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Resumo

O Cerrado ocupa cerca de 23,3% do território brasileiro e é reconhecido por ter uma flora muito rica
e com elevado nível de endemismo. O Cerrado é um complexo fisionômico que vai de campo limo à
cerradão. Esse gradiente fisionômico aumenta com a disponibilidade de nutrientes, profundidade do solo
e capacidade de água no solo. No estado de São Paulo, restam apenas 3% de Cerrado, sendo que ocupava
originalmente 32,7%. A flora de cerrado do estado apresenta uma composição única em relação às outras
áreas do país. Nosso objetivo foi avaliar, por meio do Índice de Diversidade de Shannon-Wiener, se há
um aumento da diversidade florística em função do aumento da estrutura fisionômica de cerrado no estado
de São Paulo. Levantamos 24 áreas em três fisionomias e comparamos as médias do índice com erro-
padrão da média. Foi encontrado uma média de 3,24 no campo cerrado, 3,13 no cerrado senso stricto
e e 3,23 nats/indivíduo no cerradão, não diferindo estatisticamente. Nossos resultados mostram que a
diversidade não está relacionada ao gradiente de biomassa no Cerrado Paulista, mas indica a importância
de fisionomias não florestais para a biodiversidade dos cerrados paulistas. A média geral de 3,18 de
Índice de Shannon coloca a diversidade da flora do Cerrado Paulista abaixo das Florestas Amazônicas e
Atlânticas, muito próximo da vegetação Pantanal e acima dos valores encontrado para Pampas e Caatinga.

Palavras-chave: Campo cerrado; cerrado sensu stricto; cerradão; diversidade; fitofisionomias Índice de
Shannon.

Abstract

The Cerrado occupies about 23.3% of the Brazilian territory, and its flora is very rich and had a high
level of endemism. The Cerrado is a physiognomic complex that goes from grasslands to forests. This
physiognomic gradient increases with nutrient availability, soil depth, and water capacity in the soil. In
the state of São Paulo, only 3% of Cerrado remains, being 32.7% originally occupied. The cerrado flora
of the state has a unique composition compared to other areas of the country. Our objective was to
evaluate, through the Shannon-Wiener Diversity Index, if there is an increase in floristic diversity owing
to the increase in the cerrado’s physiognomic structure in São Paulo state. We surveyed 24 areas on
three physiognomies and compared the index means with the standard error of the mean. An average of
3.24 was found in the campo cerrado, 3.13 in the cerrado sensu stricto, and 3.23 nats/individual in the
cerradão, which did not differ statistically. Our results show that the diversity is not related to the biomass
gradient in the Cerrado Paulista. However, it indicates the importance of non-forest physiognomies for
the biodiversity of the cerrados of São Paulo. The general average of 3.18 of Shannon Index places the
flora diversity of Cerrado Paulista below the Amazon and Atlantic Forests, close to Pantanal vegetation
and above of Pampas and Caatinga.

Keywords: cerrado field; cerrado sensu stricto; cerradão; diversity; phytophysiognomies; Shannon index
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Introdução
O Brasil é um país megadiverso com uma proporção estimada

de espécies de cerca de 9,5% do total mundial, com um biota co-
nhecida entre 170 e 210 mil espécies brasileiras (Lewinsohn &
Prado 2005). A flora do Brasil é a mais rica do mundo, com es-
timativa de mais de 56.000 espécies de plantas, com quase 19% da
flora mundial (Giulietti et al. 2005). Entretanto, o número de espé-
cies plantas registradas no Brasil é 37.381, sendo cerca de 56% en-
dêmicas (Forzza et al. 2012). O território brasileiro de 8,5 milhões
de km2, apresenta variações climáticas que consequentemente re-
sultam em diferentes Biomas: a Floresta Amazônica, o Pantanal, a
Caatinga, a Mata Atlântica e o Cerrado (IBGE 2019) (Figura 1).

Figura 1 Biomas brasileiros. Fonte: (IBGE 2019).

O Cerrado sensu lato (s.l.) é segundo maior domínio fitoge-
ográfico da América do Sul, e se distribui em sua maior parte no
Planalto Central brasileiro, tendo uma área total de 1,983,017 km²,
23,3% do território brasileiro (IBGE 2019). Segundo Coutinho
(1978), o Cerrado s.l. não tem uma fisionomia única e uniforme,
mas sim três grandes fisionomias: as campestres (campo limpo),
as savânicas (campo sujo, campo cerrado e cerrado sensu stricto) e
as florestais (cerradão) (Figura 2).

Figura 2 Principais fisionomias de cerrado s.l. Fonte: modificado de
Coutinho (1978).

Outros autores como Ribeiro & Walter (2008) separam o Cer-
rado s.l. em fitofisionomias de modo mais aprofundado, chegando
até 11 diferentes padrões fitofisionômicos gerais, criando subdivi-
sões para os grupos anteriores. São estas: as formações campestres
(campo sujo, campo rupestre e campo limpo), as formações savâ-
nicas (campo cerrado, cerrado sensu stricto, palmeiral e vereda)
e as formações florestais (mata ciliar, mata de galeria, mata seca
e cerradão). Além disso, o gradiente fisionômico do cerrado está
relacionado com fatores ambientais e é mantido por um regime de
distúrbios, naturais ou antropogênicos, fazendo com que o mosaico
seja dinâmico no tempo e no espaço (Durigan et al. 2018).

De forma geral, as formações campestres são caracterizadas
com o predomínio de espécies herbáceas e algumas arbustivas, com
a ausência de árvores. As formações savânicas referem-se a áreas
com árvores e arbustos espalhados sobre um estrato de gramíneas,
com a ausência de dosséis contínuos. Já as formações florestais
são áreas com predominância de espécies arbóreas, podendo ter
um dossel contínuo ou descontínuo (Ribeiro & Walter 2008). Esse
gradiente fisionômico aumenta em sua estrutura e biomassa vege-
tal com o aumento da disponibilidade de nutrientes, profundidade
do solo e teor de água no solo (Durigan et al. 2018) (Figura 3).

Figura 3 Representação esquemática dos fatores ambientais e relacionados com a estrutura da vegetação em regiões de Cerrado (Durigan et al. 2018).
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A vegetação de cerrado, apesar de proporcionar uma vasta im-
portância ecológica, até pouco tempo atrás era considerado como
terra improdutiva, sendo utilizado apenas para a extração de car-
vão, lenha e atividades de pecuária extensiva (Durigan et al. 2011).
Como resultado, 55% do cerrado foi desmatado ou transformado
por essa antropização, tornando seu território altamente fragmen-
tado (Machado et al. 2004). Devido à esse alto grau de ameaça e
à um elevado número de espécies endêmicas, o Cerrado é conside-
rado um dos 35 hotspots mundiais com prioridade para conserva-
ção (Mittermeier et al. 2011).

No estado de São Paulo, segundo o Mapeamento da Cobertura
Vegetal Nativa, o cerrado ocupava originalmente 32,7% de seu ter-
ritório e, atualmente, restam apenas 3%, com 239.312 hectares (IF
2020) (Figura 4). Os remanescentes de cerrado são encontrados na
forma de pequenos fragmentos dispersos podendo ser cercados por
pastos, plantações de cana-de-açúcar, de soja, áreas de refloresta-
mento (Pinus sp. e Eucalyptus sp.) e zonas urbanas (Durigan et al.
2007). A fragmentação do cerrado contribui para uma cadeia de
problemas para a sua autossustentação, uma vez que os processos
biológicos essenciais, como a dispersão de sementes, a poliniza-
ção, a presença de dispersores, predação e mutualismo, ocorrerão
com muito menos frequência (Silva 2014). Essas interações entre
espécies são a espinha dorsal dos principais serviços ecossistêmi-
cos, como produção primária, ciclagem de nutrientes, purificação
da água, controle de pragas ou polinização (Fontaine et al. 2011).

Figura 4 Situação da Cobertura Vegetal Nativa do Estado de São Paulo
(ESP). Fonte: (IF 2020)

Além do elevado grau de degradação, a flora de cerrado do es-
tado de São Paulo é uma das seis províncias florísticas do Cerrado,
definidas por Ratter et al. (2003), e apresenta uma composição
de espécies diferente das demais províncias e com muitas espécies
exclusivas (Durigan et al. 2003, Ratter et al. 2003) (Figura 5).
Um dos fatores que explicam essa diferenciação dos cerrados de
São Paulo é a ocorrência de geadas nos meses mais frios do ano
(Castro 1994). Além disso, áreas marginais ou periféricas ao cer-
rado central geralmente apresentam considerável riqueza florística
devido à um aumento de espécies vindas de outros domínios fito-
geográficos (Castro et al. 1999, Françoso et al. 2016, Vieira et al.
2019).

Figura 5 Mapa das províncias florísticas de Cerrado. Fonte: (Ratter et al.
2003).

Como o Cerrado pode apresentar uma grande variedade de fi-
tofisionomias e composição florística ao longo de sua extensão,
a ecologia precisa ter ferramentas capazes de contabilizar e agru-
par os dados de modo pertinente. Um pilar no qual a ecologia se
apoia é o da diversidade biológica, que conceitualmente engloba a
riqueza, ou seja, o número de espécies, e a equabilidade, que é o
quão as espécies estão igualmente abundantes em uma comunidade
(Gurevitch et al. 2009). Existem muitos métodos representativos
da diversidade, contudo um dos usados na literatura é o Índice de
Diversidade de Shannon-Wiener, representado por H′ (Heip et al.
1998) e é calculado com base no número de indivíduos de cada
espécie e no número total de indivíduos amostrados (Equação 1).

H′ = −

S∑
i=1

pilnpi (1)

Equação 1 Índice de diversidade Shannon-Wiener. Fonte: (Magurran & McGill 2011). Onde,
H′ = Índice de diversidade; pi = ni/Ni dado que, ni = número de indivíduos da espécie i e
N = número total de indivíduos amostrados; ln = logaritmo de base neperiano.

O Índice de Shannon-Wiener (Shannon & Weaver 1949) se en-
contra derivado da Teoria da Informação, e possui unidades que
variam conforme a base logarítmica utilizada: bits, nats ou decits
para bases 2, neperiana e 10, respectivamente (Melo 2008). O ín-
dice, portanto, é de difícil interpretação, mas pode ser entendido
como o grau de incerteza em prever a que espécie pertencerá um
indivíduo escolhido, ao acaso, de uma amostra com S espécies e
N indivíduos (Uramoto et al. 2005). Ou ainda, poderia entender o
H′ como a improbabilidade de uma sequência de indivíduos reti-
rados aleatoriamente da comunidade coincidir com uma sequência
pré-determinada de espécies (Martins & Santos 1999). Uma carac-
terística deste índice é que ele dá um maior peso as espécies raras
(Gurevitch et al. 2009, Magurran & McGill 2011) e usualmente
são usados em conjunto com outros índices para ampliar a inter-
pretação da biodiversidade (Martins & Santos 1999, Melo 2008).
Entretanto, de forma prática, quanto menor o valor do índice de
Shannon, menor o grau de incerteza e, portanto, a diversidade da
amostra é baixa (Uramoto et al. 2005).
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Embora as estimativas de biodiversidade com bases matemáti-
cas não expressem puramente um significado biológico, os índices
de diversidade são grandes aliados ao obter os valores empíricos
e compará-los entre as comunidades. Assim, nosso trabalho teve
como objetivo estabelecer bases comparativas de valores de Índi-
ces de Diversidade Shannon-Wiener (H′) para a flora de cerrado
no estado de São Paulo. Além disso, perguntamos se o índice de
diversidade difere entre as fitofisionomias de cerrado no estado.
A hipótese é de que com o aumento da estrutura fisionômica, de-
vido à maior disponibilidade de nutrientes, maior água no solo e
maior profundidade do solo, aumente os valores dos índices de di-
versidade de Shannon. Assim, o levantamento dos valores de di-
versidade para a flora do Cerrado Paulista pode contribuir para o
entendimento de sua biodiversidade e conservação.

Material e métodos

Levantamento bibliográfico

Fizemos o levantamento bibliográfico buscando artigos em pe-
riódicos, trabalhos acadêmicos, resumos em anais e simpósios,
e teses encontrados em plataformas de pesquisa como o Google
Acadêmico, Scielo, portal de periódicos da CAPES, e em ban-
cos de dados em universidades. Utilizamos como critérios para a
pesquisa trabalhos científicos nos quais apresentavam como tema
levantamentos fitossociológicos ou levantamentos florísticos con-
tendo valores de Índice de Shannon-Wiener em fragmentos na-
turais de cerrado dentro dos limites do estado de São Paulo. As
palavras-chave utilizadas no levantamento de dados foram: Cer-
rado; Shannon; SP; estado de São Paulo; Cerrado Paulista; Índice
de Shannon; Shannon-Wiener; (H′); Índice de Diversidade; Fitofi-
sionomias do Cerrado; campo cerrado; cerrado campo limpo; cer-
rado campo cujo; sensu stricto; cerradão. Realizamos a pesquisa
com palavras-chave nos idiomas inglês e português. Utilizamos os
trabalhos publicados ou disponíveis até dia 07 de maio de 2019.

Análise de Dados

Com base nos trabalhos científicos levantados, contabilizamos
o número de áreas de cerrado de acordo com cada fitofisionomia
encontrada. Para cada área, além do Índice H’, anotamos a fitofisi-
onomia na qual cada um dos fragmentos pertencia, o município e
o nome da localidade em que o fragmento de cerrado se encontra.
Foi realizado o cálculo da média e desvio padrão dos Índices (H’)
para cada fitofisionomia. As respectivas médias por fitofisionomia
foram comparadas com o erro-padrão da média e apresentadas em
um gráfico de barras.

Resultados
Levantamos 14 trabalhos acadêmicos nos quais foram identifi-

cadas 24 áreas de fragmentos de cerrado no estado de São Paulo
distribuídos em 12 municípios. Duas áreas em campo cerrado, 11
em fragmentos de cerrado senso stricto (s.s.) e 11 em cerradão.
Os fragmentos de vegetação de campo cerrado foram encontrados
nos municípios de Franco da Rocha e Santa Rita do Passa Quatro,
já os de cerrado senso stricto foram encontrados nos municípios
de Patrocínio Paulista, Santa Rita do Passa Quatro, Itirapina, Luís
Antônio, Corumbataí, Assis e Pratânia. A fitofisionomia de cerra-
dão foi encontrada em Luís Antônio, Assis, Campinas, Santa Rita
do Passa Quatro, Pratânia, Bauru, Águas de Santa Bárbara, Agudos
e Corumbataí (Tabela 1).

Tabela 1 Fragmentos de cerrado no Estado de São Paulo com os
respectivos Índices de Shannon H’ por fitofisionomia. *As referências
estão no Apêndice 1.

A média do índice de diversidade de Shannon H′ para o campo
cerrado foi de 3,24 (Desvio Padrão=0,506, N=2), para o cerrado
senso stricto foi 3,13 (DP=0,333, N=11), e para o cerradão o va-
lor calculado foi de 3,23 (DP=0,251, N=11) nats/indivíduo. Não
houve diferença estatística entre as médias do H′ das três fitofisi-
onomias de acordo com o erro-padrão da média (Figura 6), o qual
para o grupo de campo cerrado, o valor calculado foi de 0,36; 0,10
para o cerrado s.s. e 0,08 para o cerradão. A média geral conside-
rando os 24 levantamentos foi de Shannon de 3,18 nats/indivíduo
(DP=0,29).

Figura 6 Média dos Índices de Shannon-Wiener (H’) obtidos de acordo
com as fitofisionomias de cerrado no estado de São Paulo. As barras
representam erro-padrão da média.

Discussao
Como o índice de Diversidade Shannon-Wiener (H′) médio

não diferiu entre as fitofisionomias avaliadas, a hipótese inicial não
foi confirmada, portando, não havendo um aumento na diversidade
com o aumento da estrutura fisionômica do cerrado. Durigan et al.
(2018) afirmam que é recorrente na literatura a afirmação de que
o gradiente de biomassa no Cerrado está relacionado com a dispo-
nibilidade de nutrientes no solo. No entanto, estudos recentes não
têm comprovado esta relação. Neste ponto, nossos resultados tam-
bém mostram que a diversidade não está relacionada ao gradiente



Vita Scientia (3):1 11

de biomassa no Cerrado Paulista. Apenar de não encontrarmos
levantamentos em áreas mais campestres de cerrado como campo
sujo ou campo limpo, esse resultado indica a importância de fisio-
nomias não florestais para a biodiversidade dos cerrados paulistas.

Os trabalhos acadêmicos foram encontrados em diferentes pro-
porções, sendo que no campo cerrado foram muito escassos, ape-
nas dois trabalhos. A baixa quantidade de trabalhos em campo cer-
rado diminui consideravelmente a precisão da média quando com-
parada às das médias de cerrado s.s. e cerradão, que apresentaram
uma maior quantidade de áreas estudadas.

Considerando uma média geral do índice de Shannon de 3,18
nats/indivíduo para o cerrado do estado de São Paulo e compa-
ramos com valores de outros estados, encontramos valores, por
exemplo, no caso de Minas Gerais, o H′ de 3,00 (de Araújo et
al. 2007); no Mato Grosso do Sul de 3,81 (Lima et al. 2015); na
Bahia de 2,95 (Oliveira et al. 2015); e no Distrito Federal de 3,00
(Felfili & Felfili 2001). O H’ dos diferentes estados variam em
torno de 3,00 nats/indivíduo, apesar do índice de MS ser superior
aos demais. Rizzini (1963) afirma que em áreas marginais, como
o cerrado de São Paulo, haveria um empobrecimento da flora em
relação às áreas centrais do Cerrado. Nosso resultado não confirma
esta hipótese, embora a diversidade do estado possa ser influenci-
ada pelo acréscimo de espécies vindas de formações vegetacionais
adjacentes (Castro et al. 1999, Françoso et al. 2016, Vieira et al.
2019).

Estendendo a comparação dos índices de diversidade H’ ao ní-
vel de domínio fitogeográfico, temos na Amazônia, por exemplo,
valores encontrados de 5,01 (Oliveira & Amaral 2004) e 4,03 (Ca-
rim et al. 2007); na Mata Atlântica, 3,72 (Carvalho 2000) e 4,51
(Junior et al. 2014). Nos dois domínios fitogeográficos florestais
brasileiros, em ambos o valor do H′ foi superior ao encontrado
na fisionomia florestal do cerrado paulista, mais especificamente,
no cerradão com valore de 3,23 nats/indivíduo. Uma das hipóte-
ses para uma menor diversidade para o cerradão pode ser a sua
ocorrência em solos do tipo Latossolos e Arenossolos, pobres em
nutrientes e tóxicos em metais que predominam em todo o cerrado
(Reatto et al. 2008).

Para a Caatinga, o domínio fitogeográfico com maiores restri-
ções ambientais e com baixa disponibilidade hídrica (Pennington
et al. 2006), o índice de Shannon apresenta valores de 1,39 (Ca-
lixto Júnior et al. 2009), 1,92 e 1,76 (Sabino et al. 2016). Já nos
Pampas os H’ encontrados foram de 3,63 (Ferreira & Setubal 2009)
em áreas campestres e litorâneas, mas em áreas florestais, o índice
varia de 2,22 (Boligon et al. 2018) e 3,12 (Longhi et al. 1999). Já
para vegetação arbórea do Pantanal, foi encontrado valores de 3,0 a
3,2 do índice de Shannon (Salis et al. 1996). Os valores para a Ca-
atinga quanto para os Pampas são inferiores comparados à média
de 3,18 nats/indivíduo para os cerrados paulistas, este por sua vez,
muito próximo aos encontrados no Pantanal. O Pantanal apresenta
uma similaridade florística e fisionômico com o Cerrado (Oliveira-
Filho & Ratter 2002, Ratter et al. 1988), o que pode explicar a
similaridade no índice de Shannon.

Embora bem estabelecido o uso do Índice de Shannon-Wiener,
é importante que as medições e critérios de inclusão nos levanta-
mentos fitossociológicos sejam o máximo possível padronizados
para tornar os dados mais consistentes e úteis para comparações
(Moro & Martins 2011). Isso contribuiria para futuros trabalhos
de comparação entre diferentes fitofisionomias ou até mesmo para
diferentes biomas (Caiafa & Martins 2007). Vale ressaltar a carên-
cia, por trabalhos fitossociológicos mais recentes e principalmente

em formações vegetacionais não florestais ou arbóreas (Overbeck
et al. 2015).

Como visto no levantamento dos 16 artigos, as áreas estudadas
se resumem em apenas 12 municípios, isso representa um possível
descaso, ou até mesmo uma negligência por parte acadêmica, algo
já dito por Mendonça et al. (2008) que afirmam que de fato existem
poucas tentativas de compilação florística do cerrado. Essa ausên-
cia de compilações florísticas também pode ser fruto de um am-
biente altamente degradado como os Cerrados Paulista (IF 2020).
Essa degradação constante que os remanescentes de cerrado do es-
tado Paulista vêm sofrendo pode trazer consequências desastrosas,
interferindo diretamente nos serviços advindos dos ecossistemas,
como a ciclagem de nutrientes, a recarga dos aquíferos e o fluxo das
águas, comprometendo a biodiversidade encontrada nestas áreas
(Scariot et al. 2005).

Conclusão
A hipótese do nosso trabalho era a de que formações mais flo-

restais de cerrado, por terem maior biomassa devido à maior dis-
ponibilidade de nutrientes, profundidade de solo e capacidade de
reter água, apresentariam um índice de diversidade maior quando
comparadas as formações campestres e savânicas. No entanto, en-
contramos que as fitofisionomias do Cerrado Paulista apresentam
um índice de Shannon muito próxima entre elas, elevando a impor-
tância de áreas não florestais de cerrado. Os resultados encontrados
mostram que a diversidade do Cerrado Paulista é inferior às Flores-
tas Amazônicas e Atlânticas, muito próximo à vegetação arbórea
do Pantanal e superiores aos valores dos Pampas e Caatinga, isso
com base em comparações com valores de Índices de Shannon nor-
malmente encontrados nesses domínios fitogeográficos, mostrando
a relevância do índice ao fazer comparações.

Os diversos levantamentos de Índices de Shannon trazem a per-
cepção de diversidade da flora de cada área. Estes índices obtidos
são de grande importância, já que servem de base para futuros tra-
balhos a respeito do cerrado de São Paulo, uma vez que estes es-
tudos são escassos. O entendimento da diversidade da flora nos
fragmentos de cerrado é de grande importância para a preservação
ambiental por meio de estratégias de conservação locais, na escala
de municípios e de uma forma ampla, buscando garantir a manu-
tenção da diversidade biológica do cerrado no estado de São Paulo.
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Observando um passado remoto é notório o fato de que os ho-
mens participaram no desenvolvimento da pesquisa científica, ob-
tendo seus devidos reconhecimentos. Em contrapartida, pouco é
testemunhado sobre as mulheres, principalmente em período lon-
gevo, como no século XIX. Por essa razão, o objetivo dessa pes-
quisa é apresentar uma notável mulher, que mesmo em uma época
dominada pelo patriarcado, não só trouxe memorável contribuição
para a ciência, mas também, inspirou decerto, outras mulheres na
ciência e educação.

A personagem do nosso artigo, chama-se Lucy Lynde Hartt
(Figura 1), nascida em 7 de setembro de 1847, na Varsóvia. Seu
nome completo de nascimento é Lucy Cornelia Lynde, filha de Al-
bertus L. Lynde e Lucy Warner Lynde. Hartt se destaca por ter
sido a primeira mulher a publicar um artigo na revista The Ame-
rican Naturalist1 em 1869. Lucy se casou com, Charles Frederick
Hartt (1840–1878), um canadense influente nos estudos de Geo-
logia, que trabalhou no museu Louis Agassiz’s em Harvard, e foi
um dos precursores da Geologia e Paleontologia no Brasil, com-
pondo a comissão Geológica do Império do Brasil, constituída por
D. Pedro II; aqui se dedicou ao estudo de rochas sedimentares e in-
vertebrados fósseis no estado do Paraná. Lucy conheceu Charles,
ainda quando ele era um jovem professor de Geologia na Cornell
University, e alguns anos após a sua formatura na Buffalo Semi-
nary (SEM) em 1863, casou-se tiveram dois filhos, Rollin Lynde
Hartt e Mary Bronson Hartt2 (Scooley 2018). Na ocasião por volta
de 1875 Charles liderava uma pesquisa geológica dos recursos na-
turais do Brasil, como chefe da Comissão Geológica do Império
do Brasil o que tomava muito do seu tempo (Bosetti et al. 2007,
Bronstein & Bolnick 2018).

Figura 1 Foto de Lucy Cornelia Lynde Hartt, 1863

1A revista The American Naturalist, que publicou o artigo de Hartt iniciou suas atividades em março de 1867, em Boston e em 1885 se tornou uma fonte importante de
informação científica, principalmente no E.U.A. Nesse período, Alpheus S. Packard Jr., Frederick W. Putman, Edward S. Morse e Alpheus Hyatt coordenavam as edições
da revista (Conklin, 1944). É interessante notar que eles eram estudantes e assistentes do museu de zoologia de Harvard dividindo seus tempos com a edição da revista e
seus projetos de pesquisa, entretanto, com o decorrer do tempo, houve uma mudança de regulamento do museu por isso então, eles ficaram impedidos de se dedicarem
ao mesmo tempo à revista e aos seus projetos científicos, sendo assim, eles tiveram que decidir, ou ficavam na revista ou se dedicavam exclusivamente às suas pesquisas;
Packard, Putman, Morse e Hyatt se retiraram da revista. Packard se tornou professor de zoologia na Brown University; Putman, professor de antropologia; Hyatt foi
curador de uma sociedade de História Natural em Boston e Morse se instalou na Peabody Academy of Science (Conklin, 1944). O escopo da revista não era somente
científico, também era um meio de comunicação com conteúdos jornalísticos e isso a tornava singular; com o passar do tempo alguns editores nos E.U.A. perceberam
um possível nicho de mercado de publicação de revistas voltadas tão somente para as ciências, nesse momento, surgem revistas com enfoque em zoologia, botânica etc.
entretanto a The American Naturalist não renunciou aos seus objetivos e prossegue no mesmo formato e ainda que tenha passado por dificuldades editoriais e financeira
em dado período, a revista persiste até hoje (Conklin 1944). Houve até uma expressão famosa idealizada para a revista, “Que você viva por tempo e prospere!”, frase
que dedicava uma homenagem à revista (Conklin 1944, v.78, p.37). É conveniente dizer que Charles, marido de Lucy, trabalhou ao lado dos fundadores da revista, por
conseguinte pode-se conjecturar a influência dele na publicação do artigo da esposa no periódico The American Naturalist (Bronstein; Bolnivk, 2018).

2Os filhos do casal Hartt, Rollin Lynde Hartt e Mary Bronson Hartt não seguiram carreira científica. Preferiram se tornar escritores (Cook & Hamelin 1998).
3No título do artigo de Lucy Hartt aparece o nome de Cuttle-fishes que se refere às sépias e chocos. A ilustração no início do artigo se parece mais com um choco ou

até mesmo um polvo e na descrição que Hartt faz tme-se a impressão de se tratar de um polvo. É interessante notar que Hartt publicou o mesmo conteúdo do artigo A
Chapter on Cuttle-Fishes na revista Scientific American no mesmo ano com outo título, The Octopod, or Brazilian Cuttle Fish Aparentemente, as regras de publicações
permitiam que isso fosse feito (Bronstein & Bolnick 2018).
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Durante sua estadia no Brasil no ano de 1869, Lucy relatou
sua experiência com um molusco cefalópode3 que encontrou em
uma das praias de Guarapari no Espírito Santo, publicando logo
em seguida seu artigo A Chapter on Cuttle-Fishes na revista The
American Naturalist.

No artigo, Lucy usa a primeira pessoa para narrar, de maneira
inusitada, sua experiência: descreve um certo animal que subita-
mente se agarrou a sua mão e não mais soltou, nas palavras dela: “É
um indivíduo atrevido, se envolveu em minha mão, a pressionando
de uma forma forte demais para ser agradável” (Hartt, 1869).

Em sua vida privada quando Lucy morava com Charles no Bra-
sil, ela não estava se relacionando bem com seu marido, suposta-
mente Charles devido à sua ocupação profissional não dedicava
muito tempo com a família, o que acabou descontentando Lucy,
para agravar mais ainda a situação, em 1876, ela engravidou de
gêmeos, e como tinha receio de que as condições sanitárias da ci-
dade que morava prejudicassem sua gestação, decidiu retornar com
seus filhos para Buffalo, na cidade de Nova Iorque, seu marido
no entanto optou por continuar suas pesquisas no Brasil. Infeliz-
mente, o fato de Charles priorizar o trabalho lhe custou muito caro,
pois Lucy acabou perdendo os gêmeos durante a gestação causando
grande comoção; desde então, ela nunca mais viu seu marido, pois
nesse ínterim Charles contraiu a febre amarela, e faleceu em 1878
(Cook & Hamelin 1998).

Após essa sequência de tragédias na vida de Lucy, ela empre-
endeu uma nova carreira, se dedicando à educação, e foi lecio-
nar no Brooklyn Heights Seminary, e na Mrs. Reed´s School em
Nova Iorque (Funeral..., 1912). No decorrer de sua trajetória aca-
dêmica, foi reconhecida pelo seu trabalho, conquistando prestígio e
em 1887, assumiu a presidência do The Buffalo Female Academy4

(figura 2), na qual se manteve presente até 1899. É conveniente
lembrar que Lucy se graduou nessa mesma escola em 1863, por-
tanto foi a primeira mulher e ainda a única ex-aluna até então a
assumir a presidência da escola (Scooley, 2018).

Figura 2 Alunas e professores do Buffalo Seminary

Influenciada pelas tendências pedagógicas progressivas, no pe-
ríodo ativo exercendo a presidência da escola, Hartt não economi-
zou esforços para transformar a The Buffalo Female Academy em
uma instituição de vanguarda ao reestruturar todo o programa de
ensino da escoa, objetivando dar maiores oportunidades às alunas
de ingressarem na faculdade (SEM´S..., 2020).

Após o período que permaneceu na escola de Buffalo, Lucy se
mudou para Boston, onde conviveu com seus dois filhos até a sua
morte em uma triste segunda-feira, 16 de fevereiro de 1912 (Fune-
ral..., 1912, p. 11).

Enfim, Lucy Lynde Hartt foi uma mulher refinada, dotada de
ótima cultura e forte senso de justiça, e partiu deixando um impor-
tante legado para seus seguidores, pupilas e amigos que convive-
ram com ela. Por esse motivo a homenageamos, traduzindo seu
artigo no qual expressou suas reações de maneira fascinante.

A seguir disponibilizamos a tradução do artigo de Lucy Hartt
na American Naturalist. As notas de margem, numeradas em alga-
rismos romanos, são notas dos tradutores.
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UM CAPÍTULO SOBRE CUTTLE-FISHES*I INo artigo original encontra-
mos a palavra Cuttle-fishes,
que pode significar sépias ou
chocos também, entretanto,
decidimos deixar o nome ori-
ginal que tem um significado
mais abrangente.

by lucie l. hartt.

Foi durante a minha primeira visita ao Brasil, que um dia, enquanto
estava entusiasmadamente investigando um recife de coral em uma
pequena cidade na costa chamada Guarapari, meu olhar se voltou
para um objeto na parte rasa da maré, na fenda do recife que des-
pertou minha curiosidade. Eu não conseguia ver nada, além de um
par de olhos muito brilhantes; mas, concluindo que os olhos tinham
um dono, decidi segurá-lo com força. Eu estava lidando frequente-
mente com corais e havia esquecido que nem todos os habitantes do
mar eram inofensivos. Abaixei minha mão muito silenciosamente
para não agitar a água. Quando, de repente, para minha surpresa,
ela foi agarrada por algo que se envolveu em minha mão, a pressio-
nando de uma forma forte demais para ser agradável. Eu me esfor-
cei bastante para fugir, mas esse indivíduo malcriado, quem quer
que fosse obviamente tinha um domínio tão bom sobre as rochas
quanto sobre minha mão, e não foi fácil convencê-lo a me soltar.
Por fim, ele decidiu que devia escolher entre a minha mão, ou dei-
xar a sua rocha, e foi assim que terminei agarrado na minha mão
direita, com seus longos braços, um grande polvo, parecido com a
imagem no início deste artigo, então comecei a suspeitar que havia
pegado um polvo.

*Os fatos narrados no artigo em questão foram retirados exclusivamente de uma de minhas ano-
tações, sendo assim experiências reais vivenciadas por mim, e claro, a história é contada, portanto,
em primeira pessoa – C. F. Hartt



Seus longos braços se enrolavam na minha mão, eles eram co-
bertos por uma fileira de ventosas, igual aqueles que os meninos
utilizam para erguer pedras, então escapar deles era quase impos-
sível. Eu sabia que esse hábito de sucção que ocorria na minha
mão não era a parte mais perigosa desses animais, e sim sua mandí-
bula afiada, que eles sabiam usar muito bem, então tentei me livrar
dele o mais rápido possível. Mas o patife, libertando um braço pe-
gajoso se enrolou também na minha mão esquerda, agora eu era
uma prisioneira indefesa. Em vão tentei lutar para me soltar, – ele
só me apertou mais forte. Em vão gritei pelo meu parceiro, - que
não me ouvia. Eu estava momentaneamente esperando ser mordida,
quando o “bicho” de repente mudou de ideia. Nunca fui capaz de
descobrir se ele sentiu remorso e retirou-se com boas intenções, ou
se ele só cedeu às forças das circunstâncias. De qualquer maneira,
ele subitamente desistiu de me segurar e caiu na areia. Em seguida
levantou seus braços moles e seguiu em direção a água, formando
uma figura até que cômica, que apesar do meu medo, me fez cair em
gargalhadas. Ele parecia uma aranha enorme e muito embriagada,
cambaleando para longe em suas pernas extremamente longas.

Os cefalópodes pertencem ao grupo dos moluscos, um ramo do
reino animal que se distingue por seus membros serem baseados
em um plano com a forma de um saco, o senhor Hyatt nomeou de
forma apropriada como Saccata. Eles se distinguem de todos os
outros moluscos, como caracóis, mexilhões etc., por terem uma ca-
beça grande, um par de olhos grandes e uma boca equipada com
um par de mandíbulas, ao redor das quais estão dispostas em cír-
culo, oito ou dez tentáculos com ventosas. Na lula vulgar ou lula
de nossa costa, o corpo, longo e estreito, é envolto por uma capa
muscular ou manto, como uma bolsa bem ajustada na parte de trás,
mas solta na frente. Está fechado até o pescoço, onde está aberto
parecido com um sobretudo folgado, abotoado até a garganta. Li-
gado à sua garganta, no meio, há um pequeno tubo aberto nas duas
extremidades. Esse tubo, ou sifão, como é chamado, é preso à gar-
ganta e pode ser movido em qualquer direção. O animal respira
por meio de brânquias, que estão presas à frente do corpo dentro do
manto e se parecem com babados de uma camisa. Por meio des-
sas brânquias, o ar contido na água é respirado, e elas fazem nos
cefalópodes, o que nossos pulmões fazem em nós. Para nadar, o
animal expande o manto e a água flui entre ela e o corpo. Em se-
guida, o manto se fecha hermeticamente em volta do pescoço, de



modo que a única maneira de a água sair é através do sifão. De-
pois, se contrai com muita força, que, e a água é expelida na forma
de um jato do sifão sob a garganta, e o corpo é impulsionado em
direção oposta, isto é, para trás como um foguete na água. Esse
sifão é flexível como uma mangueira de água e pode ser dobrado
de modo a direcionar o fluxo não apenas para frente, mas para os
lados e para trás, de modo que o animal possa se mover em quase
qualquer direção, ou dê cambalhotas com facilidade e tão rapida-
mente, que algumas sépias são capazes de dar longos saltos fora da
água. Usualmente, no entanto, o animal nada para trás, com seus
tentáculos compridos detrás. Nosso cefalópode comum desta costa
tem, além de seus oito tentáculos, possuem mais dois deles, delga-
dos e longos tentáculos que podem estar saindo do corpo. A cauda é
pontiaguda e possui uma barbatana em cada lado. Os Octópodes ao
qual o cefalópode brasileiroII pertence (Fig. 45), têm corpo redondo IIA imagem da figura 45 ao

que ela se refere é de um cefa-
lópode brasileiro. Como Hartt
não deixa claro a classificação
desse animal, pode se tratar de
um choco ou até mesmo de um
polvo.

em forma de bolsa e oito braços unidos na base como uma teia, e
nadam abrindo e fechando os tentáculos como um guarda-chuva;
este modo de natação se assemelha às medusas.

O Nautilus papelIII nada mais é do que um cefalópode fêmea IIINautilus papel que Hartt se
refere corresponde ao molusco
do gênero Argonauta que apre-
senta uma concha translúcida
e fina de espessura

que constrói sua concha. Houve uma bela história sobre os hábi-
tos do Nautilus contada pelo velho naturalista grego Aristóteles que
todos acreditavam até pouco tempo atrás. Ele disse que ela caval-
gava no topo das ondas, sentada em sua concha em forma de barco,
e - estendia os braços largos ao vento como velas de um barco.
Infelizmente, porém, a história não tem fundamento. O Nautilus
rasteja pelo fundo do mar ou nada como qualquer outro cefalópode,
apenas ocasionalmente chegando à superfície. Estranhamente, eles
seguram as duas extremidades de seus tentáculos em forma de mão
contra o seu corpo, e é no interior desses tentáculos que é secretado
concha, que é uma espécie de berço para seus ovos. Diferente do
Nautilus peroladoIV, que é decorado com uma concha bonita, enro- IVDo inglês pearly Nautilus.

lada e perolada, formada na parte externa do animal. Essa concha
é dividida em várias câmaras, e o animal que vive na parte externa
constrói uma divisória na parte posterior, conforme a concha cresce.
Às vezes, os cefalópodes são utilizados como alimentos para os
brasileiros, podendo ser encontradas diferentes espécies nos merca-
dos, onde frequentemente os encontramos ainda vivos. Às vezes,
quando se examina um animal percebe-se subitamente seu corpo
coberto de um brilho rosado escuro. Antes que se tenha tempo de
se recuperar da surpresa, essa cor desaparece e um azul bonito toma



seu lugar tão rapidamente como o rubor as vezes cobrindo uma bo-
checha delicada. O azul, pode ser sucedido por um verde, e então
todo o corpo fica rosa novamente. Dificilmente se pode conceber
algo mais bonito do que esse jogo rápido de cores, que é produzido
pela distensão sucessiva de série de saquinhos contendo fluidos de
cores diferentes, situados sob a pele.

O cefalópode também possui um saco contendo um fluido de
tinta, que, quando o animal é atacado ou perseguido, a tinta é eje-
tada na água, cegando completamente seu adversário e efetivamente
cobrindo a sua retirada. A cor sepia é feita desse fluido. Além de
carregarem frasco de tinta, algumas espécies de cefalópodes são
providas, de uma estrutura longa e delicada, a pena que serve como
um tipo de reforço nas costas. Em algumas espécies, a concha é rí-
gida e larga, e o osso do cefalópode encontrado no comércio é uma
desse tipo. As espécies encontradas em nossas águas são muito pe-
quenas e não são perigosas, sendo grandes o suficiente para tirar
sangue da mão; mas nos mares tropicais que são muito grandes, vi-
gorosos e perigosos. A lula é o peixe-diabo original de Victor Hugo,
tão vividamente descrito no livro “Os Trabalhadores do Mar”V. Se

VDo título original em francês
Les Travailleurs de la Mer.

o peixe-diabo fosse uma criação altruística, lamentaria destruir sua
fé nela; mas, creio que será um alívio saber que a história de Victor
Hugo é uma fábula. O KrakenVI foi uma lula mítica de tamanho

VIO Kraken é uma lula criada
pela mitologia nórdica, que
aparece nos trabalhos do escri-
tor Victor Marie Hugo (1802-
1885). Esse animal tinha o ta-
manho de uma ilha e possuía
aproximadamente 100 tentá-
culos e era temido pelos nave-
gadores devido a sua fama de
afundar navios.

inacreditável.
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Resumo

A presença de enteroparasitas no meio ambiente constitui um problema de saúde pública e está intima-
mente relacionada às condições precárias de saneamento, moradia e qualidade de vida. Este trabalho
teve como objetivo identificar possíveis riscos de contaminação em uma população rural do bairro Carmo
Messias, localizado no município de Ibiúna - São Paulo. Nos últimos anos, o sistema de saneamento do
bairro tem sido estruturado com biossistemas integrados (BSI), por projetos de organizações não governa-
mentais. Sendo assim, foram coletadas amostras de água e de solo em sete propriedades rurais, para avali-
ação de contaminação ambiental por protozoários e helmintos pelas técnicas de centrífugo-sedimentação,
centrífugo-flutuação e filtração de membranas. Foram coletadas amostras de água bruta, água dos poços
de captação, do rio e água filtrada, totalizando 24 amostras de água, as quais foram todas negativas para
cistos de protozoários e ovos de helmintos. As amostras do solo foram obtidas por raspagem superficial no
peridomicílio e em áreas de horticultura. Foram identificados ovos de Ascaris, tenídeos e ancilostomídeos
em 22% das amostras de solo, todas em residências sem biodigestores em funcionamento. Tais resulta-
dos indicam contaminação ambiental por esgoto doméstico e evidenciam a deficiência no tratamento de
esgoto no bairro Carmo Messias.

Palavras-chave: enteroparasitas; comunidade rural; solo; biossistemas integrados.

Abstract

The presence of enteroparasites in the environment constitutes a serious public health problem and is clo-
sely related to the precarious conditions of sanitation, housing and quality of life. This study aimed to
identify possible risks of contamination to the local population, in the Carmo Messias neighboorhood, a
rural community in the municipality of Ibiúna - São Paulo. During the last decade, the sanitation system
in this neighborhood has been structured by integrated biosystem by non governamental organizations
projects. Thus, water and soil samples were collected from seven rural properties, to assess environmental
contamination by protozoa and helminths by centrifugal-sedimentation, centrifugal-flotation and mem-
brane filtration techniques. Samples of raw water, well water, water from the river and filtered water were
collected (24 samples), all of which were negative for protozoan cysts or helminth eggs. Soil samples
were obtained by surface scraping in the peridomiciliary and in horticulture areas. Eggs from Ascaris,
tenids and hookworms were identified in 22% of the soil samples analyzed, all in properties without in-
tegrated biosystem. Such results indicate environmental contamination by domestic sewage and evidence
the deficiency in the treatment plant in the Carmo Messias neighborhood.

Keywords: enteroparasites; rural community; soil; integrated biosystems.
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Introdução

As parasitoses intestinais fazem parte de um grupo de doenças
que ainda ocorrem atualmente, e de forma frequente. No novo mi-
lênio elas constituem um sério problema de saúde pública e estão
intimamente relacionadas às condições precárias de saneamento,
moradia e qualidade de vida. Por esta razão elas não fazem parte
do foco das empresas farmacêuticas, que não veem como vanta-
joso o investimento em medicamentos (Souza, 2010). Denomina-
das também como doenças negligenciadas, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) estima que mais de dois bilhões de pessoas este-
jam infectadas por protozoários intestinais e helmintos no mundo,
infecções essas, em sua maioria, relacionadas ao saneamento ina-
dequado e a ingestão de água contaminada (OMS, 2010).

A água é um recurso renovável, porém, finito, e possui influên-
cia direta sobre o desenvolvimento de um país e, principalmente,
sobre a qualidade de vida dos indivíduos (Franco, 2007). Atual-
mente, crises hídricas afetam diversos países e, segundo relatório
mundial da Organização das Nações Unidas, a demanda por água
potável tem crescido exponencialmente em relação à quantidade
de água disponível (ONU, 2012).

Somando-se a isso, o crescimento populacional que tem ocor-
rido nas últimas décadas nos países em desenvolvimento não é
proporcional às melhorias nas condições de vida (Neves, 2003).
A condição socioeconômica das populações reflete diretamente na
contaminação ambiental e humana por geo-helmintos e protozoá-
rios, que apesar de possuírem sua base nas relações interespecíficas
entre homem e meio ambiente, dependem, principalmente dos fa-
tores de riscos que determinam sua distribuição e chances de trans-
missão. A transmissão, na maioria das vezes, ocorre devido a dis-
posição inadequada de fezes, sejam humanas ou de animais, e de
águas residuais no meio ambiente, o leva à contaminação da água
de rios e reservatórios e do solo (Dias et al., 2008).

Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretária
de Estado da Saúde de São Paulo, uma das áreas ainda afetada por
esse problema é o município de Ibiúna, localizado a cerca de 60
km da cidade de São Paulo, com a maior parte de sua população
vivendo áreas rurais. Um estudo realizado por Soto et al. (2006)
no município de Ibiúna evidenciou que 82% das amostras de água
de escolas municipais apresentavam níveis elevados de coliformes
fecais (>100 UFC) e apontou a manutenção dos poços e a informa-
ção sobre a importância do tratamento da água como os principais
fatores de risco para a população. Em outro estudo, Soto et al.
(2006) destacam a importância da posse responsável de cães como
um fator de saúde pública (zoonoses), ao verificar aumento no nú-
mero de cães recolhidos da rua e/ou eutanasiados, especialmente
nas áreas rurais do município. Recentemente, Soto et al. (2018)
verificaram ainda que hortaliças cultivadas na área rural de Ibiúna
apresentavam contaminação por coliformes fecais (95%) e parasi-
tas (33%), especialmente nos casos onde a irrigação era feita com
água de açude contaminados por águas residuais.

Fica evidente que o município de Ibiúna encontra-se em uma
situação de risco doenças transmitidas pelas água e alimentos crus.
Os ovos de helmintos e cistos de protozoários são extremamente re-
sistentes às condições ambientais e nem sempre são eliminados du-
rante os processos de tratamento de água (Paulino et al., 2007). A
água contaminada pode disseminar cistos de protozoários e ovos e
larvas de helmintos, tanto pela ingestão da água não tratada, como,
de maneira indireta, ao utilizá-la na irrigação de hortaliças e vege-
tais ou utilizá-la para higiene pessoal e lazer.

Nessa realidade, a qualidade da água gera uma preocupação
dentre os diversos problemas ambientais brasileiros e, apesar das
grandes áreas urbanas também sentirem o impacto, já que conso-
mem alimentos cultivados nestas regiões, os mais prejudicados são
os indivíduos que vivem em zonas de baixa renda. Segundo o úl-
timo relatório da Organização das Nações Unidas, estima-se que
2,2 bilhões e 4,2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso ao abaste-
cimento de água e saneamento, respectivamente (ONU, 2020). De
acordo com a Organização Mundial da Saúde, 88% das mortes por
diarréia que ocorrem no mundo estão relacionadas ao saneamento
inadequado e à ingestão de água contaminada. Essa realidade no
Brasil não é muito diferente, de maneira que as parasitoses intesti-
nais ainda são endêmicas em diversas regiões do país que, apesar
do desenvolvimento nas últimas décadas, ainda se depara com um
sério problema de saúde pública (Belo et al., 2012).

Protozoários e helmintos estão presentes na lista de agentes pa-
togênicos à saúde humana, sendo sua presença no ambiente uma
indicação de má qualidade sanitária, de moradia e qualidade de
vida. Giardia lamblia, Cryptosporidium spp. e Entamoeba histoly-
tica são os principais protozoários passíveis de transmissão pela
ingestão de água contaminada, enquanto os helmintos mais fre-
quentes são as larvas de Schistomosoma mansoni, que ocorrem em
corpos de água doce infestados por caramujos (Biomphalaria sp.)
contaminados.

Na última década, estudo revelaram a presença de cistos de Gi-
ardia spp. e Cryptosporidium spp. em águas para o consumo hu-
mano nos estados São Paulo e Minas Gerais (Franco et al, 2012),
além da ocorrência de infecções, via água de abastecimento, de ci-
closporose e toxoplasmose nos estados de São Paulo e Paraná entre
1999 e 2001 (Franco, 2007), reforçando a necessidade de otimiza-
ção dos sistemas de avaliação das águas de abastecimento público.

As crianças em geral são as mais acometidas pelas parasitoses
intestinais. Um estudo com crianças de um assentamento em Ara-
ras (SP), demonstrou a alta incidência de giardíase (64%), crips-
tosporidiose (21%) e ascaridíase (7%) (Lima-Junior et al., 2013).
Em outro estudo, Lopes et al. (2010) encontraram alta prevalência
de cistos de Entamoeba sp e Giardia lamblia em fezes de crianças
moradoras da periferia da zona sul da cidade de São Paulo.

A análise do solo em uma comunidade rural do Pantanal mato-
grossense evidenciou a presença de ovos de Toxocara canis, para-
sito intestinal de cães que pode infectar o homem e causar a do-
ença denominada larva migrans visceral. Além deste, os autores
relatam, também ter encontrado ovos de Ascaris sp e oocistos de
protozoários (Onuma et al., 2014).

Os estudos realizados até o presente momento no país, em sua
maioria, visam a avaliação de contaminação entre crianças através
de contato interpessoal em creches e escolas (Bastos et al., 2001).
Embora esse problema seja frequente e constitua uma preocupação
de saúde pública em diversos países, no Brasil os riscos de con-
taminação por parasitos via água e solo devem ser evidenciados e
destacados para que políticas públicas priorizem o acesso à água
tratada, coleta de esgoto e melhorias nas condições de moradia.

Sendo assim, é possível verificarmos a existência de desafios
emergentes relacionados à saúde pública e faz-se necessário uma
avaliação do meio no qual as populações estão inseridas, assim
como da qualidade dos recursos hídricos de abastecimento público.
Deste modo, esse projeto tem como objetivo avaliar a prevalência
de ovos e larvas de helmintos e de cistos de protozoários na água
de abastecimento e no solo da zonal rural de Ibiúna, município lo-
calizado no interior do Estado de São Paulo, visando identificar
possíveis riscos de contaminação para a população local.
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Material e métodos
Descrição do local

Em parceria com duas ONGs locais, SOS Itupararanga e OIA
(O Instituto Ambiental), o estudo foi realizado no bairro de Carmo
Messias no município de Ibiúna (SP), região sudeste do Estado
de São Paulo. O município conta com uma população total de
71.217 habitantes, sendo 64% de zona rural, com um rendimento
per capita em torno de R$ 408,00 segundo IBGE. A principal fonte
econômica da região é a horticultura, realizada principalmente pe-
los habitantes de zona rural, que utilizam as águas de rios e poços
para irrigação, consumo e tarefas domésticas.

O sistema de saneamento da região tem sido estruturado por
biossistemas integrados (BSI), uma associação de sistemas de tra-
tamento de efluentes, implantados pela OIA, entretanto, ainda são
poucas as residências que possuem os biossistemas, sendo que a
grande maioria ainda possui fossas ou tem seu esgoto e águas resi-
duais despejados diretamente no rio da região.

Coleta das amostras

Todas as coletas e procedimentos metodológicos foram reali-
zados após a apresentação do projeto de pesquisa e distribuição do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a Carta de Infor-
mação ao Sujeito aos moradores e às ONGs, com garantia de total
anonimato, sendo nomes e referências que permitam identificação
não abordados no projeto e a possibilidade de solicitação de reti-
rada dos pesquisadores do local caso se sentissem desconfortáveis.

As coletas foram realizadas no mês de fevereiro de 2016, em
dois dias não consecutivos, sempre no período da manhã. Na pri-
meira coleta foram três propriedades e na segunda, quatro, totali-
zando as 7 propriedades avaliadas neste estudo.

Para a coleta de amostras de solo, foram selecionadas dentro do
terreno de cada residência áreas com maior concentração humana
e/ou animal, próximas a desemboque de efluentes ou a fossas. Para
cada ponto de coleta, era definido uma área de 5 metros quadrados,
da qual coletavam-se amostras em 4 pontos distintos, para a com-
posição da mistura referente àquele ponto de coleta. As quatro
amostras coletadas com o auxílio de uma pá de aço, a 5 cm de pro-
fundidade, eram acondicionadas em um mesmo saco de coleta, o
qual foi identificado com uma letra (A-G), referente à propriedade,
assim com a identificação do local, se era área de peridomicílio ou
de horticultura. Do total de 9 amostras, 7 eram da região perido-
miciliar de cada residência e duas de áreas de horticultura.

Para avaliação da água, as amostras foram coletadas por meio
de sifonação em garrafas plásticas de dois litros, previamente higi-
enizadas e identificadas. Foi coletada, em cada propriedade, uma
amostra de água bruta, uma amostra de água do poço e uma amos-
tra de água filtrada, além de 2 amostras do córrego (Córrego do
Pires) que passava dentro de uma das propriedades (propriedade
C), totalizando 24 amostras de água para análise.

Todas as amostras água e de solo foram encaminhadas ao la-
boratório do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) onde ficaram sob re-
frigeração e conservação até análise parasitológica.

Análise Parasitológica

Para a análise das amostras de solo foi elaborado um protocolo
experimental modificado a partir dos métodos de Hoffman, Pons e
Janer (1934) e Faust (1938). Para o solo foram preparadas duas lâ-
minas para cada amostra e para água foram preparadas três lâminas
para cada amostra.

Cada amostra de solo foi peneirada (peneiras granulométricas)
de maneira a separar pedras e outros detritos. A amostra peneirada
foi diluída em um béquer de 500 mL e identificada posteriormente.
Após diluição, a solução foi passada para dois tubos Falcon 12
mL para posterior centrifugação a 1000 × g/ por 5 minutos. Após
centrifugação, os sobrenadantes dos dois tubos foram desprezados
para posterior ressuspensão. Um tubo foi ressuspendido com so-
lução saturada de sacarose e uma lamínula foi apoiada no menisco
formado no topo por 15 minutos. Após o tempo estipulado, a la-
mínula fora virada rapidamente e apoiada em lâmina sobre uma
gota de lugol para posterior leitura microscópica em aumentos de
100× e 400×. O outro tubo foi ressuspendido com água, volume
suficiente para consistência líquida e a lâmina foi preparada a par-
tir de uma gota com lugol, para posterior leitura microscópica em
aumentos de 100× e 400×.

Já para a análise das amostras de água, foi empregado o mé-
todo de filtração em membranas. As amostras foram filtradas em
membranas milipore 0,45 µm, em fluxo de 4L/minuto. Após fil-
tração, a membrana foi removida com auxílio de pinça e colocada
em um tubo falcon de 15 mL identificado e preenchido com solu-
ção detergente (Tween 80 a 0,01%). O tubo com a solução deter-
gente e a membrana foi armazenado em geladeira “over-night” por
16h. Após este período, o tubo foi centrifugado a 1050 x g por 10
minutos, seu sobrenadante foi desprezado e o precipitado foi res-
suspenso em solução salina 0,9%. A preparação da lâmina se deu
com uma gota de lugol e da amostra, para posterior leitura em mi-
croscópio óptico em aumentos de 100× e 400×. Foram realizadas
leituras de 3 lâminas por amostra inicial.

Métodos de Análise

A análise qualitativa foi realizada pela identificação dos ovos
e cistos encontrados, de acordo com o estado, formato, tamanho e
com o auxílio de Atlas de Parasitologia. Já a análise quantitativa
dos dados foi realizada por meio de Tabela de frequência absoluta e
relativa da ocorrência dos parasitos. Os dados referentes a ocorrên-
cia de parasitos foram digitados em planilha gráfica e organizados
em Tabelas e gráficos. Ainda, foram Tabelados os dados referentes
a ocorrência de parasitos em residências atendidas ou não por bi-
ossistemas integrados (BSI) com biodigestores, com fossa presente
e/ou próxima a residência (distância menor ou igual a 10 metros) e
com fossa ausente e/ou distante da residência (distância maior ou
igual a 20 metros).

Resultados e discussão

Dentre as nove amostras de solo coletadas, duas (22,2%) foram
positivas para ovos de geo-helmintos. A maioria dos ovos identifi-
cados eram do gênero Ascaris spp. (72,8%), seguido por ovos de
tenídeos (18,2%) e de ancilostomídeos (9%), conforme demons-
trado na Tabela 1.

Tabela 1 Resultado da análise parasitológica do solo.

* Prevalência – proporção de amostras (+)/ número total de amostras
(n=9); ** Ocorrência Relativa - frequência relativa número de amostras
positivas para cada grupo/ número total de amostras positivas.
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De todas as amostras coletadas nas sete propriedades avaliadas,
as amostras provenientes do local A demonstraram a maior preva-
lência de ovos de geo-helmintos, sendo responsável por 63,6% dos
parasitos encontrados no estudo. A presença de grande número
de canídeos e até mesmo de felídeos silvestres oriundos da mata,
bem como a presença de um sistema de tratamento de esgoto em
fossa rasa, localizada a menos de 10 metros da residência, podem
justificar a alta taxa de contaminação do solo peridomiciliar. A Ta-
bela 2 apresenta a compilação dos dados referentes a cada uma das
propriedades estudadas, segundo o tipo de tratamento de esgoto, a
fonte de água para consumo e a presença ou ausência de animais
domésticos e/ou silvestres.

Tabela 2 Caracterização das propriedades avaliadas e análise
parasitológica do solo do peridomicílio e da água de consumo.

*Distância entre a fossa e a residência; ** BSI: Biossistema integrado
(biodigestores); (+) propriedade com BSI em construção

A ocorrência de ovos de ancilostomídeos, bem como de ovos
da família Taeniidae nos locais com a presença de animais é com-
patível com o estudo realizado por Soto et al. (2000), no qual os
autores apontam a população canina como uma doa principais fa-
tores de risco de zoonoses potencialmente transmissíveis aos seres
humanos, constituindo um sério problema de saúde pública princi-
palmente para o município de Ibiúna, onde houve um enorme cres-
cimento do número de canídeos na área rural, que abriga a maior
parte da população do município. As amostras positivas para ovos
da família Taeniidae foram coletadas em área peridomiciliar com
grande número de cães e, dessa forma, tais ovos poderiam ser de
tenídeo humano (Taenia sp.) ou canino (Echinococcus sp.).

Não só a presença de animais domésticos, em especial caní-
deos, mas o tipo de tratamento de esgoto empregado nas residên-
cias, constitui um fator de extrema relevância no que diz respeito a
contaminação do solo por parasitas. A alta ocorrência de ovos de
Ascaris sp. se deu nos locais com sistema de tratamento de esgoto
baseado em fossa, localizada a menos de 10 metros da residência,
sugerindo a possibilidade de contaminação do solo peridomiciliar
por dejetos provenientes da fossa (rudimentar ou com vazamentos)
e/ou pelas fezes de animais infectados. Na propriedade C foi ob-
servado o risco de extravasamentos de esgotos e escoamento super-
ficial do esgoto doméstico rumo ao curso de água, com potencial
de interferir na qualidade da água do poço.

Em contrapartida, as residências atendidas pelos biossistemas
integrados (biodigestor) ou com fossa construída a uma distân-
cia da residência de pelo menos 20 metros, apresentaram todas as
amostras de solo do peridomicílio, negativas para protozoários e
helmintos.

Tais resultados estão de acordo com estudos que evidenciaram
as vantagens fornecidas pelos biodigestores como um tratamento
alternativo de efluentes, principalmente em zonas com pouco ou
nenhum saneamento básico (Andrade et al., 2002; Novaes et al.,
2005; Perminio, 2013). Todos os estudos demonstraram que a im-
plementação de biodigestores promove uma melhoria da higiene,

uma vez que reduz a carga orgânica, dá fim aos ovos de parasitas,
sólidos e microrganismos patogênicos.

Em relação às amostras de água, todas foram negativas na ava-
liação parasitológica. De acordo com o relatório técnico realizado
nesta região, neste mesmo período, pela empresa Planejar Ambien-
tal (2018), que realizou análises físico-químicas e microbiológica
de poços desta comunidade, a maioria das propriedades apresen-
tou deficiência na cloração, com presença de coliformes e outras
bactérias, indicando assim a necessidade de ações para ajuste da
qualidade, em atendimento integral aos padrões de Potabilidade
estabelecidos pela Portaria MS 2914 (2011).

Os resultados deste estudo corroboram com os obtidos por Soto
et al. (2006) e de Moraes Pedrazzi et al. (2014), que também não
evidenciaram a presença de parasitas nas águas dos poços de cap-
tação nem no reservatório do município, entretanto, estes mesmos
estudos evidenciaram a presença de coliformes totais e fecais em
um grande número de amostras dos poços da região.

O consumo de água nas residências se baseia no bombeamento
de água dos poços para caixas d’água, dessa forma, os riscos ainda
estão presentes, uma vez que, não deve-se descartar a probabili-
dade de ocorrência de contaminação dos lençóis freáticos dos po-
ços, principalmente no que diz respeito às residências com sistema
de fossa próximo ao local de água para consumo.

A análise das duas amostras de água coletadas do rio da região
também foi negativa para qualquer parasita. Entretanto, o número
de amostras é muito baixo para qualquer conclusão sobre a conta-
minação ou não desta fonte de água, demonstrando que tal resul-
tado pode caracterizar um falso negativo, não devendo-se, assim,
descartar a possibilidade de contaminação, uma vez que muitos es-
gotos domésticos da região são despejados diretamente no rio.

Pode-se verificar essa possibilidade de contaminação a partir
da propriedade E (Tabela 2). O local possuía uma grande área des-
tinada ao plantio de verduras, as quais eram vendidas no próprio
município e também encaminhadas à cidade de São Paulo. A irri-
gação das verduras é realizada com água dos reservatórios, e prin-
cipalmente com a água do rio da região, o qual, como citado ante-
riormente, é o destino de efluentes das residências sem saneamento
básico.

Assim, recomenda-se a análise frequente das hortaliças do mu-
nícipio, visto que a muitas fazendas da região utilizam a água do
rio para irrigação. Tal preocupação é de suma importância, dado
que o município de Ibiúna é o principal fornecedor de hortaliças e
vegetais para várias regiões de São Paulo.

A alta incidência de ovos de geo-helmintos nas áreas perido-
miciliares do bairro de Carmo Messias no munícipio de Ibiúna
indicou contaminação fecal e risco de infecção para a população
local, principalmente para as crianças que, segundo Lima-Junior et
al. (2013) e Lopes et al. (2010) são as mais acometidas pelas do-
enças parasitárias. Ainda, verificou-se a necessidade de constante
vigilância das águas de abastecimento, visto que, com a ausência
de saneamento básico para a maioria das propriedades, eleva-se o
risco de despejo de esgoto nos reservatórios e rios do município,
os quais têm suas águas utilizadas para irrigação.

Considerações finais
A detecção de ovos de geo-helmintos no solo peridomiciliar de

residências do bairro Carmo Messias no município de Ibiúna in-
dica a necessidade da implementação de sistemas de coleta e trata-
mento de esgotos, como biodigestores por exemplo, além de ações
educativas e de acesso à informação, visando estimular atitude res-
ponsável por parte de todos os moradores da região.
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Hipotireoidismo subclínico gestacional não afeta a emocionalidade
nem a sociabilidade da prole de ratos.

Subclinical hypothyroidism gestational does not affect the emotionality

nor sociability of the rats offspring

Ramos1, F.O., Ribeiro2, M.O. & Cysneiros3, R.M.

Resumo

O hipotireoidismo gestacional produz alterações irreversíveis do cérebro em desenvolvimento. Existem
poucas informações sobre o hipotireoidismo subclínico gestacional no desenvolvimento da prole. Inves-
tigamos o repertório comportamental de ratos machos submetidos ao hipotireoidismo subclínico gesta-
cional. Ratas Wistar prenhes foram aleatoriamente divididas em dois grupos; o controle recebeu água
de potável e o experimental recebeu propiltiouracil 1mg/L na água de beber a partir do 60 dia da gesta-
ção. Os filhotes machos foram divididos em grupo controle (n=18) e grupo subclínico (n=23). Os testes
comportamentais foram realizados a partir PN60. No teste de sociabilidade, ambos os grupos passaram
mais tempo com um rato desconhecido do que com o objeto e apresentaram mais contatos de focinho em
direção ao rato não familiar do que o familiar, sugerindo que a sociabilidade foi preservada. No labirinto
em cruz elevado, nenhuma diferença entre os grupos foi observada para o número head dippings, número
de entradas e tempo nos braços abertos e para o total de entradas em ambos os braços. No campo aberto,
nenhuma diferença foi observada para a locomoção, e um decréscimo foi observado na 2ª exposição,
indicando que houve habituação ao ambiente. Os resultados sugerem que o hipotireoidismo subclínico
gestacional não altera o comportamento geral da prole de ratos Wistar machos.

Palavras-chave: hipotireoidismo subclínico materno, propiltiouracil, sociabilidade, comportamento rela-
cionado à ansiedade, comportamento motor.

Abstract

The thyroid hormone deprivation during pregnancy produce irreversible changes on developing brain.
Scarce information is currently available about the gestational subclinical hypothyroidism on the offspring
development. We investigated the behavioral repertoire of offspring submitted to gestational subclinical
hypothyroidism. Pregnant Wistar rats were randomly divided into two groups; control received tap water
& the experimental received propylthiouracil 1 mg/L in drinking water from gestational day 6 until deli-
very. Males offspring were assigned into control group (n=18) & experimental group (n=23). Behavioral
tests were performed from PN60. In sociability test, both groups spent more time with unfamiliar rat than
with the object & displayed more snout contacts towards to unfamiliar than familiar rat, suggesting that
sociability was preserved. In elevated plus-maze, no significant difference between groups was noted for
the number of head dippings, number of entries & time spent in open arms, & for total number of entries
into both arms. In open field test, no significant difference was noted for locomotion between groups, & a
decrement was observed during the 2nd exposure as compared to the 1st exposure. The results suggest that
maternal subclinical hypothyroidism does not affect the overall behavior of the male Wistar rats offspring.

Keywords: maternal subclinical hypothyroidism, propylthiouracil, sociability, anxiety related behavior,
motor behavior.

Introdução

Os hormônios tireoidianos (HTs) são muito importantes para
o desenvolvimento embrionário. Durante a gestação os níveis dos
hormônios tireoidianos aumentam cerca de 50% em relação aos
níveis basais, para garantir suprimento adequado para o feto, uma
vez que a glândula tireoide do feto amadurece apenas no final do

terceiro trimestre (11ª – 12ª semanas), e só secretará os HTs à par-
tir da 16ª semana (Galofre & Davies, 2009, Patel et. al, 2011). O
hipotireoidismo clínico gestacional com uma prevalência de 2,5%
(Nambiar et al. 2011), aumento o risco de mortalidade perinatal, a
frequência de baixo peso ao nascimento, parto prematuro, prejuízo
irreversível no desenvolvimento do cérebro causando deficiência
intelectual, ataxia, espasticidade e surdez. (DeLong, 1996, Thomp-
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son & Potter, 2000, Lunardelli et al, 2007, Biondi & Cooper, 2008).
Poucos estudos têm explorado o desfecho do hipotireoidismo sub-
clínico na gravidez. Pu-Yu et al. (2011) relataram o aumento de
aborto espontâneo, baixo peso ao nascimento e atraso no neurode-
senvolvimento. Estes relatos foram reforçados por Casey, B. M.
et al. (2005) que observaram aumento do rompimento da placenta,
três vezes mais que o grupo controle, e parto prematuro, duas vezes
mais que o grupo controle. Wang, S. et al. (2011) notificaram au-
mento dos abortos espontâneos em mulheres com hipotireoidismo
subclínico em comparação ao grupo eutireoideos, porém não en-
contraram outras complicações na gravidez, como exemplo parto
prematuro e baixo peso ao nascimento.

Considerando a importância dos hormônios tireoidianos para
o desenvolvimento cerebral na fase embrionária e a escassez de
evidências sobre as consequências do hipotireoidismo subclínico
gestacional, esta pesquisa investigou o repertório comportamental
de ratos machos submetidos ao hipotireoidismo subclínico gestaci-
onal em uma bateria de testes relevantes para estudo dos distúrbios
do desenvolvimento.

Material e métodos

Animais

Para o presente estudo foram utilizados ratos Wistar fêmeas e
machos provenientes da Universidade Federal de São Paulo. Os
ratos permaneceram no Biotério Central da Universidade Presbite-
riana Mackenzie, com ciclo claro/escuro de 12 horas, 22°-24° C,
umidade relativa de 50-55% e com comida e água ad libitum

Propiltiouracil

Ratas prenhas foram divididas em 2 grupos. As ratas do grupo
controle tiveram livre acesso à água de beber. As ratas do grupo
hipotireoidismo subclínico receberam o composto propitilouracil
(PTU) 1mg/L, pela água de beber a partir do 6º dia gestacional
até o momento do nascimento dos filhotes (aproximadamente 21
dias). O dia do nascimento foi considerado P0. Em PN 5, a ni-
nhada foi reduzida para 8 animais, com preferência para os ratos
machos. A sexagem foi realizada em PN21 e os animais machos
foram distribuídos para formar os grupos controles (CTR, n=18) e
experimental (EXP, n=23) agrupados em caixas moradia contendo
3-4 animais. Os testes comportamentais foram iniciados à partir
dos 60 dias pós-natal.

Testes Comportamentais

Antes de se iniciar a sessão dos testes, os animais foram ha-
bituados na sala de testes comportamentais por 1 hora, sendo que
eles permaneceram em suas gaiolas e o ambiente estava apropri-
ado, isto é, luz branca apagada e luz vermelha acesa. Sempre que
houve a troca dos animais o equipamento foi limpo com álcool 5%.

Open field O teste foi utilizado para analisar a atividade locomo-
tora dos animais (Yousuf et al., 2011), assim como o tempo
de imobilidade, exploração, memória, comportamentos re-
petitivos e ansiedade (Grace et al. 2009; Cruz et al., 2009).
O equipamento foi constituído por uma arena circular (60
cm de diâmetro x 50 cm de altura, Insight Ltda., Brazil),
contendo 18 zonas, 12 periféricas e 4 centrais. Os animais
foram colocados na área central e observados por 10 minu-
tos. A atividade locomotora foi expressa como o número

total de linhas cruzadas e pela razão entre a locomoção cen-
tral e total. Após 7 dias, a habituação foi verificada pela
reexposição ao aparato.

Labirinto em Cruz Elevada (LCE) O LCE tem o objetivo de
analisar o estado de ansiedade do animal testado. O equi-
pamento é constituído por dois braços abertos e dois braços
fechados, sendo elevado do chão em 50 centímetros (Stay et
al, 2009). O animal é colocado no centro do equipamento
com a face voltada para o braço aberto e observado por 5
minutos. Nesse tempo foram mensuradas o número de en-
tradas e tempo de permanência em cada braços e o número
de head dipping. O comportamento do tipo ansioso foi infe-
rido a partir da percentagem de tempo de entradas nos braços
abertos.

Preferência Social O teste de sociabilidade tem o objetivo de ana-
lisar a interação social entre o animal a ser testado e outro
animal desconhecido, assim como a sua preferência social
entre um rato previamente conhecido e um rato desconhe-
cido. Esse teste foi feito com uma adaptação pelo descrito
por Crawley, (2007), sendo descrito abaixo: O equipamento
do teste é composto por uma caixa de acrílico subdividida
em três compartimentos, estes, por sua vez, são interligados
por uma porta de correr por onde o animal pode passar. O
teste é dividido em quatro etapas, cada etapa tem duração de
10 minutos. Em todas as etapas o animal a ser testado foi
colocado no compartimento central e as duas portas estavam
abertas, com isso os animais puderam explorar livremente
os compartimentos. A primeira etapa consistiu em colocar o
animal para habituação, isto é, o animal explorou livremente
os compartimentos. A segunda etapa consistiu em colocar
dois cestos de metal vazios em cada compartimento lateral.
Na terceira etapa, em um dos cestos de metal foi colocado
um rato desconhecido ao rato a ser testado. E por fim, na
última etapa foi colocado mais um animal, sendo este des-
conhecido (no outro cesto de metal) ao animal teste, dessa
maneira, o animal pode explorar tanto o animal novo não-
familiar, quanto o previamente conhecido na etapa 3. Foram
contabilizados o número de entradas e o tempo de perma-
nência em cada compartimento e os contatos sociais.

Análise estatística

Os resultados foram expressos com média ± erro padrão, para
os testes de sociabilidade e open field utilizou-se a análise de vari-
ância de 2 vias (2-way ANOVA) considerando-se significantes para
um valor p< 0,05. Utilizou-se o Bonferroni para pós-teste. Para o
labirinto em cruz elevado utilizou-se o test t, considerados também
resultados significantes para p< 0,05.

Resultados

Labirinto em Cruz Elevado

Os animais do grupo subclínico exibiram um número signi-
ficantemente maior de head dippings (HD) comparativamente ao
grupo controle (t= 2.307; df= 18; p= 0.0332), fig 1.
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Figura 1 Número de head dippings (HD), representado como média ±
erro padrão, dos grupos controle e subclínico. Grupo subclínico
apresentou maior número de head dipping quando comparado com o
grupo controle. *p = 0.0332.

Contudo, o número de entradas nos braços abertos (EBA), o
tempo de permanência nos braços abertos (TBA) e o total de en-
tradas (TENT) não diferiram significantemente entre os grupos [t=
1.791; df= 18; p= 0.09; t= 1.541; df= 18; p= 0.14, t= 1.45; df=
18; p= 0.16], respectivamente, fig. 2, fig 3 e fig 4.

Figura 2 Número de entradas nos braços abertos (EBA), representado
como média ± erro padrão, não diferiu significantemente entre os grupos
controle e subclínico.

Figura 3 Tempo nos braços abertos (TBA), representado como média ±
erro padrão, não diferiu significantemente entre os grupos controle e
subclínico.

Figura 4 Total de entradas, representada como média ± erro padrão, não
diferiu significantemente entre os grupos controle e subclínico.

A análise dos dados revela que os animais expostos ao hipoti-
reoidismo subclínico realizaram uma maior avaliação de risco do
ambiente sem apresentarem alteração do estado ansiedade e da ati-
vidade locomotora. Apesar da análise estatística não indicar re-
dução do estado de ansiedade no grupo subclínico, estes animais
tendem a preferir os braços abertos comparativamente ao grupo
controle. Esta mesma tendência não é observada quando se ava-
lia a atividade locomotora. Ambos os fatores, tamanho amostral
reduzido e variância elevada, podem ter comprometido a análise
fidedigna dos dados.

Open Field

A análise de variância de 2 vias com medidas repetidas mostrou
efeito significante do fator exposição (1ª x 2ª exposição) na ativi-
dade locomotora central [F[1,18] = 12.57; df= 18; p= 0.0023],
periférica [F[1,18] = 6.511; df= 18; p= 0.02] e total [F[1,18] =

11.55; df= 18; p= 0.0032], fig 5. Não foram observadas diferenças
para o fator grupo em nenhum dos parâmetros analisados. O pós-
teste de Bonferroni revelou que houve redução significante da loco-
moção central nos animais do grupo controle (24.200 + 4.469154
versus 14.100 +1.785435, p<0,05) e da locomoção periférica e to-
tal nos animais do grupo subclínico (98.500 + 5.387743 x 78.300
+ 7.223495, p<0,05; 123.400 + 6.958927 x 93.900 + 10.11539,
p<0,05), fig 5. Interessante observar que a locomoção central dos
animais do grupo subclínico não reduziu significantemente apesar
da redução na atividade locomotora global, sugerindo um menor
nível de ansiedade. Esses dados reforçam os resultados obtidos no
labirinto em cruz elevado, no qual se observou tendência de maior
permanência nos braços abertos e aumento dos head dippings.

Figura 5 Locomoção (L), representada como média + erro padrão, dos
grupos controle e subclínico. Os animais controles diminuíram a
locomoção central na segunda exposição. E os animais experimentais
diminuíram a locomoção periférica e total na segunda exposição. L
locomoção, L C locomoção central, L P locomoção periférica, L T
locomoção total. *p < 0.05.
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Sociabilidade

Protocolo 1: Avaliar se os animais exibem preferência por algum
dos compartimentos com objetos

A análise de variância de 2 vias revelou que não houve dife-
rença significante do fator grupo (controle x subclínico) [F[1,36]
= 0,35, p=0,55] e fator compartimento (1 x 2),[ F[1,36] = 1,09,
p=0,30] no número de entradas, fig 6A. A análise do tempo de
permanência revelou que não houve diferença significante no fa-
tor grupo (F[1,36] = 0,0, p=1,0), porém no fator compartimento
foi observada diferença significante (F[1,36] = 4,68, p=0,013). O
tempo de permanência no compartimento central (C) foi signifi-
cativamente inferior comparativamente ao tempo nos demais com-
partimentos (objetos 1 e 2) em ambos os grupos, fig 6B. Em re-
sumo, a análise dos dados revela que os grupos não diferiram em
suas preferências pelos compartimentos com objetos, quer seja no
número de entradas ou tempo de permanência, e que ambos per-
maneceram menos tempo no compartimento central (vazio).

Figura 6 A – Número de entradas nos compartimentos com objeto. B –
Tempo de permanência nos compartimentos com objeto. Representado
com média ± erro padrão.

Protocolo 2: Fase de Aproximação social

Entrada nos compartimentos A análise de variância de 2 vias
revelou que não houve diferença significante entre os grupos (con-
trole x subclínico) para número de entradas em ambos os com-
partimentos (F[1,36] = 0,0056, p=0,94), tampouco diferença no
número de entradas entre os compartimentos (objeto x animal não
familiar) (F[1,36] =0,95, p=0,33) fig 10A.

Tempo nos compartimentos e contato social A análise de variân-
cia de 2 vias revelou que não houve diferença significante entre os
grupos (controle x subclínico) no tempo de permanência em ambos
os compartimentos (F[1,36] = 0,31, p=0,57), mas diferença signi-
ficante no tempo de permanência entre os compartimentos (F[1,36]

= 38,75, p<0,0001 ). O pós-teste de Bonferroni revelou que ambos
os grupos permaneceram mais tempo com o animal não familiar
em detrimento do compartimento com objeto (p<0,001), Fig 10B.
Adicionalmente, o número de contatos sociais com o animal não
familiar não diferiu entre os grupos (t=0,66, p=0,51), Fig 10C. O
conjunto dos dados sugere que o comportamento social não diferiu
entre os grupos. Ambos permaneceram mais tempo com o animal
não familiar e exibiram contatos sociais de igual magnitude.

Figura 7 A - Número de entradas nos compartimentos, sendo um
compartimento com objeto e outro com um animal não familiar. B –
Tempo de permanência nos compartimentos. C – Número de contato
social com o animal não – familiar. Representado com média ± erro
padrão.

Protocolo 3: Fase da preferência social
Entrada nos compartimentos A análise de variância de 2 vias

revelou que não houve diferença significante entre os grupos (con-
trole x subclínico) para número de entradas em ambos os compar-
timentos (F[1,36] =0,15, p=0,69), tampouco diferença no número
de entradas entre os compartimentos (animal familiar x animal não
familiar) (F[1,36]=0,006, p=0,93 ), fig 8.
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Figura 8 Número de entradas nos compartimentos, representado com
média + erro padrão. Sendo um compartimento com um animal
previamente conhecido e outro com um animal não familiar. Não
houveram diferenças entre grupos ou compartimentos.

Índice de contatos A análise de variância de 2 vias mostrou
que não houve diferença significante no índice de contatos entre
os grupos (controle x subclínico, F[1,35]=3,57, p=0,0671). Am-
bos os grupos exibiram maior interação social com o animal não
familiar do que com o animal familiar (F[1,35]=7,09, p=0,0117).
Dessa maneira, a análise dos dados revelou que a sociabilidade não
diferiu entre os grupos. Fig. 9.

Figura 8 Contatos por minuto dos grupos controles e subclínico com
animal familiar e não-familia representado com média + erro padrão.
Não se observou diferença entre os grupos, e ambos exibiram mais
contatos com o animal não familiar.

Discussão
Existe um considerável corpo de evidências clínicas e experi-

mentais mostrando que o hipotireoidismo durante a gestação pode
trazer consideráveis efeitos adversos para o cérebro em desenvol-
vimento (Biondi B. & Cooper D. S. 2008; Bernal. 2000 e Ambro-
guini et al. 2005 apud Lunardelli et al. 2007; DeLong G. R. 1996
apud Thompson, C. C. & Potter, G. B. 2000). No entanto, pou-
cos estudos foram conduzidos para avaliar as repercussões sobre a
prole do hipotireoidismo subclínico na gestação. Este trabalho in-
vestigou o repertório comportamental de ratos machos submetidos
ao hipotireoidismo subclínico in útero.

Animais submetidos ao hipotireoidismo subclínico apresenta-
ram redução moderada do comportamento tipo ansioso no labi-
rinto em cruz elevado, evidenciado pelo aumento do número de
head dippings (HD) e tendência de maior deambulação nos bra-
ços abertos. O HD é um padrão de comportamento considerado
como sendo uma avaliação de risco ou exploratório, sendo utili-
zado como complemento na avaliação da ansiedade em animais
experimentais. Aumento, dimuição ou ausência de alteração no
número de HD têm sido descritas após administração de drogas
ansiolíticas (Casarrubea et al., 2010). Ainda, número excessivo de

HD tem sido também considerado comportamento compulsivo re-
lacionado com os transtornos de ansiedade (Hoshino et al., 2004).
Evidências conflitantes envolvendo o HD dificultam uma interpre-
tação fiel do significado deste componente comportamental. Desta
maneira, uma avaliação quantitativa do número HD isoladamente
não parece ser uma medida confiável para a avaliação do nível de
ansiedade. A interpretação deve abarcar um conjunto de comporta-
mentos emitidos em dada circunstância. Por exemplo, diminuição
da atividade no braço aberto, comportamento de avaliação de risco
aumentado (HD) sem alteração na locomoção, em geral, indicam
aumento da ansiedade no labirinto em cruz elevado (Cole e Rod-
gers, 1994; Lee e Rodgers, 1991). No entanto, no nosso estudo,
os animais experimentais apresentaram uma tendência em prefe-
rir os braços abertos comparativamente aos animais controle, au-
mento concomitante do comportamento de avaliação de risco, sem
alteração da atividade locomotora. Reforçando nossa hipótese, ob-
servamos que na segunda exposição no campo aberto os animais
experimentais mantiveram a atividade locomotora central, apesar
da redução da atividade locomotora global. Corroborando com
nossa hipótese, Frye et al., (2000) observaram que roedores que
apresentam uma atividade aumentada nos braços abertos de uma
LCE também exibem aumento de atividade locomotora central em
um campo aberto. Ainda, Ailing et al., (2008) relataram que ratos
ansiosos tratados com o ansiolítico PD98059 apresentaram um au-
mento significante no número de entradas nos braços abertos, do
tempo de permanência nos braços abertos e no número de HD no
LCE, bem como aumento da locomoção nos quadrantes centrais de
um campo aberto.

Como anteriormente mencionado, poucos estudos experimen-
tais avaliaram a repercussão do hipotieoidismo subclínico in utero
sobre a prole. Liu, D., et al., 2010 observaram que ratos adul-
tos jovens expostos ao hipotireoidismo subclínico na gestação não
apresentaram prejuízo na aprendizagem viso-espacial, mas apre-
sentaram déficit de memória de longo prazo no labirinto aquático
de Morris. O déficit de memória de longo prazo pode ter alguma
relação com o nível de ansiedade durante a aquisição da tarefa. É
amplamente aceito que existe uma relação bastante complexa entre
ansiedade e memória. A consolidação da memória e a ansiedade
exigem ambos, excitação do cérebro, e assim, é considerada como
promnésticos e ansiogênico, enquanto que a inibição do cérebro é
amnésico e ansiolítico (Kalueff, 2007). Portanto, sob algumas cir-
cunstâncias, existe uma relação sinérgica entre ambos os domínios
de forma que uma maior ansiedade implica numa melhor memória
e vice-versa (Kalueff, 2007). Assim, nossos achados podem corro-
borar com os resultados observados por Liu, D., et al., (2010).

Os mecanismos moleculares e neuroquímicos pelos quais o
hipotireoidismo produziu estes efeitos ainda não são conhecidos.
Segundo Virok, D. P. et al., (2011) o comportamento de ansie-
dade envolve diversas estruturas cerebrais tais como o córtex pré-
frontal, tálamo, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, amígdala e hi-
pocampo. Por outro lado, receptores de TSH são expressos em
várias regiões cerebrais como o lobo frontal, temporal e cerebelo,
embora seu papel fisiológico ainda não tenha sido determinado
(Labudova, O. et al. 1998). Assim, mais estudos são necessários
para elucidar o papel do TSH no cérebro em desenvolvimento, e
especialmente quando os níveis estão elevados.

Concernente à sociabilidade, a análise dos dados revelou que
a mesma não foi modificada pela exposição pré-natal ao hipoti-
reoidismo subclínico. Ambos os grupos, experimental e controle,
apresentaram comportamentos sociais similares e adequados ao es-
perado para um roedor com sociabilidade preservada. Ambos os



Vita Scientia (3):1 30

grupos exibiram preferência em interagir com coespecífico não fa-
miliar em detrimento do objeto ou coespecífico familiar.

Importante realçar que este estudo apresenta três importan-
tes limitações. Primeiro, o repertório comportamental estudado
limitou-se a sociabilidade, ansiedade e atividade locomotora, não
abarcando as funções executivas, tais como atenção, memória de
trabalho, impulsividade e flexibilidade cognitiva. Estas funções de-
vem ser investigadas para uma melhor correlação entre o hipotire-
oidismo subclínico com os transtornos do neurodesenvolvimento.
Segundo, a ausência de quantificação dos níveis de TSH nas ra-
tas prenhes e terceiro, o tamanho amostral reduzido impediu uma
análise mais fidedigna dos resultados observados.

Conclusão
O objetivo do trabalho foi investigar o repertório comportamen-

tal de ratos machos que foram submetidos ao hipotireoidismo sub-
clínico na gravidez. O conjunto dos dados permite sugerir que os
animais experimentais apresentaram redução moderada do com-
portamento tipo ansioso, sem alterações da sociabilidade e da ati-
vidade locomotora.
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Resumo

Ao contrário do que se imaginava na literatura paleontológica brasileira, as primeiras coletas de fósseis no
Brasil ocorreram no período de 400 a 200 anos antes do Descobrimento pelos portugueses. Longe de ter
uma finalidade científica, foram coletados por indígenas da Amazônia e seu registro em urnas funerárias
no Amapá permitiu a comprovação de longos deslocamentos dos índios da região. Registros documen-
tados datam, porém, somente a partir das últimas décadas do século XVIII relatando a coleta de ossos
gigantescos em lavras destinadas à procura de ouro em Minas Gerais, em poços no sertão nordestino ou
escavações na Chapada do Araripe, remetidos em parte à Lisboa. Nos oitocentos, esse quadro mudou
com as explorações dos naturalistas viajantes e das grandes expedições estrangeiras, culminando com as
atividades da Comissão do Império, que coletaram e permitiram o conhecimento científico dos fósseis
oriundos das regiões por elas exploradas. Neste trabalho apresenta-se uma síntese atualizada do conhe-
cimento disponível sobre essas atividades, ressaltando o papel do Museu Nacional e a atuação de seus
naturalistas nas pesquisas e guarda de importante acervo paleontológico brasileiro desde a sua fundação
até o final do século XIX.

Palavras-chave: História da Paleontologia, fósseis, Museu Nacional.

Introdução

Poucos são os textos que fazem uma abordagem da história da
paleontologia no Brasil. Normalmente, o conhecimento paleon-
tológico é divulgado, através de artigos e monografias como dis-
sertação de mestrado e teses de doutorado, nos respectivos histó-
ricos de suas abordagens temáticas, não se caracterizando em si
como textos que reflitam a evolução da paleontologia brasileira.
Alguns textos mais amplos, entretanto, procuraram fazer uma sín-
tese das principais abordagens da história geológica e paleontoló-
gica no Brasil como, por exemplo, os de Andrade Ramos (1985),
Fernandes & Fonseca (2014), Fernandes & Scheffler (2014), Leinz
(1994), Mello-Leitão (1941), Mendes (1945, 1982), Oliveira & Le-
onardos (1943) e Petri (2001). São textos que, em geral ou parci-
almente, referenciavam os personagens envolvidos em breves cita-
ções e associações aos fósseis por eles estudados, por vezes com
críticas pela falta de maior profundidade paleontológica ou geoló-
gica, parcialmente sanados por Fernandes (2011).

Entretanto, não foram apenas os trabalhos de síntese que procu-
raram divulgar a história da paleontologia no Brasil. Textos com-
pletos com maior detalhamento sobre as primeiras coletas de fós-
seis ainda no Brasil colônia (Fernandes et al. 2013a, 2013b; Fer-
nandes et al. 2011, 2012, 2017; Lopes 2005) e envolvendo o Mu-
seu Nacional por seu importante papel na consolidação da paleon-
tologia brasileira no século XIX (Fernandes & Fonseca 2014; Fer-
nandes & Pane 2007a, 2007b; Fernandes & Scheffler 2014, 2019;
Fernandes et al. 2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a, 2008b, 2010a,

2010b, 2013, 2014, 2017a, 2017b, 2018; Kossak et al. 2012; Kunz-
ler et al. 2011a, 2011b; Lopes 1997; Macedo et al. 1999; Silva et
al. 2013) também foram elaborados particularmente nas duas últi-
mas décadas trazendo à luz importantes informações com base em
documentos primários presentes em instituições nacionais e inter-
nacionais.

Faltava, porém, uma abordagem mais atualizada que relatasse
os fatos mais importantes ocorridos desde antes do Descobrimento,
uma novidade na literatura paleontológica, até o final do século
XIX, ressaltando o papel do Museu Nacional na consolidação da
paleontologia brasileira, objetivo do presente artigo.

Um “comércio” pré-histórico na Amazônia?
Praticamente, com exceção dos registros de sambaquis, nada se

sabe sobre o conhecimento de fósseis pelos povos indígenas bra-
sileiros no período anterior ao Descobrimento, embora a coleta e
utilização de fósseis como amuletos ou peças ornamentais como
colares sejam conhecidos na Europa desde a pré-história (Edwards
1967), participando também da imaginação e das lendas de diver-
sos povos tanto das Américas como do Velho Mundo (Mayor 2000,
2005). Entre os exemplos conhecidos, destacam-se as conchas de
biválvios e gastrópodes que eram muito utilizadas como ornamen-
tos no Paleolítico; habitantes das cavernas de Grimaldi (situadas
próximas a Menton, França) praticamente se vestiam com conchas,
como é atestado pelas 8.000 pequenas conchas encontradas em um
único local, provavelmente utilizadas em braceletes, colares e ca-
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puzes. Fósseis também foram encontrados em locais muito distan-
tes das suas localidades de origem, levando a interpretações como
a de um hipotético “comércio” de fósseis: por exemplo, um tipo de
gastrópode encontrado em Grimaldi, de idade eocênica, somente é
conhecido na França em rochas situadas em Cherbourg, cerca de
1.000 km de distância de Grimaldi. Entre outros exemplos, tam-
bém se destaca a presença de dois gastrópodes em Laugerie Basse,
França, que apenas são encontrados em depósitos eocênicos da Ilha
de Wight, um gastrópode da espécie Sipho menapie encontrado
nas camadas magdalenianas da caverna de Lascaux, França, que
ocorre somente nas camadas pliocênicas de Wexford, Irlanda, e na
Ilha de Man, além do trilobita Dalmanites hawlei de idade siluriana
encontrado nas camadas magdalenianas de Arcy-sur-Cure, França,
na localidade conhecida como “Gruta do Trilobita” e que provavel-
mente foi coletado na Alemanha, cerca de 2.000 km a leste, local
de sua ocorrência original.

Ao contrário dos registros europeus, mais numerosos e que per-
mitem reconhecer deslocamentos de povos pré-históricos, portanto
mais antigos, no Brasil foi registrado, também com base em fós-
seis, o deslocamento de povos indígenas que teriam ocorrido cerca
de 1.000 a 1.300 A.D., comprovando ser o mais antigo registro de
coleta de fósseis no país. Examinando urnas funerárias de comuni-
dades ameríndias encontradas no sítio arqueológico Curiáu Mirim
I, no município de Macapá, AP, pesquisadores encontraram junto
a esqueletos de adultos e crianças uma associação de objetos fei-
tos de ossos e esculpidos em rocha, conchas de moluscos atuais e,
também, fragmentos de colunas de crinoides pedunculados fósseis
(Gambim Jr. et al. 2017). Os fragmentos fósseis, de idade car-
bonífera, não pertenciam à região onde se encontravam as urnas e,
sim, de camadas sedimentares da mesma idade existentes ao longo
das margens do rio Tapajós no município de Itaituba, há aproxi-
madamente 800 quilômetros do sítio arqueológico onde se encon-
travam as urnas funerárias. Segundo os pesquisadores, essa ocor-
rência pode apontar para uma ampla rede de trocas pelos indígenas
amazônicos no período compreendido entre séculos XI e XIV por
longas distâncias. A ocorrência dos fósseis nas urnas corroboraria,
assim, outras evidencias arqueológicas também observadas neste
sítio, como os diferentes estilos cerâmicos encontrados deposita-
dos lado a lado.

Resta, entretanto, uma pergunta: por que os indígenas teriam
escolhido e coletado somente os fragmentos colunais dos crinoides
entre os muitos outros fósseis que ocorrem nos afloramentos carbo-
níferos do rio Tapajós? A resposta mais provável está no formato
dos fósseis. Conhecidos como colunais devido a sua forma circular
nas colunas ou pedúnculos de fixação desses animais, os exempla-
res fósseis têm uma perfuração central, bem apropriada para serem
utilizados em cordões ou colares de ornamentação, o que permite
supor ter sido o motivo da escolha entre os outros demais fósseis
presentes.

A dubiedade de um primeiro registro e o Gigante do
Rio Grande

Ao contrário da presença dos colunais fósseis nas urnas indíge-
nas do sítio histórico do Amapá, uma evidência direta das primeiras
coletas de fósseis no Brasil, os registros documentados da presença
de fósseis no território brasileiro até o século XVIII foram raros e,
por vezes, dúbios. A razão disso se deveu principalmente ao fato
de que desde o Descobrimento, pouco se conhecia do interior da
nova colônia portuguesa.

Ambrósio Fernandes Brandão [1555-1618], senhor de engenho
e escritor português, por exemplo, em sua obra de 1618 (Brandão,
1997), relatou que a ausência de tremores de terra estaria associada
à falta de cavernas, desconhecimento que estava ligado ao fato de
que os portugueses nesta primeira fase da colonização não se em-
brenhavam pelo interior, permanecendo ao longo do litoral, como
atestado por frei Vicente do Salvador [c.1564-c.1636] em 1627
(Salvador 2008). Essa situação de povoamento litorâneo perma-
neceu, em boa parte, até a Independência (Gomes 2010), embora
o interior de algumas regiões do país como o centro-sul já tinha
começado a ser melhor conhecido e explorado a partir do século
XVI (Fausto 2002).

Através dos diálogos entre os dois personagens de sua obra,
Ambrósio Brandão também apresentou o primeiro debate sobre a
ocorrência e a origem do âmbar produzido por cetáceos e o âmbar
fossilizado de vegetais pretéritos, comentando a presença de âmbar
nas costas brasileiras. Porém, o âmbar citado por Ambrósio Bran-
dão não seria de origem vegetal, mas sim o produto de cachalotes
que vinham a dar nas costas brasileiras (Fernandes et al. 2011).
Assim, tendo em vista o relato dúbio de ocorrência de um fóssil
por Ambrósio Brandão, o registro documentado de fósseis verda-
deiros ainda demoraria por quase dois séculos a ser divulgado.

Isto aconteceu quando, em 1790, o naturalista luso-brasileiro
Alexandre Rodrigues Ferreira [1756-1815] fez o primeiro registro
verdadeiramente documentado de fósseis no Brasil. A mando da
rainha d. Maria I, Alexandre Ferreira empreendeu uma “Viagem
Filosófica” ao Brasil, onde coletou e remeteu a Portugal inúmeros
exemplares de animais, vegetais e minerais (Ferreira 1972). Em
uma de suas memórias datada de 28 de fevereiro de 1790, Alexan-
dre Ferreira reportou uma descoberta que teria ocorrido nos anos
de 1770 e 1771 em uma lavra nas terras do capitão-mor Bartolo-
meu Bueno do Prado, temido capitão-do-mato, situada numa das
margens do rio Grande a sudoeste da atual cidade de Ibituruna, na
época um antigo arraial que pertencia à comarca do rio das Mor-
tes (Fernandes et al. 2012). As medidas apresentadas por Ale-
xandre Ferreira não deixam dúvidas quanto ao grande tamanho do
animal a quem pertenciam os fósseis encontrados, costela, dente
e fragmento mandibular. Tratavam-se, certamente, de exemplares
de um mastodonte, animal comum nas terras de Minas Gerais du-
rante a época pleistocênica e também assinalados posteriormente
por outros naturalistas viajantes como Johann Baptist von Spix
[1781-1826], Carl Friedrich Phillip von Martius [1794-1868] e Au-
guste Saint-Hilaire [Augustin François César Prouvençal de Saint-
Hilaire, 1779-1853]. Não se tem notícias do destino dos fósseis
das terras do capitão Bueno do Prado, que certamente se perde-
ram ao longo do tempo, mas que sem dúvida marcaram o primeiro
registro de ossadas de um representante da megafauna brasileira
(Fernandes 2011).

Remetendo fósseis do Nordeste a Portugal
Cerca de dez anos após a descoberta dos fósseis no rio Grande,

ossadas fósseis de grandes animais que viveram no Nordeste du-
rante o Pleistoceno foram remetidas para Portugal. O governador
da capitania do Ceará, capitão-mor João Baptista de Azevedo Cou-
tinho de Montaury [?-1810] enviou, em 25 de outubro de 1784, um
conjunto de grandes ossos ao Secretário de Estado (ministro) da
Marinha e Domínios Ultramarinos do Reino, Martinho de Mello e
Castro [1716-1795]. Após recebê-los, Martinho de Mello e Castro
os encaminhou para o Museu Real da Ajuda, em Lisboa, mas pos-
teriormente se perderam não sendo mais identificados nem neste
museu nem em outra instituição portuguesa. Os ossos, tratados
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como monstruosos por Coutinho de Montaury, teriam sido encon-
trados em um tanque ou poço na região da ribeira do Acaraú, na
capitania do Ceará. No documento que encaminhou a Martinho de
Mello e Castro junto com os ossos, Coutinho de Montaury reco-
nhecia a importância da ossada encontrada, tanto por suas dimen-
sões como por se tratar de um animal não conhecido na região,
provavelmente correspondentes a fragmentos ósseos de um masto-
donte. Apesar de seu interesse pelos ossos, Coutinho de Montaury
deu informações vagas sobre a localidade de coleta dos ossos, ape-
nas referindo-se às terras de propriedade de Jerônimo Machado
Freire [?-1797]. Homem de posses, ao longo de sua vida o “co-
ronel” Jerônimo Machado Freire ocupou vários cargos importan-
tes em Sobral, onde acumulou grande fortuna e muitas terras que
compreendiam cerca de 22 fazendas. Com a falta de informações
detalhadas, uma identificação mais exata da localidade de onde
procederam os fósseis tornou-se praticamente impossível. Entre-
tanto, visando sanar esse lapso, trabalhos de campo realizados na
região de Sobral, junto com a reconstituição das informações bi-
ográficas de Jerônimo Machado Freire, permitiram a identificação
da região da fazenda Pajé, uma de suas propriedades, “como a lo-
calidade mais provável de coleta dos fósseis, um achado de grande
importância histórica e científica para a Paleontologia brasileira”
(Fernandes et al. 2013).

Cerca de seis meses depois de Coutinho de Montaury remeter
os ossos “monstruosos” à Lisboa, em março de 1785, uma partida
de produtos naturais, incluindo “ossos petrificados”, foram envia-
dos da capitania/estado do Maranhão e Piauí “por Antonio Fonseca
Furtado de Mendonça [?-?] para o gabinete do Padre Mestre Con-
fessor Frei João José de Jesus Maria Mayne [1723-1792]” (Fer-
nandes 2011, p. 188; Lopes 2005). Franciscano, frei José Maria
Mayne era o responsável pelo gabinete de história natural do Con-
vento de Nossa Senhora de Jesus em Lisboa, que o utilizava com
propósito pedagógico valendo-se dos “objetos naturais para provar
a existência de Deus” (Ferreira 2018, p. 10). Com o fim das ordens
religiosas em Portugal, o convento foi abandonado sendo ocupado
posteriormente pela Academia das Ciências de Lisboa. Entretanto,
nada mais se soube sobre essa remessa ou o destino dos “ossos
petrificados”.

Um gigante em Minas Gerais: o Monstro de Prados
Meses depois, em 26 de agosto de 1785, uma nova partida de

ossos e dentes fossilizados é enviada à Lisboa, mas, desta vez, da
capitania de Minas Gerais. Os ossos haviam sido coletados em uma
lavra situada nas proximidades do arraial de Prados e interpretados
originalmente pelos escravos que trabalhavam na lavra como raí-
zes endurecidas. A notícia chegou à Vila Rica, atual Ouro Preto e
capital da capitania, e, tendo tomado ciência da descoberta, o go-
vernador da capitania Luís da Cunha Menezes [?-?], conde de Va-
ladares, encarregou o sargento-mor e naturalista Simão Pires Sar-
dinha [1751-1808?] de examinar a descoberta. Simão Pires Sar-
dinha, nascido no Tejuco (atual Diamantina, Minas Gerais), filho
da ainda escrava Chica da Silva, Francisca da Silva de Oliveira [c.
1731 a 1735-1796] e seu senhor, o médico português Manuel Pires
Sardinha [?-?], graduou-se em Artes em Lisboa e tornou-se mem-
bro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. Luís da
Cunha Menezes o reputava como um grande naturalista, motivo
pelo qual lhe encarregou de estudar o achado. Simão Pires Sardi-
nha elaborou um minucioso relatório sobre a ocorrência em Prados,
o qual foi encaminhado com os exemplares coletados a Martinho
de Mello e Castro [1716-1795], ministro da Marinha e Domínios
Ultramarinos. Como naturalista, Simão Pires Sardinha não ape-

nas estudou os ossos como descreveu o afloramento local, “o que
pode ter sido a primeira descrição de um perfil estratigráfico de um
depósito fluvial no Brasil”, com comentários sobre os sedimentos
observados e recomposto por Fernandes et al. (2012, p. 9). De-
vido ao tamanho dos ossos, provavelmente um mastodonte, e por
sua procedência, o animal ficou conhecido como o “Monstro de
Prados”.

Sobre os ossos e dentes não se têm mais notícias, mas ao con-
trário dos exemplares das remessas anteriores, sabe-se que foram
para o Museu Real da Ajuda e estudados por Domingos Vandelli
(Domenico Agostino Vandelli, [1735-1816]) que os interpretou
equivocadamente como sendo de um cetáceo no primeiro artigo
sobre um fóssil brasileiro publicado em um periódico científico,
as Memórias da Academia Real das Sciencias de Lisboa (Vandelli
1797; Fernandes et al. 2012).

Cabe ressaltar que devido a serem confundidos como raízes
de árvores nos locais de lavra, muitos ossos fossilizados deveriam
ser destruídos durante os trabalhos de exploração, dificultando sua
coleta, identificação e tipo de animal, ainda mais se tratando de
formas extintas que ainda não eram conhecidas na época do Brasil
colônia (Fernandes 2011).

A primeira montagem de um fóssil brasileiro e as
misteriosas “petrificações”

Ao final do século XVIII, então, ao contrário dos primeiros
dois séculos após o Descobrimento, o interior da colônia cada vez
mais era explorado e visitado por naturalistas luso-brasileiros. Re-
ligioso e médico, Manuel Arruda da Câmara [1752-1810], consi-
derado um dos mais notáveis botânicos e naturalistas do século,
era um exemplo, excursionando com frequência pelo interior do
Nordeste onde coletava exemplares botânicos, zoológicos e mine-
ralógicos. Em suas andanças no “sertão do Rio Grande”, Manuel
Arruda da Câmara “coletou ossos de um mastodonte que trans-
portou para a cidade de Goiana, Pernambuco, onde foi montado”
(Fernandes 2011, p. 790). Esta teria sido a primeira montagem de
um esqueleto de um animal pré-histórico no Brasil; entretanto, por
razões desconhecidas, posteriormente foi destruído (Mello 1982).

Manoel Arruda da Câmara também foi o responsável pela co-
leta de fósseis originários da Paraíba enviados à Lisboa provavel-
mente em 1800. Em maio de 1801, o governador da Paraíba, Fer-
nando Delgado Freire de Castilho [?-?], comunicou a Rodrigo Do-
mingos de Sousa Coutinho Teixeira de Andrade Barbosa [1755-
1812], conde de Linhares e Secretário de Estado da Marinha e Do-
mínios Ultramarinos, lhe ter enviado junto com outros produtos,
“petrificados” que lhe tinham sido remetidos por Manoel Arruda
da Câmara. Desconhece-se, entretanto, o destino dos fósseis após
terem chegado a Rodrigo de Souza Coutinho, a exemplo do ocor-
rido com outras remessas anteriormente citadas (Fernandes 2011;
Mello 1982).

João da Silva Feijó [1760-1824], naturalista, provavelmente foi
o último a enviar fósseis a Portugal, o que se deu em dezembro
de 1800. Indicado como sargento-mor das milícias da capitania
do Ceará, desenvolveu estudos e explorações ligadas à história na-
tural visitando a região do Cariri, onde observou a presença das
concreções com peixes fossilizados, aos quais chamou de “petri-
ficações”. Em carta de 11 de dezembro de 1800, comunicou a
remessa dos fósseis a Rodrigo Sousa Coutinho e seu interesse em
tratar do assunto em uma Memória que publicou posteriormente
(Feijó 1814, 1997). Como de praxe, perderam-se as pistas do des-
tino dos exemplares enviados e estudados por João da Silva Feijó,
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mistério somente solucionado dois séculos depois quando Antunes
et al. (2005) os encontraram no acervo da Academia das Ciências
de Lisboa (Fernandes 2011).

Encerrava-se, assim, a primeira e longa “fase de descobertas de
fósseis no território brasileiro” (Fernandes 2011, p. 791). Novos
registros somente viriam a acontecer após a chegada da Família
Real em 1808.

Os registros de Manuel Aires de Casal e o beemote
de Jó

Com a chegada da Família Real ao Brasil em 1808 ocorreram
grandes modificações na antiga colônia e, entre elas, a criação da
Impressão Régia (atual Imprensa Nacional) fundada em 1808, atra-
vés da qual, em 1817 foi publicada a primeira obra brasileira com
registro de fósseis no país. Tratava-se da Corografia Brasílica, de
autoria de Manuel Aires de Casal [1754?-1821?], publicada na se-
gunda década do século XIX (Casal, 1817a, 1817b, 1976).

Formado em Teologia e Filosofia, o português Manuel Aires de
Casal serviu como capelão na Santa Casa da Misericórdia do Rio
de Janeiro e, em 1815, foi sacerdote na cidade do Crato, na pro-
víncia do Ceará, situada junto a encosta da Chapada do Araripe,
famosa pelos fósseis bem preservados nos calcários laminados e
das concreções com peixes ou ictiólitos, aos quais João da Silva
Feijó chamou de petrificações. Antes de seu retorno a Portugal em
1821, dedicou-se ao estudo da geografia e história do país publi-
cando sua Corografia Brasílica. Na obra, Aires de Casal não fez re-
ferências aos registros fossilíferos comentados anteriormente, em-
bora citasse a existência de fósseis da megafauna pleistocênica do
Nordeste em duas localidades, uma na Bahia e outra em Alagoas
(Casal, 1976; Fernandes et al. 2013a).

A citação mais interessante é a referente aos ossos fossilizados
de Rio das Contas, na Bahia, que devido a suas medidas seriam
atribuídos a um “mamute”, um animal de “antiguidade remotís-
sima” (Casal 1817a, p. 76; 1976, p. 44). Assim, Aires de Casal
reconhecia a antiguidade dos fósseis, mas não tinha como determi-
nar sua idade. “Homem culto e voraz pesquisador de bibliotecas
e arquivos [...] demonstrou conhecer outras ocorrências de fósseis
de grandes mamíferos, como os da América do Norte” (Fernan-
des et al. 2013a, p. 140), pois na Corografia citou o geógrafo Je-
didiah Morse [1761-1826], considerado como o pai da Geografia
norte-americana. Em 1762, o naturalista francês Louis-Jean-Marie
Daubenton [1716-1799] descreveu os fósseis norte-americanos en-
contrados em Ohio atribuindo “a denominação de mamute para o
animal” (Fernandes et al. 2013a, p. 140; Daubenton 1764). En-
tretanto, ao referir-se a um mamute, Aires de Casal mostrou que
aparentemente desconhecia o trabalho de outro grande paleontó-
logo francês na época, o naturalista Jean-Léopold Nicolas Frédéric
Cuvier [1769-1832], conhecido como Georges Cuvier, que identi-
ficou os ossos do rio Ohio como de um mastodonte (Cuvier 1806).
Aires de Casal ressaltou seu lado religioso como capelão no Rio
de Janeiro e sacerdote no Crato, ao comparar a ocorrência de Rio
das Contas com a passagem de Jó nas Sagradas Escrituras, ao ci-
tar: “Talvez fosse este quadrúpede o Behemoth, de que fala Jó no
Cap. XL, v. 10. Quase todos os comentadores deste Sagrado Li-
vro, que se acingem à letra, entendem por Behemoth o elefante, por
ser o mais volumoso vivente conhecido entre os terrestres” (Casal
1817a, p. 76; 1976, p. 44).

Entretanto, o fato mais curioso da obra de Aires de Cabral é
que apesar de ter permanecido na cidade do Crato, na região do
Cariri, em nenhum momento se referiu às concreções com peixes,

as famosas petrificações de João da Silva Feijó. É impossível que
Aires de Casal não tivesse conhecimento das concreções, já que
registrou “a presença de calcário como parte da “mineralogia” da
província” (Fernandes et al. 2013a, p. 143).

Quanto às ossadas de Alagoas presentes na região de Pão de
Açúcar, era sabido de sua existência devido às escavações de tan-
ques na região pela população local visando a acumulação de água
resultando no encontro de grandes ossos fossilizados. Muitos des-
ses, em meados do século XIX, foram enviados ao Rio de Janeiro
para serem depositados e estudados na primeira instituição de his-
tória natural do país, o Museu Nacional, fundado quase que conco-
mitantemente à publicação da obra de Aires de Casal.

O Museu Nacional e a consolidação da Paleontologia
no Brasil

No ano seguinte à publicação da obra de Aires de Casal, em 6
de junho de 1818, D. João VI fundou o Museu Nacional, instituição
que passou a acumular, entre outros exemplares de história natu-
ral, relevante material paleontológico nacional e estrangeiro. Das
aquisições iniciais a partir das primeiras décadas do século XIX,
passando pela incorporação das coleções da Comissão Geológica
do Império até as atividades paleontológicas durante o século XX,
o Museu Nacional acumulou um importante acervo abrangendo
fósseis de invertebrados, vertebrados e vegetais. De acordo com
Fernandes et al. (2007b), a história das coletas e aquisições relaci-
onadas ao Museu Nacional estaria dividida em três fases distintas,
sendo as duas primeiras correspondentes ao período englobado pe-
los oitocentos.

A primeira, correspondente ao período de 1818 a 1875, cor-
responderia “às primeiras aquisições e o início das atividades de
pesquisa paleontológica, encerrando-se na fase das expedições das
comissões geológicas como as compreendidas pela Comissão Ge-
ológica do Império” (Fernandes et al. 2007b, p. 195). As pri-
meiras contribuições documentadas deveram-se ao botânico e na-
turalista prussiano Friedrich Sellow [1789-1831] que encaminhou
em 1826 os primeiros fósseis ao Museu Nacional, compreendendo
fósseis de mamíferos procedentes do Uruguai, extraviados prova-
velmente no início do século XX (Paula Couto 1948). Em 1836, o
Museu Nacional recebia sua primeira coleção de fósseis estrangei-
ros enviados da Itália pelo paleontólogo italiano Giovanni Miche-
lotti [1814-1898], remetida numa proposta de permuta por exem-
plares zoológicos recentes, o que nunca se concretizou (Fernandes
& Pane 2007a, 2007b; Fernandes et al. 2007a, 2017b).

Nessa fase inicial, a coleta de dois exemplares de fósseis ve-
getais viria, ulteriormente, a ter um importante papel na descri-
ção do primeiro vegetal fóssil brasileiro, o Psaronius brasiliensis.
Coletado por Carl von Martius entre 1817 e 1868, no Piauí, um
dos exemplares foi ilustrado sem descrição formal pelo botânico
e paleontólogo austríaco Franz Joseph Andréas Nicolaus Unger
[1800-1870] como Psaronius brasiliensis Brongniart na obra “His-
toria Naturalis Palmarum” de von Martius (Unger, 1823-1850, fig.
4; Fernandes et al. 2007b). O outro exemplar, de origem desco-
nhecida e que se encontrava no Museu Nacional, era uma amostra
levada pelo botânico francês Jean-Antoine Guillemin [1796-1842]
para o museu de história natural de Paris, em 1839. Ambos os
exemplares foram então estudados pelo botânico francês Adolphe-
Théodore Brongniart [1801-1876], do museu parisiense. Adolphe
Brongniart apresentou o fóssil brasileiro em sessão comemorativa
da Sociedade Botânica de Paris, realizada em 5 de janeiro de 1872
em um salão de um hotel de Paris, preparada especialmente em ho-
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menagem a D. Pedro II, imperador do Brasil, presente à sessão. Ao
contrário da citação e ilustração feita por Franz Unger, P. brasilien-
sis era agora formalmente descrito no boletim da sociedade e, uma
fatia do exemplar levado por Jean-Antoine Guillemin foi então en-
viada ao Museu Nacional, onde ainda hoje se encontra (Brongniart
1872; Fernandes et al. 2007b).

Foi na primeira etapa desse período inicial que a paleontolo-
gia brasileira deu também um grande salto com a participação de
dois importantes personagens, o dinamarquês Peter Wilhelm Lund
[1801-1880] e o naturalista brasileiro Frederico Leopoldo César
Burlamaque [1803-1866]. Peter Lund tornou-se particularmente
importante por suas notórias pesquisas paleontológicas realizadas
nas grutas de Minas Gerais, resultando na descrição de um grande
número de espécies de mamíferos fósseis. Os exemplares estuda-
dos, entretanto, foram enviados à Copenhagen, Dinamarca, onde
ainda hoje se encontram e, em reconhecimento pelas suas pesqui-
sas pela Paleontologia do país, foi homenageado como o “pai da
paleontologia brasileira” (Fernandes et al. 2010b). Ao contrário de
Peter Lund que alcançou fama internacional, Frederico César Bur-
lamaque é pouco citado na historiografia paleontológica brasileira,
embora teriam partido dele “as primeiras iniciativas da consolida-
ção das ciências paleontológicas realizadas por nacionais no país e
no Museu Nacional” (Lopes 1999, p. 151). Diretor do Museu Na-
cional e da 3ª Seção de Mineralogia, Geologia e Ciências Físicas de
1840 a 1866, Burlamaque manteve correspondência com represen-
tantes das províncias do Nordeste, formando um rico acervo com
o material enviado ao Museu Nacional (Fernandes et al. 2010b).
Frederico César Burlamaque estudou parte das ossadas que foram
enviadas noticiando as ocorrências do Nordeste nos primeiros arti-
gos de paleontologia escritos por um brasileiro, publicado por sua
vez na primeira revista científica do país denominada ‘Trabalhos
da Sociedade Vellosiana’ (Burlamaque 1855, 1856). Pela sua de-
dicação à formação do acervo paleontológico do Museu Nacional
e à “publicação inédita do primeiro artigo sobre o tema em um pe-
riódico nacional, Frederico Leopoldo César Burlamaque pode ser
considerado como o primeiro paleontólogo dessa instituição e do
Brasil” (Fernandes et al. 2010b, p. 257).

Entre os fósseis recebidos por Frederico César Burlamaque no
Museu Nacional constavam os peixes fósseis do Ceará, que lhe fo-
ram enviados inicialmente pelo dr. Marcos Antonio de Macedo
[?-?], juiz de direito no Crato, Ceará (Fernandes et al. 2010b, p.
248-249), e pelo naturalista francês Louis Jacques Brunet [1811-
c.1877], em 1855. Professor de Ciências Naturais em um giná-
sio de Recife, Pernambuco (Gonzales 2016), de fato, Louis Brunet
não teria sido responsável pelo envio apenas dos peixes fossiliza-
dos (ictiólitos), mas também de ossos da megafauna e dos primei-
ros fósseis brasileiros de “conchas” recebidos no museu, posteri-
ormente extraviados (Burlamaque 1856, p. 19; Fernandes et al.
2010b, p. 254). Além dos ictiólitos recebidos por Frederico César
Burlamaque, ao longo do século XIX o Museu Nacional também
recebeu uma quantidade significativa de peixes fósseis do Ceará;
entretanto, assim como muitas das ossadas recebidas, a perda de
etiquetas e documentos originais, pelo tempo, umidade ou ação
de insetos, terminaram por dificultar a identificação das informa-
ções de suas procedências, um dos grandes problemas existentes
em muitos exemplares e livros de tombo nas coleções do Museu
Nacional, como o acervo de ictiólitos da coleção de paleovertebra-
dos (Fernandes & Henriques, 2013). Uma exceção, porém, fugiu a
essa regra. Durante o retorno de uma viagem à Amazônia, o natu-
ralista francês Clément Jobert [?-1881?] coletou concreções com
os peixes fossilizados na borda oeste da Chapada do Araripe, no

Piauí, sendo incorporadas à coleção do Museu Nacional (Fernan-
des et al. 2018). A conservação de etiquetas, coladas às amostras,
permitiram a identificação inequívoca de sua procedência. Ao con-
trário dos demais exemplares de ictiólitos da coleção que seriam
provenientes da região do Cariri, Ceará, os coletados por Clément
Jobert teriam sido os primeiros ictiólitos originários do Piauí a fa-
zer parte das coleções do Museu Nacional.

Os ictiólitos da Chapada do Araripe também foram alvo do in-
teresse de importantes naturalistas viajantes e renomados estudi-
osos estrangeiros. Depois das remessas de João da Silva Feijó à
Lisboa no início do século, Johann Spix e Carl von Martius res-
saltaram a presença das concreções calcárias na região do Cariri
(Maisey 1991). Ulteriormente, o médico e botânico escocês Ge-
orge Gardner [1810-1849] esteve no Cariri e coletou as concreções
com os peixes a que chamou de “ichthyolites” (Gardner 1975, p.
102), que enviou à Inglaterra em 1839 (Fernandes & Henriques
2013). Na década seguinte, os ictiólitos foram estudados pelo geó-
logo suíço Jean Louis Rodolphe Agassiz [1807-1873], que os des-
creveu e atribuindo-lhes a idade cretácea (Agassiz, 1841). Três
anos depois, Louis Agassiz voltou a descrever novos fósseis de
peixes da Chapada do Araripe, desta vez obtidos por compra em
1842 pelo francês François Chabrillac [?-?] que os enviou a Paris
(Agassiz 1844; Chabrillac 1844). Do total de sete espécies descri-
tas por Louis Agassiz, Cladocyclus gardneri foi designada numa
justa homenagem a George Gardner. Em 1865, Louis Agassiz che-
fiou a expedição Thayer que percorreu vários pontos do Norte e
Nordeste do Brasil. Louis Agassiz visitou o Museu Nacional e, no
relato de sua viagem, fez duras críticas ao Museu Nacional e suas
coleções, incluindo os fósseis de peixes que, apesar de reconhecer a
existência de excelentes exemplares, não se achavam classificados
(Agassiz & Agassiz 1975). Nenhum dos naturalistas, entretanto,
contribuiu com exemplares para o Museu Nacional.

Foi também durante esta primeira etapa, durante a gestão de
Frei Custódio Alves Serrão [1799-1873] na direção do Museu Na-
cional no período de 1828 a 1847, que se deu a aquisição por com-
pra de dois exemplares de Ichthyosaurus communis provenientes
do Liássico de Somerset, Inglaterra, “correspondendo provavel-
mente à primeira compra de material paleontológico pelo Museu
Nacional” (Fernandes et al. 2008a; Fernandes et al. 2010a, p. 104).
O Museu Nacional, a exemplo da doação dos fósseis de invertebra-
dos do Piemonte, Itália, por Giovanni Michelotti, gradativamente
enriquecia seu acervo paleontológico com exemplares estrangei-
ros.

Na década de 1870, o geólogo e paleontólogo canadense Char-
les Frederick Hartt [1840-1878], que já havia participado da expe-
dição Thayer com Louis Agassiz, chefiou as expedições Morgan
nos anos 1870 e 1871 na Amazônia. Essas expedições foram as-
sim designadas, respectivamente, em função do apoio do banqueiro
Nathaniel Thayer Jr. [1808-1883] e do político Edwin Barber Mor-
gan [1806-1881], curador da Universidade de Cornell, Ithaca, New
York. Acompanhado de Orville Adelbert Derby [1851-1915], seu
aluno e auxiliar, durante a primeira expedição Morgan, Charles
Hartt coletou fósseis devonianos e, na segunda expedição, fósseis
do Carbonífero (Fernandes & Scheffler 2014). Entre estes últimos
estavam os braquiópodes carboníferos do rio Tapajós que foram
objeto de tese de Orville Derby e que, desse modo, obteve o grau
de “Master of Science”. As coleções de fósseis feitas pelas expedi-
ções Morgan foram depositadas inicialmente no museu da Univer-
sidade de Cornell e posteriormente transferidas para o Museu Na-
cional de História Natural da Smithsonian Institution, em Washing-
ton D.C. Os exemplares de braquiópodes devonianos foram então
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estudados pelo biólogo norte-americano Richard Rathbun [1852-
1918] (Rathbun 1878) e, ao contrário dos demais fósseis, foram
transferidos em data desconhecida para o Museu Nacional onde
permaneceram incógnitos na instituição. Sua localização no Mu-
seu Nacional somente foi elucidada 100 anos depois pela paleontó-
loga Vera Maria Medina da Fonseca ao revisar os braquiópodes de-
vonianos da coleção (Fonseca 2001; Fonseca & Fernandes 2001).

Terminava assim a primeira das três fases propostas por Fer-
nandes et al. (2007b) para a história do Museu Nacional. Apesar
de seu importante papel na paleontologia brasileira, entretanto, sua
coleção de fósseis ainda era considerada reduzida, como foi assina-
lado pelo botânico e diretor do Museu Nacional Ladislau de Souza
Melo Netto [1838-1894], em sua obra sobre as investigações his-
tóricas e científicas do museu (Netto 1870).

Encerrando o século XIX: a comissão geológica do
império e as novas aquisições do Museu Nacional

A segunda fase da história das coletas e aquisições relaciona-
das com o Museu Nacional proposta por Fernandes et al. (2007b)
corresponde ao período de 1875 até o final do século XIX, sendo
marcada principalmente pelas expedições da Comissão Geológica
do Império.

Chefiada por Charles Hartt, a Comissão realizou excursões
principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país entre os anos
de 1875 e 1877, coletando uma grande quantidade de fósseis. A
Comissão foi criada graças aos esforços de Charles Hartt junto ao
imperador D. Pedro II, convencendo-o “da necessidade de criação
de um serviço geológico no país e da produção de um mapa geo-
lógico do Brasil” (Fernandes & Scheffler 2014, p. 125; Figueirôa
1997; Freitas 2001). Na equipe, entre outros, estava Orville Derby.
Após implantada, a Comissão realizou “estudos em vários estados
brasileiros, de norte a sul do país, com larga coleta de material”
(Fernandes et al. 2010a, p. 104) proveniente principalmente de
rochas paleozoicas da Bacia do Amazonas e rochas cretáceas e pa-
leocênicas de bacias pós-paleozoicas do Nordeste, corais, mamífe-
ros e folhas fósseis de idade indeterminada, além de farto material
zoológico, mineralógico e etnográfico, com uma estimativa, feita
por Charles Hartt, de cerca de 500.000 exemplares (Freitas 2002).
Apesar do volumoso material coletado, a maior parte não pode
mais ser identificada nos acervos do Museu Nacional. Ao longo
das décadas seguintes, razões diversas como a falta de condições
adequadas de guarda, perda de etiquetas originais por umidade ou
ação de insetos, entre outras, além de perdas na mudança de lo-
cal do Museu Nacional, levaram ao desaparecimento de muitos
exemplares ou os tornaram difíceis de serem associados às coletas
da Comissão Geológica do Império (Fernandes & Scheffler 2014).
Por comparação, levantamento junto à coleção de paleoinvertebra-
dos revelou a existência de 1.705 registros com 35.423 exemplares
ou amostras (Macedo et al. 1999), a maioria procedente das cama-
das cretáceas do Nordeste, um número irrisório se comparado ao
volume original estimado por Charles Hartt.

Após a morte de Charles Hartt em 1878, Orville Derby assumiu
a direção da 3ª seção no ano seguinte permanecendo no Museu Na-
cional até 1890. Durante esse período publicou grande número de
artigos e notas descrevendo as atividades e fósseis coletados pela
Comissão (vide Tosatto 2001) e enviou material paleontológico da
Amazônia e do Nordeste aos paleontólogos norte-americanos John
Mason Clarke [1857-1925] e Charles Abiathar White [1826-1910]
que os descreveram (Clarke 1896, 1899a, 1899b; White 1887) e,
retornando ao país, foram depositados no Museu Nacional. Por

acumular o cargo que tinha no Museu Nacional com a chefia da
Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, Orville Derby foi
dispensado do museu em 10 de maio de 1890 em virtude da im-
plantação de um novo regulamento governamental “que não per-
mitia a acumulação de funções” [Tosatto 2001, p. 22]. Permane-
ceu então na Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo até
1905, assumindo a direção do recém-criado Serviço Geológico e
Mineralógico do Brasil em 1907 continuando a contribuir para a
geologia e a paleontologia do país. A dispensa do Museu Nacional
o marcou profundamente devido aos anos que dedicou à institui-
ção e à falta de apoio que pudesse reverter a situação de dispensa
levando-o a dar a seguinte declaração quando perguntado sobre o
museu: “Tudo quanto eu poderia desejar ao Museu, era que pe-
gasse fogo...” (Miranda Ribeiro 1945, p. 56). Em 27 de novembro
de 1915, “desgostoso com os cortes de recursos e redução do orça-
mento do Serviço Geológico, suicidou-se” (Fernandes & Scheffler
2014, p. 126), perdendo a paleontologia brasileira um de seus mai-
ores entusiastas.

Durante a segunda metade do século XIX, dois naturalistas re-
lacionados com a história do Museu Nacional são dignos de nota
pela sua contribuição à paleontologia no Brasil. O primeiro, João
Martins da Silva Coutinho [1830-1889], chegou a ocupar o cargo
de diretor da 3ª Seção do museu. Em sua atuação profissional,
participou de comissões científicas como geólogo adjunto na Co-
missão Científica de Exploração ocorrida entre 1859 e 1861, co-
nhecida também como Comissão do Ceará, e na Expedição Thayer
em 1865 e 1866 chefiada por Louis Agassiz, além de representar o
Brasil em exposições universais. Silva Coutinho passou “a maior
parte da década de 1860 na região Norte do país em comissões de
engenheiros” (Silva et al. 2013, p. 461) e, em 1863, “teve a prima-
zia da localização dos depósitos de fósseis de invertebrados do Pa-
leozoico na região do vale do Tapajós, na província do Pará” (Silva
et al. 2013, p. 461; Lopes 1997; Rosado 1998). Dois anos depois,
em 1865, participou da Expedição Thayer, colaborando com seus
conhecimentos da região amazônica, que contava também com a
participação de Charles Hartt. Quando Charles Hartt retornou à
Amazônia durante as expedições Morgan, em 1870 e 1871, “ob-
teve com Silva Coutinho indicações e informações fundamentais”
sobre a região (Silva et al. 2013, p. 465). Por estar ocupando o
cargo de diretor da seção de geologia do Museu Nacional de 1875
a 1876, Silva Coutinho não pode participar das atividades da Co-
missão Geológica do Império, mas, a exemplo das expedições an-
teriores, certamente contribuiu com informações na “indicação ge-
ológica e geográfica das localidades visitadas” (Silva et al. 2013,
p. 466). Cabe ressaltar que as atividades de Silva Coutinho não
se restringiram à região norte, explorando também o Nordeste de
modo que, em 1886, viajando pelo Rio Grande do Norte, desco-
briu rochas fossilíferas de idade cretácea, segundo informação de
Rosado (1998). Como resultado de suas atividades, no período de
1864 a 1887, além do cargo que ocupou, Silva Coutinho contribuiu
significativamente para as coleções geológicas do Museu Nacional,
enviando minerais, rochas e fósseis, material de grande valor his-
tórico e científico para a instituição (Silva et al. 2013, p. 473-475).

O segundo personagem foi o naturalista norte-americano Her-
bert Huntington Smith [1851-1919] que, em 1881, assinou contrato
com o Museu Nacional para a coleta de exemplares zoológicos e
amostras de rochas e fósseis. Durante praticamente duas décadas e
meia, no período de 1870 a 1886, Herbert Smith esteve por cinco
vezes no Brasil, participando inclusive com Charles Hartt de uma
das expedições Morgan no Pará e da Comissão Geológica do Impé-
rio onde permaneceu por mais de um ano, explorando “a geologia
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dos vales do Amazonas e do Tapajós e, na companhia de Derby”
estudou os depósitos carboníferos do rio Tapajós (Kunzler et al.
2011, p. 51; Oliveira & Leonardos 1943). Após um período em
que retornou aos Estados Unidos e duas visitas ao Brasil, Herbert
Smith foi então contratado pelo Museu Nacional visando a realiza-
ção de “viagens de exploração ao interior do Brasil formando co-
leções de história natural, parte das quais pertenceriam ao museu”
(Kunzler et al. 2011, p. 52). No estado de Mato Grosso, Herbert
Smith, além dos exemplares zoológicos, principalmente pássaros,
coletou na Chapada dos Guimarães fósseis que viriam a ser des-
critos ulteriormente por Orville Derby, na primeira descrição de
braquiópodes devonianos da região (Derby 1895). Não era a pri-
meira vez que fósseis devonianos da Bacia do Paraná eram citados
pois Orville Derby já os havia citado anteriormente (Derby 1878),
mas foi a coleta de Herbert Smith que possibilitou o conhecimento
de sua ocorrência em Mato Grosso, na borda setentrional da bacia.
Equivocadamente, os fósseis coletados por Herbert Smith foram
catalogados no Museu Nacional como oriundos das atividades da
Comissão Geológica do Império que, na realidade não chegou a
realizar explorações na região Centro-oeste, restringindo suas ex-
plorações às regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. O equívoco,
certamente, deu-se pelo fato de Herbert Smith ter sido um dos in-
tegrantes da Comissão junto com Charles Hartt e Orville Derby
(Kunzler et al. 2011).

No período correspondente provavelmente às três últimas déca-
das do século XIX, o Museu Nacional também teve seu acervo de
fósseis de invertebrados consideravelmente aumentado com exem-
plares estrangeiros. São “2.053 registros constituídos por 7.466
exemplares; entretanto, não existem nos arquivos da instituição
quaisquer tipos de documentos, sejam por cartas, ofícios ou por
etiquetas originais, que permitam de forma adequada o esclareci-
mento de como foram adquiridos. Fósseis da América do Norte
e de outros países da América do Sul, da Europa e inclusive da
Austrália aí estão incluídos” (Fernandes et al. 2006, p. 5). Po-
rém, cerca de 60 registros com 144 exemplares estão documenta-
dos como oriundos do Museu de Zoologia Comparada da Universi-
dade de Harvard, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Sua
origem no Museu Nacional estaria ligada a Charles Hartt e Orville
Derby e, assim, é “possível que a coleção de fósseis do Museu de
Zoologia Comparada tenha chegado ao Museu Nacional em função
da ligação de Charles Hartt com [essa] instituição, destinando-se
certamente para servir de coleção comparativa para o estudo dos
fósseis coletados pela Comissão Geológica do Império”, ficando a
suposição de que os demais fósseis estrangeiros comentados anteri-
ormente tenham tido como origem a mesma instituição (Fernandes
et al. 2006, p. 8).

Coleções estrangeiras de fósseis vegetais carboníferos também
chegaram ao Museu Nacional no século XIX. Desde 1824, o Mu-
seu Nacional, através de seu laboratório químico, “desempenhou
um importante papel na análise de materiais de interesse econô-
mico para o governo imperial” (Fernandes et al. 2014, p. 2), in-
cluindo o carvão mineral. Amostras provenientes do Nordeste e de
Santa Catarina chegavam ao museu para análise e, “para auxiliar
na identificação dos fósseis de vegetais carboníferos oriundos da
região Sul, o museu incorporou ao seu acervo coleções de fósseis
vegetais de idade semelhante procedentes da Europa” (Fernandes
et al. 2014, p. 3) que chegaram a ser listados por Netto (1870) e
comentados por Fernandes et al. (2014) e Kossak et al. (2012).

Com a Proclamação da República em 1889 o Museu Nacio-
nal ganhou novos exemplares, importantes tanto do ponto de vista
científico como histórico, com a incorporação do acervo que per-

tencia ao Museu do Imperador, doado por D. Pedro II em 1891
(Dantas 2007). Um dos exemplares que provavelmente pertencia
ao acervo de D. Pedro foi o de um equinoide silicificado, identi-
ficado como calcedônia que, em meados do século XX, foi incor-
porado à coleção de mineralogia; o exemplar, oriundo da Europa,
teria “pertencido à coleção da Imperatriz Leopoldina” (Fernandes
et al. 2010a, p. 102). Além desse exemplar, uma coleção de fósseis
de moluscos biválvios da Bacia de Paris pertencente ao imperador
foi incorporada à coleção de paleoinvertebrados. Com excelente
preservação, a coleção, representada “por 1.391 exemplares, dis-
tribuídos em 274 espécies” (Fernandes et al. 2008b, p. 55), havia
sido presenteada a D. Pedro por Gustav Loustau [?-?], engenheiro
da companhia francesa Chemin de Fer du Nord, por ocasião da
viagem do imperador à Europa em 1872.

Conclusão
Das coletas feitas pelos indígenas na Amazônia antes do Des-

cobrimento aos primeiros achados documentados de fósseis com
remessas à Lisboa, seguidos das atuações dos naturalistas viajan-
tes e das grandes expedições como as da Comissão Geológica do
Império, a paleontologia brasileira teve maior expressão a partir do
século XIX, com destaque para a atuação do Museu Nacional. A
reconstituição de sua história, entretanto, sempre foi muito prejudi-
cada devido à precariedade da preservação das primeiras coleções
e dos registros históricos que as documentassem. A atuação de
pesquisadores e curadores de coleções nacionais e portuguesas, no
entanto, tem se mostrado positiva no que se refere à localização de
antigas coleções de fósseis e à reconstituição da história dos acer-
vos de grande importância científica como histórica, como o do
Museu Nacional.

Quase 120 anos após o término do século XIX, a paleontologia
brasileira sofreu um grande prejuízo com o incêndio que atingiu o
Museu Nacional em 4 de setembro de 2018. Suas coleções geológi-
cas foram duramente atingidas destruindo a maior parte do acervo
paleontológico. Trabalhos de resgate iniciados após o sinistro têm
obtido algum sucesso na recuperação de exemplares históricos das
coleções de paleoinvertebrados, paleovertebrados e de paleobotâ-
nica, como os fósseis tipos coletados pela Comissão Geológica do
Império, o amonita Coilopoceras lucianoi, símbolo da Sociedade
Brasileira de Paleontologia, os exemplares comprados de Ichthyo-
saurus communis e o isótipo de Psaronius brasiliensis descrito por
Adolphe Brongniart em 1872 na presença de D. Pedro II (vide Car-
valho 2019; Gussella 2019; Silva et al. 2019; Rhis et al. 2020)

Com o incêndio, uma nova fase se iniciou na paleontologia bra-
sileira: a preocupação da comunidade acadêmica não somente com
a descrição de novas formas, mas também com a conservação mais
segura dos acervos e das instituições de pesquisa que os abrigam.
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Resumo

As ideias, hipóteses, métodos, teoria, e o programa de pesquisas de Georges Cuvier (1769-1832) para
toda a História Natural encontram-se reunidos em seus discursos publicados em 1812 e 1825. Dirigido
não somente à comunidade acadêmico-científica mas também ao grande público, estes discursos objetiva-
vam apresentar o poder heurístico de suas propostas téoricas e metodológicas, demonstrado pelo imenso
avanço que os naturalistas que trabalhavam cumprindo a agenda cuvieriana, iam obtendo com seus es-
tudos. Apesar do pequeno intervalo de tempo entre as duas publicações, é possível constatar alterações
resultantes do acúmulo de dados produzidos pelos naturalistas, assim como a manutenção e ratificação de
várias ideias expostas no primeiro texto. Tais alterações, manutenções e ratificações foram comparadas
e analisadas neste trabalho, levando à conclusão de que é necessária uma interpretação mais cuidadosa
dos textos de Cuvier, no sentido de evitar erros historiográficos sobre sua obra, muito frequentes em es-
tudos de História da Ciência. Palavras-chave: Cuvier; História Natural; Anatomia Comparada; Fósseis;
Paleontologia.

Palavras-chave: Cuvier; História Natural; Anatomia Comparada; Fósseis; Paleontologia.

Abstract

Georges Cuvier’s (1769-1832) ideas, hypotheses, methods, theory and research program for the Natural
History are brought together in his discourses published in 1812 and 1825. Addressed not only to the
academic-scientific community but also to the general public, these discourses aimed to present the heu-
ristic power of his theoretical and methodological proposals, demonstrated by the great advance that the
naturalists who worked fulfilling the Cuvierian agenda, were obtaining with their studies. Despite the
short time between the two publications, it is possible to see changes resulting from the accumulation
of data produced by naturalists, as well as the maintenance and ratification of several ideas exposed in
the first text. Such alterations, maintenance and ratifications were compared and analyzed in this work,
leading to the conclusion that a more careful interpretation of Cuvier’s texts is necessary, in order to avoid
historiographical errors about his work, very frequent in History of Science studies.

Keywords: Cuvier, Natural History, Comparative Anatomy, Fossils, Paleontology.
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Os “Discursos” de Cuvier

De todas as obras publicadas pelo naturalista francês, Georges
Cuvier, certamente o Discours sur les révolutions de la surface
du Globe (Discurso sobre as revoluções da superfície do Globo),
merece grande destaque. Ele foi publicado previamente, em 1812
como um “Discurso preliminar” do livro em que Cuvier expôs o
seu promissor estudo sobre o principal grupo de animais fósseis
que estrategicamente investigava: os quadrúpedes fósseis. Apli-
cando os métodos da Anatomia Comparada, ele os reconstruiu,
possibilitando assim a identificação de caracteres utilizáveis em um
sistema de classificação taxonômica, que ineditamente integrava os
organismos dos quais somente os restos fósseis podiam ser estuda-
dos, ou seja, os extintos (Faria, 2012, p.41, 77–80, 113–114).

O livro deste preliminar discurso era o Recherches sur les os-
semens fossiles de quadrupèdes où l’on rétablit les caractères de
plusieurs espèces d’animaux que les révolutions du globe parois-
sent avoir détruites (Investigações sobre as ossadas fósseis de qua-
drúpedes, onde se restabelece os caracteres de várias espécies de
animais, que as revoluções do globo parecem ter destruído), onde
ele expôs os resultados de seus estudos sobre o vasto material fós-
sil que estava em seu poder, coletado ao longo de dezesseis anos
de trabalho.

O Discurso preliminar integrava o primeiro tomo desta grandi-
osa obra científica, a qual ainda possuía mais quatro volumes, tra-
tando da história natural de vários grupos de animais extintos, isto
é, fósseis. Mas à diferença do restante da obra, esse discurso es-
tava mais voltado para o grande público, uma vez que nele, Cuvier
aproveitou para discorrer sobre vários assuntos que fundamenta-
vam suas ideias e propostas para o avanço da História Natural, em
uma linguagem menos técnica, e com uma eloquência admirável.

Até a publicação do Recherches, Cuvier já havia avançado na
formação de uma comunidade científica que trabalhava utilizando
os métodos anátomo-comparativos, que para ele eram o principal
recurso para se alcançar o conhecimento da história natural. Estes
métodos possibilitavam também a reconstrução dos animais extin-
tos, aqueles dos quais somente fragmentos fossilizados eram en-
contrados. A partir desta reconstrução era possível estudar sua or-
ganização corporal, ou fisiológica, que deveria ser, segundo Cuvier,
o critério para se classificar um organismo dentro de um sistema
natural de classificação taxonômica. Ele mesmo já havia defen-

dido estas ideias em diversos artigos publicados e em seus livros
como o Tableau élémentaire de l’histoire naturelle des animaux
(Quadro elementar da história natural dos animais), de 1798 e o
Leçons d’Anatomie Comparée (Lições de Anatomia Comparada)
de 1805. Mas ele o fez em textos que não despertariam o interesse
do grande público.

Certamente visando despertar este interesse, mas também ob-
jetivando impingir aos seus estudos os mesmos padrões de pres-
tígio dos trabalhos de seus colegas da primeira classe do Instituto
Nacional,1 voltados à área das ciências matemáticas, Cuvier utili-
zou a dedicatória dessa obra para apresentar seu trabalho como um
projeto tão rigoroso em termos científicos, quanto a obra de Pierre-
Simon Laplace (1749-1827). Este último, após ter avançado com
a análise matemática da mecânica newtoniana, seria reconhecido
como uma das mais importantes figuras científicas do século XIX.2

Dedicando o livro ao seu “querido e ilustre colega”, Cuvier
aproveitou para discorrer sobre como Laplace, e os colegas do Ins-
tituto Nacional, incentivaram a publicação da obra, sugerindo cla-
ramente que tal incentivo deveria ser interpretado como uma apro-
vação (Cuvier, 1812, p. i-ii). O livro também pode ser visto como
uma clara demonstração do sucesso que Cuvier obteve na forma-
ção de uma rede de cooperação internacional voltada ao estudo dos
fósseis sob seus métodos e programa de pesquisas.

O sucesso alcançado foi tão grande que no mesmo ano da pu-
blicação da obra completa, o Discurso preliminar do Recherches
já era publicado em separata, alcançando tão grande popularidade
que em 1825 foi publicado como um livro sob o título de Dis-
cours sur les révolutions de la surface du Globe. Certamente o
Discours tornou-se a obra de maior poder de divulgação dos traba-
lhos e ideias de Cuvier. Foi publicado continuamente por todo o
século XIX, mesmo quando já podia ser considerado ultrapassado
em termos científicos. Até 1840 alcançou vários países, sendo tra-
duzido para diversos idiomas como o russo, sueco, italiano, alemão
e tcheco (cf. Smith, 1993, p. 150-60). Nesse mesmo ano recebeu
a sua oitava edição e, como todas as edições anteriores, esta foi
acrescida de novos dados produzidos pelos trabalhos de Cuvier.
Em algumas edições posteriores os adendos foram feitos por ou-
tros naturalistas, como por exemplo, Humboldt, Flourens, Lyell,
Lindley etc., (cf. Cuvier, 1864, 1881). Em pouco tempo alcançou
todos os continentes, sendo publicado até os dias atuais nas mais
diversas línguas, como o mandarim, o russo e o português.3

1O Instituto Nacional, atualmente Institut de France (Instituto da França), fora criado em 25 de outubro de 1795, em um ato do Diretório, reunindo as antigas academias
fundadas pelos reis Luis XII e XIV, entre elas a Académie des Sciences (Academia de Ciências). Era composto por três classes: primeira classe: ciências naturais – da
qual Cuvier se tornaria membro em dezembro de 1795; segunda classe: ciências morais e políticas e terceira classe: literatura e belas artes. A primeira classe, que tratava
das ciências naturais estava dividida em dez sessões como, por exemplo, a mineralogia, a botânica e a fisiologia das plantas, entre outras, sendo que Cuvier integrava a
seção de zoologia e anatomia (cf. Aucoc, 1889, p. i-xxviii; Rudwick, 2005, p. 339, 355). No final de 1799 e início do ano seguinte, Cuvier foi designado para o cargo
de secretário executivo da primeira classe do Instituto Nacional, onde conheceu pessoalmente Napoleão Bonaparte, recém chegado de sua expedição ao Egito e que se
fizera membro dessa classe no Instituto (Mauri, 1864, p. 340-1; Rudwick, 1997a, p. 42). Em 1803 Cuvier assumiu o cargo de secretário perpétuo da primeira classe,
cargo este que assegurou uma grande projeção dos seus trabalhos e ideias, pois por meio dele, tornou-se o “porta-voz da comunidade científica de Paris” (Outram, 1984,
p. 124-125).

2O nome de Laplace completa a lista dos setenta e dois franceses mais notáveis, de acordo com suas contribuições à França, e que tem seus nomes gravados em volta
do primeiro estágio da Torre Eiffel desde sua inauguração em 1889. O nome de Cuvier, posicionado ao lado do de Laplace, está situado no lado oeste da Torre, ou seja,
de frente para o rio Sena e a Praça do Trocadéro, um lugar de eminente destaque.

3Alexander von Humboldt (1769-1859); Jean Pierre Flourens (1794-1867); Charles Lyell (1797-1875); John Lindley (1799-1865); Em uma rápida pesquisa na internet
foi possível verificar, que a publicação mais recente do primeiro volume do Recherches sur les ossemens fossiles (ISBN 978-0270833522), onde se encontra o Discurso
Preliminar foi publicada em francês pela Editora Wentworth (Austrália) em 2018 e em inglês no ano de 2019. Ainda em 2018 esta editora também publicou o Discours
sur les révolutions de la surface du Globe (ISBN 978-0270454031). No mesmo ano a Amazon passou a vender no formato Kindle a tradução inglesa do discurso de
Cuvier (Essay on the theory of the earth - 1825). Em português há uma única edição, publicada pela Editora Cultura em 1945. Trata-se de uma tradução da edição
publicada em francês em 1832, realizada em 1872 pelo brasileiro Francisco Ferreira de Abreu (1823-1885), a qual foi publicada no Brasil pela “Edições Cultura”, em
1945 (Pereira, 2010, p. 265, nota 63). Abreu, feito Barão de Teresópolis em 1874, estudou medicina obtendo o título de doutor em 1849, pela Faculdade de Medicina de
Paris. Sem conhecer profundamente Paleontologia, Geologia, ou mesmo História Natural, sua tradução é praticamente ininteligível, uma vez que em inúmeros trechos as
sentenças não fazem o menor sentido. Preocupados com a inexistência de um texto de Cuvier em português que possibilitasse, aos historiadores de ciência e interessados
em geral no assunto, conhecer suas ideias, métodos, teoria e programa de pesquisas, no ano de 2020, Faria e Devèze publicaram as traduções do Recherches (1812), do
Discours (1825) e uma comparação entre os textos destas duas obras, o Variorum das obras de Georges Cuvier: Discurso Preliminar do Recherches sur les ossemens
fossiles de 1812, contendo a Memória sobre a íbis dos antigos egípcios, e o Discours sur les révolutions de la surface du Globe de 1825, contendo a Determinação das
aves denominadas íbis pelos antigos egípcios. Estes trabalhos estão disponível em: https://ufsc.academia.edu/FFaria/Books
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A primeira grande distorção

Entre todas essas traduções e edições que o “discurso” de Cu-
vier recebeu, uma em especial merece distinção. Somente um ano
após ser lançado na França, o Recherches foi publicado em inglês,
em uma edição concebida por Robert Jameson (1774-1854). Sendo
um netunista, Jameson, que lecionava História Natural na Univer-
sidade de Edimburgo, defendia existir enorme quantidade de águas
no interior do Globo – um mar primordial – que estiveram envol-
vidas com a dinâmica geológica do planeta. Como corolário desta
ideia, ele interpretava que o Dilúvio Universal fora resultante da
ação destas águas, as quais, após quarenta dias e quarenta noites,
estariam agora contidas no interior da Terra.4 Ainda segundo Jame-
son, e muitos diluvianistas, durante todo este processo, organismos
vivos que não foram salvos pela intervenção divina, pereceram, po-
dendo ter sido carreados até os lugares mais longínquos, e ali soter-
rados e petrificados (Kircher, 1675; Woodward, 1723, p. 76-129;
Leibniz, 1749 [2008], p. 99).

Sem poder interferir na publicação inglesa, uma vez que nesse
momento histórico os direitos autorais ainda não se faziam valer,
Cuvier viu seu discurso preliminar ser desmembrado e receber um
título que ele certamente teria evitado: Essay on the theory of the
earth with mineralogical notes, and an account of Cuvier’s geo-
logical discoveries, by Professor Jameson (Ensaio sobre a teoria
da Terra, com notas mineralógicas e um balanço das descobertas
geológicas de Cuvier, pelo Professor Jameson). Tal título era uma
infeliz distorção das ideias de Cuvier sobre o estabelecimento de
uma ciência dos estudos da Terra que evitasse especulações como
aquelas que integravam as geogonias propostas em estudos de filo-
sofia natural precedentes, tais como os de Descartes, Burnet, Buf-
fon etc.5 Em seus discursos Cuvier propunha que estes estudos se
voltassem para a construção de uma verdadeira teoria da Terra, me-
diante a utilização do acúmulo de dados que os estudos da Geolo-
gia e dos fósseis já haviam produzido até aquele momento (Cuvier
1812, p.25-37; 1825, p.44-61), algo que ainda não havia sido in-
corporado pelos sistemas que ele criticava e tampouco pelo ensaio
de Jameson.

Mas sem dúvida nenhuma, a maior distorção dos propósitos
e ideias de Cuvier para a História Natural já se apresentou ainda
mesmo no prefácio do Essay de Jameson, quando este afirmou que
“o assunto do dilúvio formava o principal objeto desse elegante
discurso” (Jameson, 1813, p. vii). Sendo um literalista bíblico de-
fensor da ocorrência do dilúvio narrado por Moisés no Pentateuco,
ele aproveitou o texto de Cuvier para expor suas próprias ideias de
suporte ao dilúvio mosaico, como se estas fossem defendidas pelo
próprio naturalista francês.

Estas duas distorções renderam a Jameson um maior sucesso de
vendagem, pois tanto o Diluvianismo quanto as Teorias da Terra,
formavam escolas de pensamento com muitos adeptos na comuni-
dade anglófona e certamente uma obra com esse viés receberia sua
apreciação. O êxito nas vendas foi tão grande, que três edições,
acrescidas por comentários de Jameson, foram publicadas antes
mesmo da segunda edição do Recherches ser lançada na França
em 1821.

A distorcida edição de Jameson teve como consequência a vin-
culação da imagem de Cuvier ao literalismo bíblico e até mesmo
ao criacionismo. Tão bem sucedida foi a publicação do Essay, por
todo o mundo anglófono, que a imagem do grande naturalista fran-
cês ficou deturpada até os dias de hoje.6 Principalmente porque
durante o século XX, com a adoção da língua inglesa como idi-
oma acadêmico internacional, a péssima tradução de Jameson foi
intensamente utilizada por historiadores, anglófonos ou não, que
se dedicaram a escrever sobre os trabalhos de Cuvier (Rudwick,
1997, p. xi e 254).

Cuvier não era diluvianista, nem criacionista
Em seus discursos de 1812 e 1825 Cuvier defendeu que as ca-

tástrofes pelas quais o Globo fora submetido no decorrer de sua his-
tória haviam sido de caráter regional e nunca global (Cuvier, 1812,
p. 81). Entretanto, seguindo as ideias de Jean-André de Luc (1727-
1817), ele propunha que a última revolução, uma grande inundação
de águas, pudesse estar relacionada às tradições da história civil de
vários povos antigos que habitaram diversas partes do Globo. Ape-
sar desta distribuição global, ele não abriu mão do caráter regional
do alcance daquela catástrofe, ou seja, ele considerava que regiões
do Globo haviam sido preservadas da ação das águas desta última
revolução. (De Luc, 1779, p. 243-254).

Evidentemente que a defesa desta relação entre as antigas nar-
rativas de uma grande inundação e a última revolução constante
no registro geológico e fossilífero, foi recebida por diluvianistas
como Jameson, como uma dádiva, pois interpretaram como se esta
fosse uma defesa da ocorrência do Dilúvio. Porém, o propósito de
Cuvier ao expor esta ideia era demonstrar como a História Civil
poderia ser uma continuidade da História Natural. A última re-
volução poderia ser considerada como o momento no qual essas
histórias se sobrepunham não se tratando, de modo algum, de uma
defesa de algum tipo de literalismo bíblico. Como de costume, ele
não entrava em discussões que tratavam assuntos de religião como
se fossem científicos (Cuvier, 1800, p. 1-2, 8).

Seria exatamente neste aspecto que mais uma distorção das
ideias de Cuvier ocorreria. Como resultado de seus estudos, ele

4Jameson foi aluno de Abraham Gottlob Werner (1749-1817), geólogo alemão que sustentava ser a configuração geológica atual – mineralógica, geognóstica, estrati-
gráfica, etc. – decorrente dos efeitos da ação das águas de um “mar primordial”, entre eles a precipitação dos minerais e sua sedimentação em forma de rochas (Werner,
1787). Esta era a ideia principal do Netunismo uma escola de pensamento que o Regius professor Jameson, fundador da Wernerian Natural History Society, utilizava para
ministrar o curso de História Natural que o jovem Charles Darwin (1809-1872) assistiu quando frequentava a faculdade de Medicina em Edimburgo. Neste curso Darwin
pode se familiarizar com a coleção do museu de história natural daquela universidade, uma das maiores da Europa. Apesar disso, seu descontentamento com o professor
e suas ideias pode ser constatado em suas próprias palavras: “Durante meu segundo ano em Edimburgo frequentei as aulas de Jameson sobre Geologia e Zoologia, mas
elas eram incrivelmente enfadonhas. O único efeito que produziram em mim foi a determinação de que enquanto viver eu jamais lerei um livro de Geologia ou de maneira
alguma estudar aquela ciência” (Barlow, 1958, p.52). Felizmente esta promessa não se concretizou, pois em Cambridge Darwin voltou atrás, não só estudando Geologia,
mas realizando seus primeiros estudos de História Natural, exatamente nesta área (Faria, 2011).

5Durante os séculos XVII e XVIII alguns pensadores, entre eles René Descartes (1596-1650), Thomas Burnet (1635-1715) e George-Louis Leclerc – Comte de Buffon
(1707-1788), publicaram trabalhos propondo explicações teóricas sobre a origem e os processos dos fenômenos geológicos. Estas teorias da Terra, ou geogonias, se
propunham a elucidar todas as transformações sofridas pelo Globo, até que o mesmo atingisse a configuração geológica atual (Porter, 1977, p.145). Criticando essa
situação, Jean-André de Luc, ou De Luc (1727-1817), cunhou o termo geologia para denominar o gênero de estudos que deveria tratar especificamente dos processos
envolvendo o Globo, sejam eles de caráter mineralógico, geognóstico, geográfico ou estratigráfico. Mas à diferença dos velhos sistemas da Terra, De Luc propunha que
a geologia devia limitar-se aos dados produzidos com precisas observações de campo e nos sólidos princípios advindos da Física, abandonando as especulações (De Luc,
1778, p. vii-viii; 1792, p. 228). Como veremos, Cuvier incorporou estas ideias às suas propostas teóricas para os estudos da Terra e dos fósseis.

6O curto espaço de tempo em que se deram as publicações das edições do Essay on the theory of the earth – quatro em apenas nove anos – demonstra a penetração
que essa obra francesa teve no mundo anglófono, mesmo em tempos de guerra. É muito difícil afirmar quantas vezes o livro foi publicado até os dias de hoje. Em uma
rápida pesquisa foi possível constatar que sua mais recente publicação impressa é de 2015, feita pela editora Palala Press (ISBN-13: 978-1377533506).
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havia constatado que os estratos geológicos da Bacia sedimentar
de Paris, apresentavam uma sequência de surgimento, desapareci-
mento e substituição de faunas fósseis. Procurando elucidar este
fenômeno, formulou sua teoria catastrofista explicando ter havido
um único evento de aparecimento da vida sobre a Terra, que fez
surgir todos os organismos vivos, sejam eles atuais ou extintos.
Após esse surgimento, as faunas se distribuíram pelas regiões do
Globo, ocupando-as e consequentemente formando ao longo do
tempo estratos fossilíferos com seus despojos. Era o que se pas-
sava até que uma catástrofe – um terremoto, uma grande atividade
vulcânica, ou uma irrupção de águas – atingisse aquela região ex-
terminando todos os organismos que ali viviam. Após esse evento
catastrófico, a região permanecia desabitada por um tempo e pos-
teriormente ela era reocupada por uma fauna migrante, oriunda de
uma região não atingida pela catástrofe, ou revolução.

O Castastrofismo cuvieriano comportava o número reduzido de
revoluções que Cuvier havia constatado com seus próprios estu-
dos.7 Comportava porque supunha que o estoque faunístico origi-
nal, aquele resultante do único evento de surgimento de todos os
organismos vivos, atuais e extintos, havia sido suficiente para que,
mesmo após alguns eventos catastróficos de capacidade extintiva,
pudesse ser reduzido e ainda assim conservasse uma enorme quan-
tidade de espécies, como a que vemos na atualidade. Mediante a
pequena quantidade de revoluções constatadas, a migração – me-
canismo pelo qual as localidades atingidas pelas revoluções po-
deriam recompor sua fauna – continuava sendo considerada plau-
sível. Supunha-se, portanto, que apesar das reduções, o estoque
faunístico global do passado fosse grande o suficiente para ter seus
níveis quantitativos e qualitativos de população e de biodiversidade
elevados como estes que temos na atualidade. Desta maneira, era
possível pensar que as localidades acometidas por aquelas poucas
revoluções tivessem sido novamente repovoadas com as faunas que
remanesceram nas localidades não atingidas. Entretanto, com o
progresso dos estudos geológicos e dos fósseis gerado pela agenda
do programa de pesquisas cumprido pelos integrantes da comuni-
dade científica cuvieriana, esse número foi largamente ampliado.

Cumprindo esta agenda, Alcides d’Orbigny (1802-1857) cole-
tou, descreveu e classificou uma enorme quantidade de espécimes
fósseis, cujos dados estratigráficos o levaram a computar vinte e
sete estratos geológicos contendo faunas extintas por revoluções.
Um número muito maior do que o previsto por Cuvier. Esta ampli-
ação do número de revoluções, feita por d’Orbigny, tornava o poder
operacional do mecanismo da migração do Catastrofismo insufici-
ente para manter um estoque faunístico como nos níveis atuais,
após vinte e sete eventos catastróficos de extinção massiva. Assim,
ele se viu obrigado a modificar a teoria cuvieriana para resolver a
anomalia teórica gerada. Mas para o infortúnio da posteridade de
Cuvier, d’Orbigny substituiu o natural mecanismo da migração por
outro operado por uma força sobrenatural. Para ele, diferentemente
de seu antigo mestre, os eventos extintivos eram globais, e após a
ocorrência deles toda uma nova fauna era criada por Deus e nova-

mente distribuída pelo Globo (Orbigny, 1839, p. 125-57; 1850, p.
ix-xxxix, 394; Fischer, 1878, p. 444-5).

Criações sucessivas de faunas inteiras seria a resposta de
d’Orbigny para explicar como havia tantas formas de vida e em
enorme quantidade, mesmo tendo ocorrido ao longo da história
do Globo eventos que as dizimaram completamente. Nascia as-
sim, a Teoria das Criações Sucessivas que se propunha a explicar
a enorme quantidade de sucessão de faunas constantes no registro
fossilífero, mas que, a despeito de se apresentar como uma teo-
ria científica, evocava um elemento sobrenatural, algo que Cuvier
sempre evitou. Nesse sentido desde o Discurso Preliminar do Re-
cherches (1812) ele já declarava expressamente que: “... eu não
pretendo que seja necessária uma nova criação para produzir as
espécies existentes, eu somente digo que elas não existiam nos
mesmos lugares e que elas devem vir de outros [lugares]” (Cuvier,
1812, p. 81).

A Teoria das Criações Sucessivas foi formulada durante o final
da carreira de Cuvier, e não recebeu grande atenção por parte dele,
assim como da comunidade científica (Gaudant, 1984, p. 311-312
e Laurent, 2002). Esta atitude pode ter sido mais uma de suas estra-
tégias para lidar com os embates, aos quais muitos dos resultados
de seus trabalhos conduziam-no. Em vários deles, Cuvier se exi-
miu de apresentar opiniões, como fazia quando recebia questiona-
mentos sobre a origem dos fenômenos que estudava. Sobre a ori-
gem dos fenômenos geológicos, por exemplo, ele afirmava haver
uma demanda enorme de respostas a questões ainda não respondi-
das, sendo que, mediante esta situação, era mais prudente aguardar
os estudos produzirem mais dados e informações. Sobre a origem
da vida, então, simplesmente continuava respondendo ser este um
assunto não tratável pela ciência (Cuvier, 1835, p. 1-2, 8).

Mas este posicionamento, de alguma forma condescendente,
acabou permitindo que a autoria da Teoria das Criações Sucessi-
vas continuasse a lhe ser atribuída até os dias de hoje. Apesar de
continuar negando aquela teoria, Cuvier não empreendeu forte re-
sistência a ela. De certo modo, manteve alguma aquiescência nas
edições posteriores de seus “discursos”, possibilitando, mesmo que
a contragosto, que sua imagem fosse posteriormente vinculada a
um criacionismo que ele jamais defendeu.

A evolução de Cuvier

Mesmo sem defender qualquer literalismo bíblico, seja com
relação ao dilúvio mosaico ou a origem da vida e das espécies,
Cuvier não acreditava que as espécies fósseis pudessem, ao longo
do tempo, ter se transformado em outras, como, por exemplo, La-
marck (1744-1829) havia proposto (Lamarck, 1809, p. 99). Para
ele, estas ideias transformistas contrariavam os princípios da Ana-
tomia Comparada com os quais ele estava obtendo enorme sucesso
na reconstrução de animais fósseis. Estes resultados, e circular-
mente o conhecimento que eles geravam, levaram-no a defender
que o nível de transformação na organização corporal de um ser
vivo, exigido para permitir um processo de especiação, não era al-

7Cuvier não foi muito conclusivo sobre o número de revoluções que poderiam ser constatadas com os estudos dos fósseis, entretanto nos diagramas constantes em seu
trabalho sobre a mineralogia dos arredores de Paris (Cuvier & Brongniart, 1808) é possível computar as seis revoluções que De Luc e o geólogo francês Déodat Gratet
de Dolomieu (1750-1801) propuseram, sendo que a última, além de apresentar os vestígios mais bem preservados, e consequentemente os mais inteligíveis, deveria ser
considerada o ponto demarcatório entre um passado pré-humano e um período onde o homem já registrava sua história (De Luc, 1779, p. 10; Dolomieu, 1791, p. 404;
Marchant, 1858, p. 264; Rudwick, 1996; 2005, p. 154).

8Em 1798, logo no inicio de sua carreira, Cuvier publicou o Quadro elementar da história natural dos animais (Tableau élémentaire de l’histoire naturelle des animaux),
para suprir a demanda que via de “uma obra elementar, que apresentasse aos mestres e aos alunos, de uma maneira resumida, mas sólida, o estado atual dessa ciência”
(Cuvier, 1798, p. v.). Nessa obra ele apresentou claramente suas ideias para um sistema classificatório fundamentado na organização anátomo-fisiológica de todos os
seres vivos. Como os caracteres diagnósticos deveriam ser os mais constantes possíveis, Cuvier defendeu que fossem utilizados aqueles mais básicos da fisiologia do
organismo, ou seja, caracteres que se alterados, implicariam em uma mudança radical de toda a organização, visto que o corpo organizado tem todas as suas partes
funcionando em conjunto e em mútua implicação (Cuvier, 1798, p. 17-22).
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cançável, pois inviabilizaria a própria organização corporal: “em
uma palavra, seria reduzir a nada toda a história natural, uma vez
que seu objeto não consistiria senão de formas variáveis e de tipos
fugazes” (Cuvier, 1798, p. 12; 1812, p. 73-74; 1825, p. 117-118).8

Cuvier também não poderia aceitar o transformismo em razão
da sua maneira de explicar as extinções, um fenômeno que La-
marck se recusava a aceitar. Seu catastrofismo tinha como um de
seus mecanismos operativos a extinção, ou seja, a dizimação de
faunas inteiras, que posteriormente, abria espaço nas áreas dizima-
das, para uma reocupação de faunas provenientes de localidades
não atingidas. Não era preciso, portanto, lançar mão de um meca-
nismo transformista como Lamarck fizera, para explicar o registro
fossilífero.

A defesa do fixismo das espécies pode ser percebida ao longo
dos dois discursos de Cuvier, ainda que este não tenha sido seu ob-
jetivo. No Discurso Preliminar do Recherches (1812) Cuvier pre-
tendeu “expor de um modo rápido os resultados das pesquisas que
compõem a obra, as novas espécies, os gêneros antes desconheci-
dos que estas pesquisas” o “levaram a descobrir”. (Cuvier, 1812,
p. 4). Treze anos mais tarde, no Discours, ele ainda propunha dar
“uma indicação rápida das novas espécies, dos gêneros até agora
desconhecidos” que os seus princípios anátomo-comparativos “o
fizeram descobrir”; “de como a diferença entre estas espécies e
aquelas dos dias de hoje não ia além de certos limites”; e “dos di-
versos tipos de terrenos que os encerram [os gêneros] e como a
diferença entre estas espécies e aquelas de hoje não vai além de
certos limites” (Cuvier, 1825, p.5). Enfim, ele se propôs a mos-
trar ao leitor “que estes limites em muito ultrapassam aqueles que
distinguem hoje as variedades de uma mesma espécie.” Se propôs
também em fazer “conhecer até onde estas variedades podiam ir,
seja pela influência do tempo, seja pela do clima”, ou ainda pela
via da domesticação (Cuvier, 1812, p. 4 e 1825, p. 5).

Exposto isto, Cuvier prosseguiu argumentando “que foram ne-
cessários grandes eventos para introduzir” estas diferenças muito
consideráveis que ele reconhecia. É nesse ponto de seus discursos
que ele passa a examinar “até que ponto a história civil e religi-
osa dos povos concordam com os resultados da observação sobre
a história física da Terra, e com as probabilidades que estas obser-
vações fornecem no que diz respeito à época em que as sociedades
humanas puderam encontrar moradas fixas e campos suscetíveis
de cultivo e onde, por conseguinte, puderam assumir uma forma
durável” (Cuvier, 1812, p. 4-5 e 1825, p. 6).

Como já discutido, foi com esse “exame” que ele abriu espaço
para que Jameson, e todos os diluvianistas e historiadores negli-
gentes, interpretassem que o próprio Cuvier defendia a ocorrência
do Dilúvio Universal, ou ainda, que ele defendesse que o alcance
das catástrofes fosse global, e não regional. Na verdade, o que
ele defendia é que, de acordo com as numerosas narrativas sobre
inundações que atingiram diversos povos da Antiguidade, o regis-
tro geológico e fossilífero nos forneceria provas de que no inicio
de nossa civilização algum evento catastrófico – uma inundação
– deve ter atingido algumas regiões habitadas do Globo, mas não
todas. Hebreus, caldeus, fenícios, egípcios, gregos, hindus e chi-
neses, além de outros povos, cultuavam há milênios algum tipo de
narrativa sobre um evento catastrófico de irrupção de águas, que
praticamente haveria dizimado aquelas populações e todos os ani-
mais. Para Cuvier, esta inundação, teria sido a última das revolu-
ções e como se deu coincidentemente com o início da civilização
humana, ela deveria ser considerada o marco divisório entre um

mundo pré-humano e o mundo em que o homem inicia sua história
civil, por meio do registro das suas tradições (Faria, 2012, p. 144).

No cumprimento de todos estes objetivos, Cuvier iniciou seus
discursos de 1812 e 1825 apresentando ao leitor a “primeira apa-
rência da Terra” que ao ser submetida pelas primeiras revoluções
– catástrofes capazes de dizimar faunas inteiras e alterar a confi-
guração geológica de uma região – teve carreados os despojos de
organismos marinhos para locais muito distantes de seu local de
origem. Para defender essa hipótese ele procurou apresentar as
“provas de que estas revoluções foram numerosas”, súbitas e que
ocorriam antes mesmo da “existência dos seres vivos”. Em sua ar-
gumentação, as conchas marinhas encontradas em topos de monta-
nhas distantes da costa eram uma prova inequívoca da ocorrência
destas catástrofes e não poderiam ser interpretadas à luz de qual-
quer fenômeno sobrenatural, como se fossem simples joguetes da
natureza, como defenderam alguns filósofos naturais no passado.
(Cuvier 1812, p. 7 e 1825, p. 8).

Ele prosseguiu nos discursos de 1812 e 1825, discorrendo so-
bre como as revoluções produziram as alterações geológicas que
levaram à configuração atual. Sobre as causas, ele se propôs a
examinar aquelas que “agem ainda hoje na superfície do Globo”
como, por exemplo, os desmoronamentos e os agentes envolvidos
nos processos de formação das aluviões, das dunas, das falésias,
dos depósitos sob as águas, das estalactites, dos litófitos, das in-
crustações, dos vulcões e até mesmo das “causas astronômicas”,
que em 1825 passaram a ser consideradas por Cuvier como “cons-
tantes” (Cuvier, 1825, p. 41).9

Para ele, as causas destas revoluções eram permanentes e ainda
estavam em operação na atualidade. Uma hipótese baseada no
método atualista que ele empregava em suas interpretações teó-
ricas sobre os fenômenos do passado. Sem poder ter acesso di-
reto aos dados, uma vez que os processos do passado já estavam
cessados há muito tempo, Cuvier utilizou os dados do presente
para interpretá-los. Era o que ocorria também com seus métodos
anátomo-comparativos. Como não podia estudar diretamente os
animais fósseis, ele os reconstruía com base em comparações com
os animais atuais. Este método atualista empregado na anatomia
comparada de Cuvier, também foi empregado por ele para interpre-
tar a evolução geológica de nosso planeta. Entretanto, é importante
reforçar que apesar de Cuvier se basear em processos atuais – aque-
les que vemos em operação na atualidade – para interpretar como a
configuração geológica atual foi gerada, a intensidade destes pro-
cessos poderia ser diferente. A subtaneidade dos processos foi o
ponto discordante entre o Catastrofismo e o Uniformitarismo de
Charles Lyell (1797-1875), quando este passou a defender que os
processos geológicos que ocorreram no passado tinham a mesma
intensidade daqueles ocorrem na atualidade (Cuvier, 1812, p. 112,
Lyell, 1830, p. 76-91; Rudwick, 1998, p. 19; 2008, p. 297-314;
Faria, 2014, p. 106).

Segundo Cuvier, as causas das suas revoluções podiam ser
constatadas mediante o grande número de provas que elas produ-
ziram no registro geológico e fossilífero. Esta constatação, defen-
dida por ele em 1812 e 1825, foi a principal fonte de argumentação
quando ele passou a criticar os “antigos sistemas dos geólogos”
que não utilizavam os fósseis como fontes de informações capazes
de possibilitar um conhecimento maior da história do Globo. Pro-
curando acessar este conhecimento, Cuvier tratou os fósseis como
se fossem “documentos históricos”, que evidenciavam os eventos
catastróficos pelos quais o Globo fora submetido ao longo de sua

9Conforme o dicionário da Academia Francesa (5ª. Edição – 1798 e 6ª edição – 1832-5), o termo litófito, apesar dos radicais gregos indicarem se tratar de uma planta
pétrea, designava genericamente na História Natural, qualquer produção marinha que tenha a dureza de rocha e a forma de plantas, como por exemplo, os corais pétreos.
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história (Buffon, 1778, p.1; Saussure, 1796, p. 6-7 e 32-34; Cu-
vier, 1812, p. 34 e 1825, p. 56-7). E com o conhecimento pro-
duzido mediante este tratamento teórico, ele comparou os “antigos
sistemas dos geólogos” e aqueles “mais novos”, apontando suas
divergências e as causas delas (Cuvier 1812, p. 25-37; 1825, p.
44-61). Estas últimas se resumiam principalmente à não utilização
dos fósseis como “documentos históricos” – um recurso cognitivo
que filósofos naturais, e até mesmo geólogos, vinham negligenci-
ando há séculos (Cuvier 1812, p. 33-37 ; 1825, p. 56-61).

Esta defesa que Cuvier fez da utilização dos fósseis, pratica-
mente não foi alterada durante os treze anos que separam a publica-
ção do Discurso Preliminar de 1812 e o Discours de 1825 (Cuvier,
1812, p. 35-58; 1825, p. 58-95). Ele prosseguiu, como fez até o fi-
nal de sua vida, defendendo seu poder heurístico, não somente para
a Geologia, mas para toda a História Natural. Nos dois discursos,
Cuvier apontou “a importância especial dos fósseis de quadrúpe-
des” e que haveria “pouca esperança de se descobrir novas espécies
de grandes quadrúpedes”. Ele o fez em seções dos discursos, onde
afirmou que quadrúpedes de grande porte, como por exemplo, os
mamutes, os megatérios, e outros, estavam extintos, pois em pleno
século XIX o Globo já havia sido bem explorado, inclusive grande
parte do interior dos continentes e que, portanto, não seria provável
que algum desses enormes animais, pudesse ainda ser descoberto.
Com um argumento razoável como este, ele viabilizou a aceitação
da ocorrência do fenômeno da extinção, ao mesmo tempo em que
refutava o argumento do “fóssil vivente”, ou seja, a velha alegação
de que o animal, somente encontrado na forma fóssil, ainda seria
encontrado vivo em alguma parte do planeta (Saint-Fond, 1797, p.
446, Faria, 2012, p. 62-75).10

Mas para que seu argumento fosse realmente considerado pela
comunidade científica, Cuvier sabia que era preciso fazer uma de-
terminação taxonômica muito precisa, demonstrando que um novo
espécime fóssil não poderia ser identificado como alguma espé-
cie já descrita. Para tanto ele utilizava intensamente o método
anátomo-comparativo, que ao possibilitar a reconstrução paleon-
tológica do espécime fóssil permitia uma comparação dos seus ca-
racteres taxonômicos diagnósticos – organização corporal – com
aqueles dos espécimes já descritos, fossem eles fósseis ou viven-
tes.

Sabendo que “os ossos fósseis de quadrúpedes são difíceis de
determinar”, ele seguiu discursando sobre “os princípios desta de-
terminação”, que orientavam o método anátomo-comparativo com
o qual ele podia reconstruir os animais fósseis. Nos discursos de
1812 e 1825, Cuvier fez uma exposição destes princípios que pre-
conizavam serem os organismos vivos sistemas nos quais a altera-
ção de uma parte condicionava à alteração de outra, ou outras, ou
seja, que havia uma correlação entre as partes (sistemas, órgãos,
tecidos, etc.). E esta correlação estava submetida a uma hierar-
quia baseada na capacidade que cada uma daquelas partes tinha de
provocar alterações, mais ou menos drásticas, nas partes correlaci-
onadas, isto é, um tipo de subordinação das partes, ou caracteres.

Tendo estes princípios como premissa, ele se lançava a um ela-
borado raciocínio dedutivo em que estabelecia relações com dados
provenientes de um particular fragmento fóssil e os dados já acu-

mulados da história natural dos organismos descritos, chegando
assim a conclusões muito minuciosas sobre a anatomia e fisiologia
do animal fóssil a ser reconstruído. O próximo passo, depois desta
reconstrução era a classificação taxonômica tendo como critério os
arranjos possíveis da organização corporal, em outras palavras, da
fisiologia (Cuvier, 1812, p. 55-66; 1825, p. 93-107). Caminhando
neste sentido, em 1812 Cuvier já havia determinado e classificado
taxonomicamente “os restos de mais de setenta e oito animais qua-
drúpedes, tanto vivíparos, quanto ovíparos”. Após treze anos de
trabalhos este número já passava de “mais de cento e cinquenta
mamíferos ou quadrúpedes ovíparos”. É nesse ponto dos discursos
em que se pode observar o maior progresso que os trabalhos de
Cuvier produziram. Na seção denominada “Tabelas de resultados
da presente obra”, ele fez um inventário dos animais determinados
sob a luz dos seus métodos anátomo-comparativos e classificados
segundo seus arranjos fisiológicos (Cuvier, 1812, p.66-68; 1825, p.
107-108).

Os animais fósseis deste inventário também produziam dados
que os relacionavam com os estratos geológicos em que eram es-
cavados. Com eles, Cuvier acreditava poder indicar quais camadas
continham cada espécie e ainda se poderia haver “leis gerais re-
lativas, seja às subdivisões zoológicas, seja à semelhança relativa
das espécies com aquelas de hoje.” Fixista como era, ele não estava
pensando que esta semelhança pudesse indicar alguma relação de
sucessão entre espécies, em outras palavras, transformismo. Me-
nos ainda, que pudesse indicar alguma relação genealógica. Para
Cuvier, a semelhança que as espécies atuais têm com as extintas
era decorrente da ordem de surgimento das faunas no registro geo-
lógico. Nesse registro seria possível ver que ao longo do tempo as
faunas compostas por animais dessemelhantes aos atuais iam sendo
extintas e consequentemente iam restando cada vez mais faunas
compostas por animais semelhantes aos atuais (Cuvier, 1812, p.
68-73; 1825, p. 108-117).

Ainda sobre estas semelhanças, ele tratou de dedicar uma seção
inteira para demonstrar que “as espécies perdidas não são varieda-
des das espécies viventes”. Com somente algumas alterações de
cunho estético, ocorridas ao longo do tempo, o texto desta seção
não foi alterado em nada que mudasse a posição de Cuvier sobre a
impossibilidade da ocorrência de mudanças em um arranjo corpo-
ral de uma espécie, suficientes para transformá-la em outra.11 Os
princípios da Anatomia Comparada não permitiam alterações deste
porte. As partes se encontravam tão correlacionadas, que uma alte-
ração capaz de modificar a organização corporal de um organismo
a ponto dele poder ser classificado como uma nova espécie, levaria
a mudanças tão drásticas nas outras partes que inviabilizaria todo
o organismo.

Como mais um recurso retórico, Cuvier sustentou ainda, que os
animais vivos na atualidade e que foram descritos na Antiguidade,
permaneciam apresentando a mesma organização corporal, ou seja,
após “os muitos milhares de séculos que podiam ser acumulados”
eles não haviam se transformado em outras espécies. Como com-
provação disso, ele discorreu algumas linhas sobre a íbis do Egito,
cujas milenares múmias trazidas pelo seu colega Geoffroy Sain-
Hilaire foram por ele comparadas a aves atuais, permitindo con-

10No discurso de 1825, Cuvier aponta uma única possível exceção à sua argumentação: a descoberta do grande tapir-malaio (Cuvier, 1825, p. 68), descrito por seus
discípulos, Pierre-Médard Diard (1794-1863) e Alfred Duvaucel (1793-1824), ambos naturalistas franceses em expedição naturalística na Índia, sendo que este último
era enteado de Cuvier. A descrição, que foi baseada em desenhos do animal e de seu crânio, foi enviada em 1819 para a França e no mesmo ano foi classificada
taxonomicamente e denominada Tapirus indicus, pelo zoólogo francês, Anselme Gaëtan Desmarest (1784-1838), também discípulo de Cuvier (Appel, 1987, p. 61).

11Há apenas um acréscimo de um parágrafo no discurso de 1825 (p. 126-127), no qual Cuvier cita alguns animais egípcios descritos por Athanasius Kircher (1602-
1680), jesuíta e polímata alemão, autor da obra “Édipo egípcio” (Oedipus Aegyptiacus) e Jörgen Zoega (1755-1809) numismata dinamarquês, autor da obra “Moedas
imperiais egípcias” (Nummi aegyptii imperatorii). Em ambas as obras os autores descreveram figuras constantes nos hieróglifos egípcios, num esforço de decifrá-los.

12Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), zoólogo francês, ocupante da cadeira de Zoologia ao Museu Nacional de História Natural de Paris. Foi sob o convite
deste naturalista que Cuvier veio a Paris para assumir a suplência da cadeira de Anatomia dos Animais. Dois anos mais tarde (1798) Geoffroy Saint Hilaire compôs a
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cluir não ter havido qualquer alteração em sua organização corpo-
ral.12 Para Cuvier nem mesmo o processo de domesticação seria
capaz de transformar uma espécie em outra. Nenhuma espécie ha-
via sido criada pelo ser humano, apesar deste ter iniciado a domes-
ticação de vários animais antes mesmo dos primórdios de nossa
civilização (Cuvier, 1812, p. 73-82; 1825, p. 117-131).

É nessa altura dos discursos que Cuvier tocou em mais um as-
sunto polêmico, anunciando que “não há absolutamente humanos
ossos fósseis”. Refutando todas as pretensas descrições de ossadas
humanas fósseis feitas por naturalistas antigos e de seu tempo, ele
apontou problemas de cunho metodológico nesses trabalhos. Esta
refutação durou até o final de sua vida e protelou por décadas a
aceitação da existência de ossadas fósseis humanas. No discurso de
1825, Cuvier acrescentou algumas descrições destas ossadas alega-
damente fósseis, mas manteve sua hipótese de que elas deveriam
ser descobertas em algum lugar do Globo que não fosse a Europa,
a Ásia, ou a América (Cuvier, 1812, p. 82-85; 1825, p. 131-140,
Faria, 2012, p. 180-186).

A partir deste ponto ele voltou a discutir algumas dinâmicas
geológicas como, por exemplo, a formação de dunas, deltas, des-
moronamentos, etc. que ocorreram quando o homem dava seus
primeiros passos rumo ao processo civilizatório. E somente então
ele se lançou à contraproducente tentativa de estabelecer o ponto
coincidente entre a história natural e a civil. Entretanto, isso ocor-
reu de maneira diferente nos dois discursos.

A evolução do “argumento diluvianista”

Em 1812, Cuvier apresentou a defesa desta hipótese de coinci-
dência em apenas 22 páginas da seção intitulada “Todas as tradi-
ções conhecidas fazem com que a renovação da sociedade remonte
a uma grande catástrofe”. A primeira tradição sobre a qual ele dis-
cursou é aquela narrada no Gênesis. Para ele os povos citados no
Pentateuco eram tão antigos, que teriam vivenciado a grande inun-
dação narrada por Moisés. Egípcios, hebreus, babilônios, caldeus,
etc. teriam narrativas semelhantes de uma inundação catastrófica
ocorrida no passado (Cuvier, 1812, p. 94-98). Em seguida, pas-
sou a discursar sobre as narrativas coincidentes de uma catástrofe
inundante que assolou os povos gregos, fenícios, assírios, persas,
hindus, chineses, etc. Para ele, esta simultaneidade se dava em ra-
zão da grande interação que havia entre estes povos, que resultava
na sobreposição de suas culturas e narrativas. Ele também fez uma
referência aos registros astronômicos deles, que no seu ponto de
vista poderiam ser utilizados para determinar com mais precisão
sua antiguidade e a de suas tradições. (Cuvier, 1812, p. 106-109).
E esta precisão deveria apontar para os quase “mais de cinco ou
seis mil anos” em “que a superfície de nosso Globo fora vítima de
uma grande e súbita revolução”, como havia sido “constatado em
Geologia”, nos trabalhos de De Luc e Dolomieu, com os quais ele
concordava explicitamente (Cuvier, 1812, p. 110).

Pensando também em examinar a antiguidade de estratos ge-
ológicos, Cuvier publicou em 1808 um trabalho sobre a bacia se-
dimentar de Paris, juntamente com o mineralogista francês, Ale-
xandre Brongniart (1770-1847). E foi anunciando a importância
da inclusão deste trabalho estratigráfico como um apêndice do seu
discurso de 1812, que ele encaminhou o seu encerramento. Os

dados extraídos dos estratos da Bacia de Paris corroboravam sua
defesa da ocorrência de revoluções na história do Globo, que eram
o mecanismo de transformação da Terra e dos organismos vivos.
Um mecanismo que os antigos “geólogos”, que ele tanto criticava,
haviam negligenciado, não os tratando como “documentos históri-
cos” (Cuvier, 1812, p.112-115).

Então, ele encerrou o discurso preliminar de 1812, clamando
para que o homem tivesse “a glória de refazer a história de milha-
res de séculos que precederam sua existência e de milhares de seres
que não foram seus contemporâneos!”. Para Cuvier, “os desenvol-
vimentos da vida, a sucessão das suas formas, a determinação pre-
cisa daquelas que apareceram primeiro, o nascimento simultâneo
de certas espécies, sua destruição gradual, nos instruiriam talvez
tanto sobre a essência do organismo, quanto todas as experiên-
cias que podemos tentar sobre as espécies vivas” (Cuvier, 1812,
p. 116).

Encerrou aquele discurso, mas não a discussão. Em 1825,
acrescentou mais de cem páginas apresentando uma enorme quan-
tidade de dados e informações sobre a história e a cultura de vários
povos antigos. Seu objetivo com esta apresentação era reforçar
que aquelas narrativas de uma grande inundação se passavam em
uma antiguidade coincidente com os registros geológicos da úl-
tima grande revolução.13 Uma antiguidade que não deveria ser nem
maior, nem menor do que aquela que os “monumentos astronômi-
cos deixados pelos antigos” deveriam indicar ao serem interpre-
tados pelos historiadores. Segundo ele “a antiguidade excessiva
atribuída a certos povos não tinha nada de histórico” e “o zodíaco
estava longe de ter uma data certa e excessivamente antiga”. Ainda
haveria “exageros relativos a certos trabalhos em minas” da An-
tiguidade, cujos vestígios foram mal interpretados por alguns his-
toriadores levando-os a cometer erros cronológicos (Cuvier, 1825,
p.180-282).

Após discutir esse assunto, Cuvier apresentou sua “conclusão
geral relativa á época da última revolução”: ela teria ocorrido por
volta de cinco ou seis mil anos atrás, afundando e fazendo “desapa-
recer os territórios em que antes habitavam os homens e as espécies
de animais, hoje as mais conhecidas”. Neste processo esta catás-
trofe “pôs a seco o fundo do último mar e formou os territórios hoje
habitados” e desde sua ocorrência “o pequeno número de indiví-
duos poupados por ela se espalhou e se propagou sobre os terrenos
novamente postos a seco. Por conseguinte, somente a partir dessa
época, é que nossas sociedades retomaram a marcha progressiva e
formaram assentamentos, ergueram monumentos, coletaram os fa-
tos naturais e os combinaram em sistemas científicos”. Ele ainda
concluiu que “esses territórios hoje habitados”, os quais “a última
revolução pôs a seco, já haviam sido habitados anteriormente, se
não por homens, ao menos por animais terrestres”. Consequen-
temente, ao menos uma revolução precedente “os havia colocados
sob as águas”, e com base nas diferenças “de ordens de animais das
quais encontramos os despojos, eles haviam talvez sido submetidos
até duas ou três irrupções do mar” (Cuvier, 1825, p. 283-284).

Além de avançar com esta conclusão em seu discurso de 1825,
Cuvier o finalizou apresentando um levantamento do progresso de
seus estudos até ali. Com um “resumo das observações sobre a
sucessão dos terrenos” e uma “enumeração dos animais fósseis re-
conhecidos pelo autor”, ele fundamentou suas “ideias das investi-

equipe de naturalistas da Campanha do Egito, da qual preferiu não fazer parte. Apesar da grande colaboração que vigorou entre estes dois naturalistas, no final da carreira
de Cuvier, eles promoveram uma controvérsia, que ficou conhecida como a “polêmica dos análogos”, na qual divergiam sobre o conceito de organização corporal dos
seres vivos (Caponi, 2006 e Appel, 1987)

13Além deste objetivo, Cuvier também pretendia consolidar sua posição como titular da cadeira de número 35 da Academia Francesa de Letras (Académie Française),
a qual ele ocupava desde 1818. Quando publicou o “Discurso sobre as revoluções da superfície do Globo” (1825) ele também tencionava ser eleito membro da Academia
das Inscrições e das Belas Letras (Académie des Inscriptions et de Belles Lettres), o que ocorreria em 1830 (Dehérain, 1932).
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gações a fazer ulteriormente em Geologia”. Para ele, uma agenda
deveria ser seguida, na qual “o problema geológico, o mais impor-
tante a se resolver”, seria o estabelecimento das “relações desses
variados seres [animais] com as plantas cujos restos acompanham
os deles e as relações destes dois reinos com as camadas mine-
rais que os encerram”. Esta era sua proposta desde 1812, que
foi ratificada em 1825 com o acréscimo dos resultados dos treze
anos de estudos intensos realizados por ele e a comunidade que
se formou trabalhando sob a orientação de seus métodos anátomo-
comparativos, de sua teoria catastrofista, e cumprindo o programa
de pesquisas proposto por ele para a História Natural e os estudos
da Terra.
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Araújo,? B.C.S.; Corsini,∓ F.C.V.; Almeida,† M.B. & Stefano,⊕ W.

?Bruna de Castro Silva Araújo
brunascaraujo@gmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM.
Integrante do Grupo de Estudos em
História da Geologia e Paleontologia;
Diretório dos Grupos de Pesquisas do
Brasil – CNPq.

∓Caio Vinicius Corsini Filho
caiofilho14@gmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM.
Integrante do Grupo de Estudos em
História da Geologia e Paleontologia;
Diretório dos Grupos de Pesquisas do
Brasil – CNPq.

†Mythras Baltar Almeida
mythrasx1@gmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM.
Integrante do Grupo de Estudos em
História da Geologia e Paleontologia;
Diretório dos Grupos de Pesquisas do
Brasil – CNPq.

⊕Waldir Stefano
waldir.stefano@mackenzie.br.
Professor na UPM. Líder do Grupo de
Estudos em História da Geologia e
Paleontologia; Diretório dos Grupos de
Pesquisas do Brasil – CNPq.

William Buckland

William Buckland (Figura 1) nasceu em 1784, na cidade de Ax-
minster, no município de Devon, Inglaterra, onde desde a infância
se interessava pelos fósseis e rochas quando passeava com o pai.
Buckland formou-se em 1804 no Corpus Christi College, Oxford,
e em pouco tempo foi nomeado sacerdote e membro da univer-
sidade; desde então continuou seus estudos no curso de Bachelor
of Arts1 na Universidade de Oxford se interessando principalmente
pelas aulas de mineralogia, química e anatomia em especial com os
professores John Kidd2 (1775-1851) e Christopher Pegge3 (1765-
1822). A dedicação de Buckland lhe possibilitou após um tempo o
seu reconhecimento na área da geologia, de tal forma que acabou
conquistando as cadeiras de mineralogia e geologia na Universi-
dade de Oxford entre 1813 e 1849, sucedendo seu ex-professor
John Kidd. Seu fascínio pelo ensino e ciência, aliado ao seu humor
e eloquência, atraia a atenção das pessoas convertendo Buckland
em um protagonista popular (Gordon, 1894; Edmonds, 1956).

A curiosidade pelos geologia não era o único interesse de Buc-
kland, os fósseis também eram estudados por ele, e essa dedicação
acompanhou a sua vida toda, seus esforços com relação aos fósseis,
por exemplo, acabaram o impelindo a descrever o Megalosaurus4

(Figura 2), (1804-1892). O entusiasmo de Buckland pela paleonto-
logia naturalmente o aproximou aos colegas que tinham o mesmo
interesse, em particular, William Daniel Conybeare (1787-1857) e
George Bellas Greenough5 (1778-1855); esse relacionamento fin-
dou em expedições a procura de fósseis pela Alemanha, Polônia,
Áustria, Itália e Inglaterra (Delair & Sarjeant, 1975, pp.1-10). Figura 1 William Buckland com roupa de “Glacialist”. The British Library.

1Bachelor of Arts corresponde a um grau de formação de um programa de educação universitária nas artes e nas ciências, referindo-se à nomenclatura em Latim
“artium baccalaureus” (bacharel de artes). A maioria dos cursos de graduação na Universidade de Oxford concedem um diploma em Bachelor of Arts (EC, 2015).

2John Kidd foi professor de química e medicina na Universidade de Oxford, além de membro da Royal Society (NPG, 1951; Williams, et al., 2008).
3Christopher Pegge médico inglês da universidade de Oxford e também associado da Oriel College, Inglaterra (Moore, 1885).
4O primeiro fóssil de um megalossauro (dinossauro bípede carnívoro de diversas dimensões) encontrado em Stonesfield, Oxfordshire, foi descrito e apresentado na

Geological Society of London em 1824, a partir do achado de um fragmento de mandíbula com dentes. Posteriormente a reconstrução do Megalosaurus foi publicada por
Richard Owen (1804-1892) na quarta edição de Geology and Inhabitants of the Ancient World em 1854 (Owen, 1854, p.20; Wessels & Taylor, 2015, pp. 1-7).

5George Bellas Greenough, dividia seu tempo entre advocacia e geologia, sua dedicação pela geologia o fez abandonar o direito, envolvendo-se na fundação da
Geological Society of London (Ebert, 2003, pp.247-248).
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É conveniente esclarecer que, independente do seu prazer em
estudar fósseis, a formação religiosa de Buckland impunha-o a
aceitar um desígnio de origem divina para explicar os fenômenos
da natureza. Dessa maneira, por exemplo, em suas obras Vindiciae
Geologicae, or, the connexion of Geology with Religion explai-
ned (1819), e Reliquiae Diluvianae, or, Observations on the Or-
ganic Remains Contained in Caves, Fissures and Diluvial Gravel
(1823), Buckland apresentou uma teoria que detalhava como o di-
lúvio bíblico6 poderia ser esclarecido por convicções geológicas.

Em vista disso a caverna de hienas em Kirkdale, discutida neste
artigo em seguida, transformou-se em um intrigante episódio en-
volvendo Buckland e Conybeare (Axminster Heritage Center; Ed-
monds, 1956, p.290; Edmonds & Douglas, 1976, p.145; Rupke,
1983, pp.7 e 36).

Por fim, Buckland com o avanço da idade começou a se debi-
litar, obrigando-o a abandonar seus ofícios7 e se mudar para Islip,
em Oxfordshire, apresentando supostamente um quadro de depres-
são, falecendo em agosto de 1856 (Gordon, 1894, pp. 268-271).

Figura 2 Megalosaurus e Iguanodon. Representação artística antiga de Megalosaurus (a direita) enfrentando um Iguanodon (a esquerda). Fonte: La terre avant le déluge
(Cinquième édition) (Figuier, 2018, p. 249), artista desconhecido.

Caverna de Kirkdale
A caverna em Kirkdale, descrita na obra de Buckland, Reli-

quiae Diluvianae, Or, Observations on the Organic Remains Con-
tained in Caves, Fissures and Diluvial Gravel, foi descoberta em
1821 por trabalhadores que exploravam comercialmente a região
com formação calcárea em Kirkdale, uma vila próxima de Kirby
Moorside, em Yorkshire8 (Rupke, 1983, p. 31).

No decorrer de escavações, trabalhadores descartavam de tem-
pos em tempos sem saberem vários fósseis que supunham serem
restos de esqueletos do gado. Porém, em um dado momento

quando Edward Legge9 (1767-1827) um geólogo amador esteve
no local, percebeu que o material que estava sendo desprezado
pelos trabalhadores tinha interesse paleontológico. Sabendo que
Buckland se interessava por fósseis, não tardou a avisá-lo. Assim
quando Buckland visitou a caverna, logo ao entrar, se deparou com
o chão coberto por uma material composto por lama argilosa mis-
turada ao calcário, além da presença de ossos aparentemente de
hienas,10 a presa de um urso enterrada e outros restos de animais
provavelmente roídos pelas hienas (Buckland, 1822, pp. 178-183;
Edmonds & Douglas, 1976, p. 145; Rupke, 1983, p. 31).

6Os argumentos de Buckland eram fundados nos estudos de Georges Cuvier (1769-1832), o qual julgava a existência de uma inundação transitória em tempos remo-
tos. Buckland e Cuvier empregavam a palavra diluvium para justificar a presença de extensos depósitos de cascalho na superfície da Terra que teriam sidos formados na
“última grande convulsão que afetou o planeta” (Buckland, 1822, pp.172, 184; Faria, 2010).

7Nesse ínterim, Buckland havia sido nomeado decano da abadia de Westminster em 1845, esse cargo exigia de Buckland uma participação ativa nos processos ad-
ministrativos da instituição, em reconhecimento ao seu trabalho científico, ganhou em 1848 a medalha Wollaston Medal da Geological Society, conferida àqueles que se
dedicavam à pesquisa científica (Gordon, 1894, pp.219, 264; THE GEOLOGICAL SOCIETY, 2012).

8A região de Kirkdale se localiza entre Helmsley e Kirby Moorside. Buckland na época tinha observado que a composição calcárea da região propiciava a formação
de cavernas (Buckland, 1822, p173).

9Edward Legge se interessava pela geologia dividindo seu tempo com o bispado de Oxford na ocasião (Newton, 1827, p.270; Rupke, 1983, p.31).
10Buckland analisou os ossos de hiena comparando com um exemplar do Jardim Zoológico da Royal Surrey Gardens, concluindo que a presença de ranhuras nos

ossos encontrados na caverna de Kirkdale tinham sido feitas por hienas. Ademais a presa de urso se assemelhava ao extinto Ursus spelaeus (Amene et al., 2013, p. 188;
Buckland, 1822, pp. 183-184, 216-217; Gordon, 1894; Lloyd, 2013).
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Diante do cenário encontrado na caverna, Buckland interpre-
tou seus achados deduzindo que a caverna havia servido de refú-
gio para animas sobreviventes de uma inundação pregressa, e pela
razão dela estar localizada em região elevada ela não teria sido
atingida pelas águas, servindo assim de moradia para as hienas, as
quais carregavam a carcaça de suas presas abatidas para dentro da
caverna para se alimentarem11 (Buckland, 1822, p.186).

O episódio da caverna de Kirkdale camou tanta atenção na
época que um poema foi escrito por Conybeare retratando o ce-
nário, On the Hyaena’s Den at Kirkdale, near Kirby Moorside, in
Yorkshire, discovered A.D. 1821. Esse poema foi enviado no iní-
cio a Francis Wrangham12 (1769-1842) juntamente com um de-
senho, ambos feitos por Conybeare, retratando Buckland se depa-
rando com as hienas na caverna de Kirkdale (Figura 3).

Figura 3 Correspondência entre W. D. Conybeare e o arquidiácono Francis
Wrangham, com o poema On the Hyaena’s Den at Kirkdale, near Kirby Moorside,
in Yorkshire, discovered A.D. 1821 e litografia retratando Buckland entrando na
caverna em Kirkdale. Fonte: The British Library.

Segundo mencionado, Buckland foi um personagem cativante
que atraía a atenção dos colegas e alunos quando de forma lúdica
contava uma história, o que não foi diferente com o caso da caverna
de Kirkdale, o que possivelmente incentivou Conybeare a escrever
o poema que circulou preliminarmente de modo privado entre os
seus colegas.

William Conybeare
William Daniel Conybeare (Figura 4) nasceu em 1787 em Lon-

dres, formando-se no Christ Church College. Seu irmão mais ve-
lho, John Josias Conybeare (1779-1824), membro da Geological
Society of London,13 foi o responsável pela motivação de Conybe-
are ao estudo da história natural (Edmonds, 1991, p.256). Assim,
Conybeare14 se interessou pela história natural despertando inte-
resse sobretudo para o estudo dos fósseis, com o tempo tornou-se
um especialista na área, contribuindo com descrições de vários ani-
mais como os ictiossauros e plesiossauros15 (Pemberton, 2010).

Figura 4 Ilustração de William Daniel Conybeare. Fonte: Life of Sir Roderick I.
Murchison (Geikie, 1875, p. 114).

A curiosidade pelos fósseis aproximaram Conybeare e Buc-
kland em 1809 e como tinham os mesmos interesses, não tardou
para promoverem expedições geológicas, sendo a primeira logo em
1811, visitando Sheppey, e em seguida a viagem de 1813 com des-
tino a Irlanda (Gordon, 1894, p. 12; Edmonds, 1991, p. 257-258;
North, 1933, p.21).

Como mencionado anteriormente, Conybeare foi o autor do po-
ema e da caricatura sobre a visita de Buckland à caverna das hienas
em Kirkdale (Figura 5) e ainda não se sabe o que o motivou a es-
crever o poema, ele poderia querer simplesmente zombar Buckland
(que pode ser sugerido pela caricatura de Buckland), ou se foi uma
confissão de admiração pelo fato dele ter interpretado os achados
do interior da caverna.

11Buckland acreditava que sua explicação era comprovada pela presença de vestígios de dejetos contendo matéria calcária no interior da caverna, típicos de animais
comedores de ossos, semelhante ao “Album graecum” - termo latim que se refere a fezes de cães e hienas, que ganham coloração esbranquiçada quando expostos ao
tempo (Buckland, 1822, p.186; Lexico, 2020).

12Francis Wrangham ficou famoso pela autoria de poemas, dissertações e traduções de obras literárias (Urban, 1843, pp.430-432).
13É interessante notar que em 1811 Conybeare e em 1813, Buckland se associaram à Geological Society of London devido seus interesses pela geologia (Edmonds,

1991, p.256).
14Quando John Kidd deixou o cargo de professor da Universidade de Oxford, pretendeu indicar Conybeare como sucessor. No entanto, Conybeare recusou a oferta, e

diante disso William Buckland acabou ocupando a cadeira em 1813 a convite de John Kidd (Edmonds, 1991, pp.256-257).
15É relevante assinalar que em 1824, a primeira espécie de Plesiossauro (Plesiosaurus dolichodeirus) foi descrita por Conybeare na obra On the the Discovery of na

Almost Perfect Skeleton of the Plesiosaurus (Pemberton, 2010, p. 257).
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Figura 5 Recorte da caricatura da correspondência de Conybeare. Fonte: The
British Library (modificado).

Devido o reconhecimento que Conybeare teve pelos seus traba-
lhos, após a sua morte, membros da Geological Society, em 1857, o
descreveram como “um patriarca da ciência”, um amigo e alguém
que despertou o interesse na ciência entre nós (North, 1933, p. 68).
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Sobre o Covil das Hienas em Kirkdale, pró-
ximo deKirbyMoorside, emYorkshire, des-
coberto em 1821 d.C.

Dizem que, TrophoniusI , tinha uma caverna, ITrophonius, ou Trofônio é um persona-
gem da mitologia grega. Filho de Apolo
e Epicasta, foi um arquiteto de destaque
dos tempos antigos. Trabalhou junto
de seu pai, Agamedes, na construção
de templos importantes, por exemplo, o
templo de Apolo em Delfos no século
VIII a.c. (LUCIA, 2011).

Na qual uma vez ousou entrar
Retornou à luz do dia novamente

Com seu juízo fora de seu centro.

Mas de todas as cavernas milagrosas,
E de todas suas estórias miraculosas, IIIpse loquitur do latim: “Buckland ele

fala”Kirby Hole e todas suas brigas de irmãos,
Com Buckland para contar dessas glórias. III Digestor de Papin, ou digestor a va-

por, ou marmita de Papin, é um fogão de
alta pressão desenvolvido em 1679 por
Denis Papin (1647-1713). Esse digestor
é usado para produzir farinha de osso,
que serve como fertilizante para plantas
(Farey, 1827; Silva, 1997). Sua menção
no poema pode ser devido a sua função
de amolecer ossos.

Bucklandus ipse loquiturII

Longas eras antes deste planeta ser formado,
(Peço perdão, antes dele ser inundado,)

Ferozes e cruéis eram os monstros que abundavam,
Rugiam e rolavam nessas cavidades profundas.

Seus dentes tinham a natureza de aço,
Crânios e ossos secos que elas engoliram com gosto, ou

Presas de Mamute que despachavam numa refeição,
E suas entranhas eram como digestor de Papin.III
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E elas mastigavam-nas como o cão de Byron,IV IV George Gordon Byron (1788-1824)
conhecido como Lord Byron, foi um po-
eta britânico importante na história do
romanticismo. O verso é uma possível
referência ao seu poema, Epitaph to a
Dog, de 1808, que homenageia seu ca-
chorro recentemente falecido (EISLER,
1999).

Crânios do TartarV que balbuciavam delicadamente;

VO Tártaro refere-se a um local do mito
da ilíada, do século IX a.C. Um imenso
e escuro abismo em uma das regiões
mais profundas do submundo, a terra
dos mortos. O Tártaro, nas histórias
de Homero, é descrito como uma pri-
são subterrânea para os titãs, seres temi-
dos da mitologia grega. O local é des-
crito como “tão abaixo do Hades (o deus
grego da morte e do submundo) quanto
a terra é do céu” (Homero, 1924).

Chifres e cascos eram para elas provisões gloriosas
Ecce SignaVI – veja como eles eram todos misturados.

VI Ecce signa do latim: “ver padrões”.

Eu posso mostrar a você os fragmentos meios roídos,
O próprio Album Graecum delas eu espiei,

E aqui estão os ossos que elas escavaram
E lustraram em arranhões o seu esconderijo.

Então descontrolados CaledôniosVII desgastam

VIIOs caledônios provêm da Caledônia,
região da província romana da Britânia
onde hoje é a Escócia. Os caledônios
eram um povo inimigo dos romanos du-
rante a era do império romano em 25
a.C. (KOCH, 2006).

Cada marco eles passam enquanto seguem,
Então o lábio do devoto peregrinoVIII

VIII Buckland reparou que havia em um
dos ossos e dentes mais conservados
uma aparência de polimento com des-
gaste profundo, em apenas um lado, pa-
recendo que tinham sido esfregados. Po-
rém, a face oposta do osso permanecia
intacta. Buckland interpretou que isso
só poderia ter uma explicação dada pelo
hábito das hienas em esfregarem a pele
e as patas nos ossos e dentes no chão da
caverna. Buckland prossegue para con-
firmar a sua ideia comparando o feito
com o que se percebe em degraus de a
mármore em altares, que ficam lustrosos
pela ação de fricção dos joelhos de pe-
regrinos (BUCKLAND, 1822, pp. 192-
194).

Já beijou o dedo de St. Peter.IX

IXSaint Peter (1 a.C.-67), ou São Pedro,
foi apóstolo de Jesus Cristo e um dos
seus primeiros discípulos. Nascido em
Betsaida, na Galiléia, edificou a igreja
cristã em Roma (Frazão, 2019).

Alguns podem amar carne de veado e de lebre em conserva,
Potted CharX pode avivar o sangue de alguns,

XPrato típico da Inglaterra, prepa-
rado especialmente com Trutas-do-
ártico (Salvelinus alpinus), acompa-
nhado de vegetais, vinho branco, man-
teiga e licor (Escoffier, 1983).

Mas para mim nenhuma iguaria é tão rara
Como os ossos das hienas conservados em lama.

Eu sei como elas se alimentavam todos os dias,
Eu posso dizer qual o jantar de Domingo a Sábado;

Quais ratosXI elas devoraram, posso dizer,a

XIBuckland acreditava que os dentes en-
contrados em maior número na caverna
pertenciam a ratos que haviam sido pre-
dados pelas hienas (Buckland, 1822,
p.185).

Quando a floresta se estreitou.
aPara ratos e camundongos, assim como veados pequenos,
Tem sido a comida de Tom para muitos (machos) ao ano.
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Seu alce do lamaçal era uma refeição XIIDe acordo com William Edward
Parry (1790-1855), em longos invernos
na ilha do arquipélago ártico Melville,
lobos e raposas se alimentariam prin-
cipalmente de ratos. Hienas modernas
podem desenvolver o mesmo compor-
tamento, e Buckland não dispensou a
ideia de que algo parecido ocorria com
as hienas anterior ao dilúvio (Berton,
2001, p.34; Buckland, 1822, p.195).

Que qualquer grupo de caçador pode obter;
Mas a coxa de um elefante era um regalo

Que elas só podiam esperar de vez em quando.

Em escassos invernos elas dividiam entre si,XII

Assim como marinheiros magros, lutando contra o naufrágio,
Lançam porções para cada irmão faminto,

Para mais detalhes, vide Don Juan.XIII XIIIDon Juan, conhecido como Don Gi-
ovannni na Itália, foi um personagem
espanhol do século XVII que apareceu
em histórias como sendo um libertino
e talentoso sedutor de mulheres. Este
atributo justificou seu cognome “Don
Juan”, que habitualmente se refere ao
homem com “destreza” para conquistar
uma mulher (Waxman, 1908).

Caverna mística! A melancolia de sua cela,
Vertendo luz em cada ponto que estava escuro,

Marca a hora pelo relógio de ShrewsburyXIV

XIVO Shrewsbury Clock pode ter sido
uma referência ao relógio de torre da es-
tação ferroviária de Shrewsbury, cons-
truída em 1848, que conectava as cida-
des de Shrewsbury e Chester no Reino
Unido (LambertT, 2012).

Quando Noé entrou na arca.

Pela crosta no teu piso de estalactite,
A idade pós adamismoXV constatei,

XVNota do tradutor: período após a
existência de Adão.

Somei seus anos, dias, horas e mais,
E acho que chega a um segundo.

Caverna mística! Teus charmes sublimes
Todos os hiatos da história suprem;

Que foram feitos antes do aniversário do tempo
Através de um outro buraco como tal eu poderia espiar.

1822 William Conybeare
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Um Diálogo entre Dr. Buckland e uma
Rocky Boulder

Buckland, loquitur. (locutor)

Diga, quando, de onde, e como, grande Rocky Boulder,
E por qual incrível força tu tens tido rolado até aqui?
Tem alguma forte torrente te direcionado de longe,
Ou tens tu embarcado em uma carruagem frígida?
O qual, de sua rocha nativa uma vez partida como ti,
Tem sido arrastada muitas milhas pelo mar,
E te encalhou, afinal sobre esta terra,
Tão distante da origem de seu nascimento;
E tendo feito seu ofício com devido cuidado,
Foi convertido em vapor, e misturado em ar.

Boulder, respondit. (interlocutor).

Tu, grande idólatra de pedras,
De fósseis de conchas, de plantas e de ossos enterrados;
Tu, sábio Professor, quem fora sempre curioso
Em aprender a verdade, e rejeitar o espúrio,
Saiba que antigamente uma faixa frígida
Circundava a terra congelada,
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Até um cometa vermelho-quente, vagando próximo, IDurante uma aula dada por Buckland,
no Ashmolean Museum em 1840, ele
teria mencionado uma teoria, alegando
que gigantescas rochas frequentemente
caíam dos desfiladeiros de cadeias mon-
tanhosas e aterrissavam nas margens de
geleiras. Sendo assim, a alternância
do degelo e do congelamento transpor-
tariam as rochas, e estas permanece-
riam pressionadas contra as paredes la-
terais no fundo do vale, provocando as-
sim marcas de ranhuras e estrias nas
rochas (Gordon, 1894, p.143; Rupke,
1983, p.103).

A forte atração dessa esfera móvel,
Atingiu sobre o pico da montanha, de onde partiu
Eu aqui fui em um iceberg pesado transportado,I

E muitas pedras, entalhada com força precisa,
E ainda as estrias observadas, mostram meu percurso antigo;
E se você duvida disso, vá com o amigo AgassizII

IIJean Louis Rodolphe Agassiz (1807-
1873) discorreu pela primeira vez sobre
a glaciação continental (Agassiz, 1887).

E veja os sinais nos desfiladeiros da Escócia e da Suíça.

Philip B. DuncanIII

IIIPhilip Bury Duncan (1772-1863) foi
membro da New College (1792) e cura-
dor do Ashmolean Museum (1829) em
Oxford (Austin,1864).
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Richard Owen
Richard Owen (1804-1892) (Figura 1) foi um dos personagens

mais atuantes na História Natural do século XIX. Sua habilidade
como anatomista, obtida em seus anos de graduação na medicina,
lhe permitiu ingressar na área da anatomia comparada, e não é di-
fícil imaginar que daí para a paleontologia o caminho foi pressen-
tido. A competência de Owen, na anatomia e na paleontologia foi
reconhecida na época pelos naturalistas britânicos o que lhe ren-
deu a alcunha de “Cuvier Britânico”, um cognome que fazia jus
à comparação com Georges Cuvier (1769-1832), eminente fran-
cês especialista em fósseis. Owen foi um pesquisador dedicado e
meticuloso e quando diante das observações dos animais, ele os
descrevia com detalhes, em vista disso, suas observações eram pu-
blicadas logo em seguida em revistas científicas. Porém, o que
Owen tinha de talentoso, tinha de polêmico, uma vez que esteve
envolvido em diversas disputas e rixas com demais naturalistas,
que lhe tributaram a carapuça de um personagem vilanesco.

Figura 1 Richard Owen retratado por Henry William Pickersgill (1782–1875).
Fonte: Wikimedia Commons. Henry William Pickersgill (1782–1875) – Sir
Richard Owen – NPG 983 – National Portrait Gallery.jpg.

A história do “Cuvier inglês” se mescla com as histórias dos
dois museus onde atuou; o Hunterian Museum e o British Mu-
seum. O seu trabalho como curador dos museus lhe possibilitou
acessar exemplares de animais e fósseis trazidos de várias regiões
do Império Britânico, que serviam para seus estudos (Rupke, 2009,
p.13). Dentre suas contribuições para a paleontologia é válido di-
zer que ele foi o responsável por cunhar o nome e caracterizar os
dinossauros quando se referiu a eles como um grupo distinto de
répteis. O fato de Owen ter criado o termo dinossauro pode tra-
zer a ideia de que ele se interessou somente por esses animais, o
que não é verdade. Ele também estudou outros fósseis, como foi
o caso do estudo inédito do Taxodon (Figura 2), uma preguiça gi-
gante pré-histórica trazida por Darwin em sua viagem no Beagle
pela América do Sul, assim como, descreveu o Nautilus (Owen,
1832; Padian,1997, p.446). Owen deixou uma herança de con-
ceitos em história natural que sobressaíram em sua época, como,
por exemplo, a ideia de arquétipo nos animais, uma espécie de um
molde para os corpos dos vertebrados, assim, desse modo, todos os
vertebrados teriam um plano corpóreo comum1 (Caponi, 2013).

Figura 2 Desenho de Richard Owen sentado à mesa com criaturas pré-históricas.
Owen ficou famoso na Europa, principalmente pelos “monstros pré-históricos”
que descreveu como, por exemplo, a ave gigante Moa, o mamífero Taxodon e o
dinossauro, Iguanodon (na mesa a esquerda, com um chifre próximo ao nariz e de
óculos). Ilustração de autor desconhecido. Fonte: Wikimedia Commons. File: Sir
Richard Owen. Lithograph by A. Orton after E. C. Rye. Wellcome V0004407.jpg

1No desenvolvimento da ideia de arquétipo que aparece em seus trabalhos da década de 40 do século XIX, Owen apresentou os conceitos de analogia e homologia;
estruturas análogas seriam aquelas que desempenhariam uma mesma função em diferentes animais, mas teriam uma origem diferente em cada animal, logo duas partes
diferentes do mesmo plano básico seriam usadas para os mesmos fins; por sua vez, estruturas homólogas, seriam aquelas que partilhavam no animal o mesmo plano de
constituição, porém poderiam desempenhar funções diversas. Quando Richard Owen criou a concepção de homologia e analogia, ele se baseou na ideia de que planos
corpóreos progressivamente especializariam suas estruturas no decorrer do tempo (Rupke, 2009, pp.113-118).
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Ao mesmo tempo que Owen explorava um mundo novo na
anatomia comparada e paleontologia, ele também colecionava de-
savenças quando se envolvia em rixas com outros naturalistas.
Seu maior desentendimento sem dúvida aconteceu com Charles R.
Darwin (1809-1882) e Thomas Huxley (1825-1895) a respeito da
origem das espécies; as controvérsias especialmente com Darwin
e seus aliados serviram para o agravo de sua reputação (Padian,
1997, p. 449).

Owen com frequência foi notado pelos jovens naturalistas
como alguém generoso, disposto a ajudar e ao mesmo tempo fora
reparado por alguns colegas como uma pessoa ciumenta e má. Seu
conflito não se resumiu apenas com os darwinistas; na década de
1840, Owen entrou em divergência com Gideon Algernon Mantel
(1790-1852), pois ambos rivalizavam na disputa dos mais signi-
ficativos achados fósseis e na disputa pelas publicações de suas
descobertas. Discutiram, por exemplo, em razão da interpretação
de ossos que Mantell acreditou pertencerem a aves gigantes, con-
tudo Owen ao examinar os ossos, discordou da opinião de Mantel e
defendeu acertadamente que pertenceriam aos pterossauros. Além
dessa discordância entre Owen e Mantell, outra disputa aconteceu
entre os dois naturalistas com a divergência na descrição do fós-
sil de cefalópode Belemnites . A desinteligência desse caso entre
Mantel e Owen era tanta que ecoou na Geological Society e Royal
Society (Benton, 1982, p. 124; Rupke, 2009, p. 6).

Afinal de contas, como ocorreu o caso de Belemnites? O
evento se deu na região da formação de Oxford Clay durante a
década de 1840. O local retoma o período Jurássico e acumula di-
versos fósseis de vertebrados e invertebrados e de plantas . Essa
formação foi descoberta durante a construção de uma ferrovia, a
propósito a obra foi administrada pelo filho de Gideon Mantell
(Mantell, 1848, pp. 171-172).

Na formação de Oxford Clay, diversos fósseis de cefalópodes
foram encontrados, como Ammonites, lulas, sépias e polvos . Den-
tre eles, os Belemnites chamaram a atenção. Esses animais exibem
dez tentáculos e ao invés de possuírem ventosas como nos pol-
vos, possuem ganchos nos seus tentáculos; internamente, o animal
exibe um manto musculoso, que as vezes se preserva no processo
de fossilização, entretanto é a sua concha interna dura que é mais
comumente preservada (Doyle, 2004, pp. 983-987).

O primeiro trabalho publicado descrevendo os moluscos de
Oxford Clay foi feito por Samuel Peace Pratt (1789–1863) em
1841 no The Annals and Magazine of Nature History. Pratt des-
creveu os Ammonites de Oxford Clay, detalhando suas conchas
em seus desenhos, no entanto, não citou os Belemnites. Tempo de-
pois, os Belemnites chegaram as mãos de Owen que os descreveu
em 1844 incluindo a espécie Belemnites owenii (Figura 3) batizada
em sua própria homenagem (Pratt, 1841, pp. 161-4; Owen, 1844,
pp. 65-6; Donavan, 1992, pp. 273-274).

É relevante destacar que antes da descrição de Owen do Be-
lemnites de Oxford Clay, Joseph Chaning Pearce (1811-1847) em
1842 havia publicado seu trabalho sobre o Ammonites da região no
seu artigo On the mouths of ammonites, and on fossils contained in
laminated beds of the Oxford Clay, discovered in cutting the Great
Western Railway, near Christian Malford in Wiltshire, que descre-
veu especialmente um fóssil que ele nomearia de Belemnotheutis,
semelhante ao Belemnites pertencente a um mesmo grupo.

Na descrição de Pearce de Belemnotheutis o fóssil foi deta-
lhado o que torna importante estar aqui neste artigo, pois a descri-
ção desses moluscos servirá para entender a polêmica entre Pearce
e Owen.

Figura 3 Representação do Beleminites de Owen 1844. Fonte: Owen, 1844, p. 80

Pearce descreveu a região inferior do Belemnotheutis apresen-
tando um formato cônico que se afinava ao se aproximar do ápice, o
animal tinha câmaras internas semelhantes as encontradas em Be-
leminites (Figura 3), Pearce ainda notou a presença de uma região
que abrigaria um saco de tinta e uma concha grossa de coloração
marrom que se afinava em direção da ponta (Pearce, 1842).

Quando Owen em 1844 descreveu os Belemnites (Figura 3),
ele observou principalmente as partes moles do animal que havia
inusitadamente sido preservadas, caso raro na paleontologia. Para
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caracterizar o fóssil Owen ponderou alguns aspectos da anatomia
do animal, como por exemplo, a presença de uma concha formada
por duas partes, uma dotada de câmaras e outra o rostro composto
por duas placas duras apelidadas de “guardas” (que são as partes
do animal que mais se preservam na fossilização), assim segundo
Owen o formato do rostro seria essencial para identificar as inúme-
ras espécies de Belemnites (Owen, 1844).

Figura 4 Desenho da reconstituição de um Belemnites, com ênfase na sua
anatomia interna. Fonte: Cortesia de Joerg Mutterlose (Institut fuer Geologie,
Mineralogie und Geophysik).

É interessante dizer que quando Owen descreveu o Belem-
nites não fez nenhuma menção ao artigo anterior de Pearce On
the mouths of ammonites, and on fossils contained in laminated
beds of the Oxford Clay, discovered in cutting the Great Western
Railway, near Christian Malford in Wiltshire, entretanto Owen ig-
norou Pearce. Como dito anteriormente, a estrutura denominada
rostro tem um papel importante na classificação desses fósseis, to-
davia Owen alegava que muitas vezes essa estrutura se destacava
do corpo do animal prejudicando a classificação do animal. Owen
aceitava que todo Belemnites era composto por três partes, a saber:
as guardas, a fragmocone (porção septada da concha) e a cabeça
provida de 10 tentáculos (Owen, 1844, pp. 65-66; Pearce, 1847,
pp 75-76; Donavan, 1992, p. 274; Wibly, 2004, p. 299).

Quando Owen publicou o seu artigo sobre Belemnites, enviou
para Pearce, que lhe respondeu:

“Me deu grande prazer ler seu artigo acerca dos Be-
lemnites encontrados em Christian Malford que você,
de maneira tão gentil, me deu, mas eu penso que com
o tempo, será provado que o espécime com os ganchos
pertence a um animal distinto, sem uma guarda além
do revestimento marrom que cobre invariavelmente as
câmeras desse singular fóssil [...]”
(Pearce apud Donavan, 1992, p. 275)

Em 1845 Owen publicou mais um artigo sobre os Belemnites
de Oxford Clay, afirmando que esses fósseis teriam características
semelhantes a diversos cefalópodes atuais como Spirula e Sepia
e novamente Owen não mencionou o trabalho de Pearce (Owen,
1845, pp. 119-125).

Do mesmo modo, Pearce em 1846 apresentou um material para
a Geological Society, e aproveitou para comentar o fato que Owen
não citou seu trabalho sobre Belemnotheutis. Relembrando, Owen

considerava que o gênero Belemnotheutis era apenas um Belem-
nites sem as guardas, pois haviam perdido durante o processo de
fossilização. Diante disso Pearce julgou necessário esclarecer por
que o Belemnotheutis não era um Belemnites que havia perdido as
guardas como afirmara Owen. O primeiro ponto que Pearce des-
tacou foi que o fragmocone que é a porção com câmara da concha
dos Belemnotheutis é proporcionalmente menor do que nos Belem-
nites. O segundo ponto apontado por Pearce foi que a cápsula do
fragmocone no Belemnotheutis é mais grossa na extremidade infe-
rior e se torna mais fina ao se aproximar do ápice, e em Beleminites
ocorre o inverso. Em seguida, Pearce ressaltou um terceiro ponto,
as guardas dos Beleminites encontradas na argila quando quebra-
das mostram câmaras na ponta do fragmocone, isso não acontece
em Belemnotheutis. E finalmente a quarta consideração, afirmava
que diversos exemplares foram encontrados com o fragmocone e
em nenhum deles se observou a guarda, assim sendo diante dessa
argumentação, Pearce acreditou haver encerrado a discórdia sobre
a classificação desses animais, o que não aconteceu (Pearce, 1847).

No início do artigo dissemos que Mantel havia se envolvido em
uma controvérsia com Owen, pois bem, um ano após a morte de
Pearce, em 1847, Gideon Mantell também descreveu alguns Be-
lemnites de Oxford Clay (Figura 4) concordando com o ponto de
vista de Pearce, que havia dois gêneros no local, Belemnotheutis e
Belemnites (Figura 5) criticando o enfoque de Owen; para Mantel
ele havia se equivocado, pois principalmente as conchas dos dois
animais se diferenciavam (Mantell, 1848, pp.174-181).

Figura 5 Ilustrações do artigo de Mantell evidenciam as diferenças entre a concha
de um Beleminites representado pelo desenho II, o desenho I é uma representação
do Belemnotheutis, o desenho III seria a representação do fragmocone do
Belemnotheutis e o desenho IV representação o mesmo fragmocone representado
de forma ventral. Fonte: Mantell, 1848.
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No entanto, Owen parece não ter aceito as críticas condigna-
mente, pois segundo a alegação do próprio Mantell, enquanto ele
lia seu material na Royal Society, Owen havia ridicularizado a sua
comunicação, o que pode ter sido o estopim que abalou a relação
entre Mantell e Owen. Seguidamente Mantell publicou matérias
sobre o Belemnotheutis, confirmando seu enfoque anterior (Ben-
ton, 1982; Donavan, 1992, pp. 278-9).

Figura 6 Imagem comparando as três interpretações diferentes dos fósseis
encontrados em Oxford Clay. Os desenhos A e B representam a visão de Owen de
Belemnites. O desenho C representa a interpretação de Pearce do que ele
acreditaria ser Belemnotheutis. No desenho C a guarda estaria praticamente
ausente, já em A e B as guardas estariam bem desenvolvidas, sugerindo um
formato cônico ao animal. Lembrando que para Richard Owen os animais
descritos para Pearce como Belemnotheutis eram na verdade Belemnites
desprovidos de suas guardas que teriam se perdido durante a fossilização. Fonte:
Wikimedia Commons. Category: Belemnotheutis

Com o decorrer do tempo, Owen foi sendo desacreditado,
quase sempre ele foi representado como um vilão da teoria darwi-
nista. Teriam sido os defensores das ideias de Darwin que haviam
atribuído a Owen esse papel? Ou teria sido proveito do trabalho
de alguns historiadores da ciência? Não é propósito desse artigo
discutir quem é responsável pela imagem que Owen acabou rece-
bendo, talvez parte da culpa recaia sobre o próprio Owen; ou até
mesmo em seus rivais. No entanto, podemos considerar, que a
questão acerca dos fósseis de Oxford Clay foi decisiva na caracte-
rização de sua personalidade. O fato, de ter omitido o trabalho de
Pearce foi motivo para que muitos julgassem Owen um naturalista
egocêntrico. Se o incidente de Oxford Clay evidencia o pior que
existia na personalidade de Owen, o seu tratamento com jovens
naturalistas evidenciava o contrário. É oportuno dizer que que ao
longo da década de 1860, Owen se envolveu em outras polêmicas
para arruinar mais ainda a sua reputação, ou seja, o episódio de
Oxford Clay não foi o único responsável por isso, todavia sua ri-
validade com Mantell, pode ter favorecido na composição do mito
de sua personalidade.

Diante do que foi exposto, acreditamos que a tradução do artigo
On the mouths of ammonites, and on fossils contained in laminated
beds of the Oxford Clay, discovered in cutting the Great Western
Railway, near Christian Malford in Wiltshire, de Pearce sobre o
Belemnotheutis (ou Belemnites owenii para Owen) seja instigante
ao leitor. As notas de margem, em algarismos romanos, são de
autoria dos tradutores.
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O Artigo “Sobre as bocas de Ammonites, e fósseis contidos nos
estratos de Oxford Clay, descobertos na escavação da Great Wes-
tern Railway, próximo de Christian Malford em Wiltshire”. Por J.
Chaning Pearce, Esq. F.G.S., foi lido.

Sr. Pearce inicia dizendo, que sua atenção foi inicialmente di-
recionada para uma secção da ferrovia devido a impressão de um
Ammonite achatado adquirido em Cheltenham em abril de 1841,
mas ele foi impedido de examinar o local por três a quatro meses.

A seguinte secção dos estratos é dada pelo Sr. Pearce: -

1. Solo Aluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 pés.
2. Cascalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 pés.
3. Quatro ou cinco camadas de argila laminada,
alternando com argila arenosa, quase inteiramente
composta por conchas quebradas . . . . . . . . . . 6 pés.
4. Argila contendo Gryphaea bilobataI.

Os objetivos do autor são, chamar a atenção para os organismos

ITrata-se de um fóssil de
bivalve abundante principal-
mente nos estratos ingleses
do período Jurássico (Hallan,
1982, pp. 324)

descobertos na camada de argila; e em segundo lugar, descrever
as diferentes formas das aberturas [das conchas]II que aparecem IIEntre colchetes e em negrito

se refere à grafia dos autores
deste artigo.em diferentes espécies de Ammonite e em diferentes estágios de

crescimento.
Os fósseis obtidos dos estratos argilosos são os seguintes: —

1. Uma planta suculenta. 2. Lignito, as vezes com ostras fixa-
das a ele. 3. Crustáceos, que supostamente habitaram a concha do
Ammonite morto.* O indivíduo descrito possui uma revestimento
delicadamente fino e tuberculado cobrindo-o; a porção posterior é
dividida em três porções, delicadamente ondulada em direção as
suas bordas; o corpo internamente apresenta em cada lado cinco ou
mais processos; e a cabeça é equipada com vários pequenos braços
e dois braços longos um pouco acima da cabeça com duas pinças
na extremidade, a mais comprida serrilhada na borda interna.

*Para esse organismo o Sr. Pearce deu o nome de Ammonicolax no artigo lido.
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4. Outro crustáceo da mesma família é descrito com uma cobertura
extremamente fina e delicadamente tubercular; possui dois braços
longos de formato similar, e em cada um uma pinça na extremidade
e mais dois outros braços projetados vindo do centro com formato
achatado. 5. Trigonellites, duas espécies. 6. Uma valva de Pollici-
pes. 7. Os restos de um animal considerado ter um parentesco com
a Sepia. 8. Conchas do gênero Unio,III Cyclas, Astarte, Avicula, IIIÉ interessante notar que

nesse parágrafo quando Pearce
cita vários gêneros de molus-
cos ele não usa a grafia itálica,
porém mais adiante no texto
quando exemplos de espécies
são citados, Pearce usa a no-
menclatura binomial e em itá-
lico.

Gervilla, Pinna, Nucula, Rostellaria, Turritella, Amonites,† Belem-
nites, e de um animal que aplicou (desde que esse artigo foi lido) o
nome de Belemnotheutis. Na descrição do último fóssil, ele afirma
que a parte inferior é cônica, com ápice reduzido e com câmaras in-
ternas septadas com alvéolos semelhantes aos encontrados em Be-
lemnite, com um sifúnculo oval perto próxima à borda das câma-
ras; e uma concha marrom grossa que gradualmente vai se tornando
mais fina em direção à parte superior; e imediatamente acima das
câmaras há uma bolsa de tinta sobre o que se assemelha à parte su-
perior de uma sépia e composto por uma substância amarela delica-
damente estriada transversalmente, sendo formada por lâminas de
densidade desigual; que em alguns indivíduos, quebram ao meio ao
longo do seu comprimento, são formações longas, planas e estrei-
tas expostas de uma estrutura diferente; que imediatamente abaixo
da constricção superior estão duas longas estruturas semelhantes a
penas, e ainda uma ou mais estruturas curtas, que, segundo o au-
tor provavelmente estaria a boca. Com referência a primeira parte
do artigo Sr. Pearce também descreve um animal com parentesco
com Sepia ou Loligo, com um lado coberto por uma glândula se-
melhante à do Loligo, e tendo imediatamente abaixo dele na junção
do meio com o terço inferior, um saco de tinta apoiado que se asse-
melha a de um do choco. Ele menciona também 10 ou 12 espécies
de peixes, mas sem dar nomes; assim como também menciona os
coprólitos.

2. A respeito das formas da boca em Ammonites e suas mu-
danças nos diferentes períodos de crescimento, Sr. Pearce acredita
que seu lábio terminal ou boca tem uma forma diferente na concha
jovem de quase todas as espécies, mas supõe que no [animal] velho

†Desde que o artigo foi escrito Sr. Pearce consultou o trabalho do Sr. Pratt da Magazine Na-
tural History de novembro de 1841, dos Ammonites de Oxford Clay, e constatou que eles eram [A.
Lonsdatii, A. Brightii], [A. Gulielmi, A. Elizabetheae], A. Comptoni, e A. Königii. Os fósseis em
colchetes poderiam pertencer a uma mesma espécie.
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há um contorno reto, e que ele tem o conhecimento desse fato há
vários anos. Nos casos de conchas jovens de diferentes formatos
de lábios ele menciona Ammonites Brongniarti (Inf. oolite), A. su-
blavis (Oxf. clay), A. obtusus (Lias), A. Kamigii (Kelloway Rock,
relata que a concha madura possui uma boca reta), A. Calloviensis
(o lábio da concha velha deveria ser ligeiramente contraída termi-
nando com os lados suavemente ondulados), A. Walcottii (Lias), e
A. Goodhalli, possuindo no estado maduro uma única projeção em
forma de chifre na frente da boca. Além dessas espécies ele enu-
mera aquelas citadas anteriormente no artigo. Sr. Pearce também
acredita que em diferentes períodos da formação da concha os pro-
cessos laterais foram absorvidos e reproduzidos, e que, portanto,
são encontrados em vários estágios de crescimento, mas são sem-
pre ausentes na concha madura. Em algumas espécies nas quais as
sucessivas bocas eram muito contraídas ou expandidas, a nova con-
cha, segundo o autor, continuou sem a absorção do lábio, deixando
uma costela muito saliente ou um sulco profundo.‡

Após um exame cuidadoso de mais de vinte espécies de sua cole-
ção, com bocas perfeitas de todas as idades e de diferentes estratos,
excluindo Oxford Clay, Sr. Pearce constatou que a câmara externa
varia consideravelmente em extensão, ocupando em alguns indiví-
duos todo o ultimo giro, mas em outros menos de um terço sem
levar em conta a idade ou espécie; então ele sugere que o jovem
Ammonite preenchia a outra câmara, estendendo-se também aos
pontos extremos dos processos laterais nas espécies que lhes foram
fornecidas; e, assim, não apenas recebeu suporte, mas proporcionou
proteção a uma parte do invólucro passível a injúrias. Em indiví-
duos idosos, [Pearce] supõe que o animal, quando inativo, estava
inteiramente contido na última câmara.

‡O autor não conhecia o trabalho de M. Al. d’Orbigny, Pal. Francaise, quando escreveu o artigo,
e não estava ciente das opiniões dadas a respeito da boca dos Ammonite.
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Mary Anning nasceu em 20 de maio de 1799, na pequena vila
costeira de Lyme Regis, em Devon, na baía de Lyme, sudoeste da
Inglaterra. Nomeada em homenagem à irmã, que havia morrido
cinco meses antes dela nascer. Juntamente com o irmão Joseph
(1796-1849) foi a única filha de Mary Moore (conhecida como
Molly) e Richard Anning a chegar à idade adulta (Torrens, 1995).

Os pais de Mary Anning se casaram em 1793 e passaram a
morar no centro de Lyme, em uma casa (Figura 1) localizada na
Bridge Street. Segundo Emling (2009), a casa alagava durante as
tempestades – as quais Mary cita em suas cartas –, responsáveis
por levarem fósseis para a praia. A casa foi demolida em 1889,
para que o Museu de Lyme Regis fosse construído em seu lugar
(Davis, 2009; Lyme, c2020).

Na rua em frente (Coombe Street), encontrava-se a Capela In-
dependente, a qual Molly e Richard compareciam para os cultos
congregacionalistas; este fora o local onde Mary Anning aprendeu
a ler e escrever, na escola dominical (Davis, 2009).

Figura 1 Casa da família Anning, esboço de junho de 1842 por W. H. Prideaux e
Edward Liddon. Wikimedia Commons, 2018. Mary Anning’s house and shop in
Lyme Regis.

O pai de Anning era carpinteiro com ajuda de seus filhos, mas
procurava fósseis como hobby. Em 1847, quando Mary tinha ape-
nas dez anos, Richard morreu devido a sequelas de um tombo de
um penhasco agravado pelo estado tuberculoso que apresentava. A

morte do pai aos 44 anos trouxe problemas financeiros para a famí-
lia, levando Mary e seu irmão a buscarem fósseis para vender aos
turistas para custear os gastos com a família (Torrens, 1995).

Anos mais tarde, em 1811, seu irmão Joseph encontrou um
fragmento do fóssil de um Ichthyosaurus,1 e logo em seguida Mary
descobrira seu restante; levando seu nome a fama. Mary então
continuou a buscar fósseis, tornando-se uma referência na paleon-
tologia do período (Torrens, 1995).

Seus achados mais notáveis foram o Ichthyosaurus, Plesios-
saurus,2 Pterosaurus, Hybodus, Squaloraja polyspondyla e Dape-
dius sp.; mas comumente encontrava cefalópodes como amonites e
belemnites, o que desvendou a presença de um saco nesses últimos
animais que serviam para armazenamento de tinta e ainda mais,
revelou a natureza dos coprólitos (Davis, 2009).

A maior parte dos fósseis coletados por Mary encontram-se
no Museu Britânico de História Natural de Londres, que passou
a documentá-los apenas em 1837; o único e último exemplar ad-
quirido de Mary Anning após esta data fora um Ophiuroidea, em
1840 (Torrens, 1995).

Mary Anning morreu de câncer aos 47 anos, em 9 de março
de 1847, sendo lembrada por muitos e celebrada em uma edição
do Geological Society. Ela foi enterrada no cemitério de St. Mi-
chaels, nos penhascos onde havia colecionado muitos fósseis; seu
irmão Joseph, morreu dois anos depois, e foi enterrado ao seu lado
(Torrens, 1995).

Terry Sullivan em 1908 escreveu uma canção para criança
(trava-línguas) em homenagem a Mary Anning, que se tornou po-
pular (Davis, 2009, p.121):

Ela vende conchas à beira-mar
As conchas que ela vende são conchas do mar, tenho certeza
Pois se ela vende conchas à beira-mar
Então tenho certeza que ela vende conchas do mar.

O trava-línguas original explora a sonoridade das palavras:

She sells sea-shells on the sea-shore,
The shells she sells are sea-shells, I’m sure
For if she sells sea-shells on the sea-shore
Then I’m sure she sells sea-shore shells

1Embora ela tenha achado uma parte do fóssil, na época ele foi identificado como um crocodilo, o ictiossauro foi descrito subsequentemente pelo anatomista Everard
Home (1756-1832) (Coley, 2004).

2Répteis marinhos de pescoço longo e cabeça pequena, corpo largo de tartaruga, cauda curta e dois pares de remos grandes e alongados. Este gênero fora descrito por
Conybeare em 1824 com a permissão do Duque de Buckingham, que adquiriu o fóssil de Mary Anning (Conybeare, 1824).
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Ademais, deve-se ressaltar a importância que Mary Anning
teve na história, na área de “geociências” em um período (século
XIX) no qual, apenas homens eram admitidos; as mulheres eram
autorizadas a participar apenas de palestras (Davis, 2009).

Mary Anning foi descrita como uma competente e astuta mu-
lher:

“Os fósseis de Mary ajudaram a dissipar o dogma re-
ligioso que até então resistiu às ideias de extinção e
evolução. Embora ela não fizesse parte de nenhum
esforço organizado, ela certamente representa o pen-
samento feminista inicial e não tinha medo de romper
as barreiras de gênero e sociais do dia”
(Davis, 2009, p. 122).

Em seguidas apresentamos algumas correspondências traduzi-
das de Mary Anning com a intenção de nos aproximarmos dessa
grande mulher. As notas de rodapé são notas dos tradutores.

Referências

Anning, Mary. Acervo do The Natural History Museum. Lon-
dres: The Natural History Museum, 1824. 1 fotografia.
Acesso em: 28 jul. 2020.

Anning, M. 1839. Note on the supposed frontal spine in the genus
Hybodus. Magazine of Natural History. 2(3):605, 1 fotogra-
fia. Acesso em: 28 jul. 2020.

Antunes, Antunes; Massarani, Luisa Medeiros; Moreira, Ildeu de
Castro . Uma análise da rede de auxiliares da expedição de
Louis Agassiz a Brasil (1865-1866). Revista Brasileira de
História da Ciência, v. 9, n. 1, p. 113-125, 2016.

Autograph letter concerning the discovery of plesiosaurus,
from Mary Anning; sketch of plesiosaurus. Londres:
Wellcome Collection, 2020. Disponível em: https://
wellcomecollection.org/works/cezbevj4. 1 fotogra-
fia. Acesso em: 20 jul. 2020.

Birch, T.J. 1768-1829. National Library of New Zeland, 20-
. Disponível em: https://natlib.govt.nz/records/
22353920. Acesso em: 21 jul. 2020.

Coley N. G. 2004 Home, Sir Everard, first baronet (1756-
1832). Oxford Dictionary National Biography,. Dis-
ponível em: https://www.oxforddnb.com/view/
10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-
9780198614128-e-13639. Acesso em: 10 ago. 2020.

Conybeare, W.D. 1824. XXI. – On the Discovery of an almost
perfect Skeleton of the Plesiosaurus. Transactions of the Ge-
ological Society of London, v. 2, n. 2, p. 381-389, Acesso
em: 27 jul. 2020.

Davis, L.E. 2009.Mary Anning of Lyme Regis: 19th Century Pi-
oneer in British Palaeontology. The Faculty Journal of the
College of Saint Benedict and Saint John’s University. Vol.
26, 96-126, Disponível em: http://digitalcommons.
csbsju.edu/headwaters/vol26/iss1/14. Acesso em:
15 jun. 2020.

Emling, S. 2009. The Fossil Hunter: Dinosaurs, Evolution, and
the Woman whose Discoveries Changed the World. Palgrave
Macmillan, ISBN 978-0-230-61156-6. Acesso em: 16 jun.
2020.

Halstead, L.B. 1989.Plesiosaur locomotion. Londres: Journal of
the Geological Society. 146(37—40). DOI: https://doi.
org/10.1144/gsjgs.146.1.0037. Acesso em: 21 jun.
2020.

Ichthyodorulite. Merriam-Webster Dictionary, c2020. Dis-
ponível em: https://www.merriam-webster.com/
dictionary/ichthyodorulite. Acesso em: 20 jul.
2020.

Lyme Regis Museum. The Bindon Landslip of 1839.
Reino Unido, c2020. Disponível em: https://
www.lymeregismuseum.co.uk/collection/bindon-
landslip-1839/. 2 fotografias. Acesso em: 27 jul. 2020.

Lyme Regis Museum. The Mary Anning Experts.
Reino Unido, c2020. Disponível em: https://
www.lymeregismuseum.co.uk/visit-us/the-mary-
anning-experts/. Acesso em: 27 jul. 2020.

Mary Anning’s house and shop in Lyme Regis, drawn in 1842.
Wikimedia Commons, 2018. 1 fotografia. 800 x 451 pixels.
Disponível em: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Mary_Anning\%27s_house_and_shop_in_
Lyme_Regis,_drawn_in_1842.JPG. Acesso em: 21 jul.
2020.

Pettijohn, F.J. 1957.Sedimentary Rocks. New York: Harper &
Brothers, [s. l.], Acesso em: 20 jun. 2020.

Rudwick, M. 2008. Worlds Before Adam: The reconstruction
of Geohistory in the Age of Reform. [S. l.: s. n.],. ISBN
978-0226731292. Acesso em: 21 jul. 2020.

Torrens, H. 1995. Mary Anning (1799–1847) of Lyme; ‘the gre-
atest fossilist the world ever knew’. The British Journal for
the History of Science. 28(3):257—284. Acesso em: 15 jun.
2020.



1 – Carta DeMary Anning, 26 de Dezembro de 1823

Esforcei-me em um esboço para dar-lhe uma ideia de como é. Senhor, você entendeu
direito em pensar que eu disse que era o suposto plesiosaurus* mas o seu pescoço
longo e cabeça pequena mostra que não se assemelha à sua conjectura, em sua analogia
com o Ichthyosaurus; é grande e pesado, mas posso aventurar-me a garantir-lhe que é
o primeiro e o único descoberto na Europa, o coronel Birch† ofereceu cem guinéus sem
o ver, mas sua carta chegou um dia antes. Considero sua reivindicação para uma
resposta antes dele, se você o quiser,‡ o preço que eu peço é cento e dez libras. Cem
guinéus era meu preço pretendido, mas se eu aceitasse a mesma quantia que coronel
Birch está oferecendo, ele pensaria que eu o desrespeitei em não receber seu
dinheiro. Senhor, estou agradecida a ambos, você e o Dr. Bunbry, por
condescenderem ao pensar no meu preferido. Ele [Bunbry] voltou a Lyme à meia-noite
muito bem. Eu também sou muito grata pela sua gentil presença no jogo.
Tua mais humilde serva,
Mary Anning
Lyme, 26 de dezembro de 1823
P.S. Senhor desde que eu escrevi o acima, recebi um pedido do Duque de Buckingham,§

se não for vendido, para enviar-lhe o espécime em sua conta. Espero que você não me
ache impertinente em pedir uma resposta por retorno desta [carta]. Eu havia
esquecido, o Ichthyosaurus tem cerca de quatro pés de comprimento, embora não seja
igual ao do Capitão Warrings, não é um exemplar ruim. O preço é de cinco libras.

Figura 2 Carta com desenho de Plesiosaurus (Autograph 2020)

*O desenho do Plesiosaurus da Figura 2 encontra-se na carta.
†Coronel Thomas James Birch (1768-1829) foi um geólogo e colecionador de fósseis que adquiriu diversos

exemplares de Mary Anning; os quais leiloou em 1820 para o benefício da família Anning (Birch, 2020)
‡Grifo dos autores.
§O Duque de Buckingham havia acabado de adquirir um exemplar de Plesiosaurus por 150 guinéus (Hals-

tead, 1989).



2 – Anotação deMary Anning contendo um desenho de Plesiosaurus, 1824

Este corpo fóssil foi encontrado em Lymes por Mary Anning, a leste da cidade sob o
Black Ven Cliff¶ em Dezembro de 1823 ou Janeiro de 1824, e fora por ela comunicada a
partir de uma observação grosseira de que esta é uma cópia para o Sr. Johnson de
Mestol e outros. Desta forma, ela afirma que está muito bem preservada e que tem
cerca de 8 a 9 pés de comprimento, e 4 pés da ponta de uma barbatana à outra. A
cabeça de apenas 6 ou 7 polegadas � talvez como � se assemelha a uma serpente.
Estes achados assemelham-se ao fóssil chamado Plesiosaurus.

Figura 3 Desenho anotado por Mary Anning em 1824 (Anning, 1824)

¶Penhasco localizado em Lyme Regis, no Reino Unido.



3 – Carta deMary Anning à Sra. Murchison. Sem data.

Prezada Madame,
Só agora tive tempo de agradecer sua gentil carta, já que o Sr. Avline fora

tão gentil em enviar esta em seu parcel ao Sr. De � sou muito grata pela sua
informação sobre os Ammonites, mas não consigo distinguir a diferença entre o
vulgaris e o planicosta. Você e o Sr. De la B. entre vocês deram-me o green Sand
Mainia, ambas Miss Philpot e eu mesma estivemos quebrando um pouco de greensand em
pedaços para encontrar conchas, e depois do nosso retorno sentamos e viramos as
folhas (do livro) de Sowerby‖ até nossas pobres cabeças serem complacentes com
amontoados de bivalves, univalves, etcetera etcetera. Sr. D fora tão gentil a
ponto de me emprestar seu Sowerby � eu penso ser capaz de coletar muitos espécimes
que não são nomeados em seu Livro se você se lembra do pouco de argila que mostrei
ao Sr. Murchison, é um pouco da argila do Submarine Forrest que o Sr. De la Beche
explicará a você, eu não descobri nada desde que você partiu de Lyme, como eu estive
muito ocupada com o green Sand, sou muito grata ao Sr. Murchison por sua gentil
promessa de me emprestar uma cópia de suas memórias, que o Sr. D também me
prometeu, e espero, de alguma maneira, dar uma espiada na do Dr. Fittons. Eu
aprecio uma oposição entre as grandes perucas.

Não posso expressar o quanto sou grata pelo seu gentil convite à cidade.
Acredito que, se algo acontecer para impeça minha aceitação será** como uma morte
para mim. Eu também sou muito grata por sua gentileza em mencionar meus esqueletos
a diferentes Colecionadores, a Srta. Philpots desejou seus melhores Compts
(comprimentos), por favor, respeitosamente lembre o Sr. Murchison de mim.

E acredite em mim Madame
sua obrigada e grata
humilde serva

Mary Anning
Eu acho que a senhora pode agradecer suas estrelas, pois Sr. Aveline está esperando
para fechar seu pacote, uma vez que eu deveria ter enviado um jornal cheio de
tolices. Havia esquecido de dizer, se eu conseguir algo bom e pequeno não vou
esquecer que seu gabinete não está cheio, e também os espécimes que você nomeou.

‖Sowerby, J. & Sowerby, J.C. The Mineral Conchiology of Great Brittain. 7 vol. 1812–1845.
**Escrito como “it it” na carta, um modo de falar.



4 – Carta DeMary Anning À Sra. Murchinson, 25 de Fevereiro De 1829

Prezada Madame,
Eu esperei para responder sua gentil carta no último instante na esperança de que eu
pudesse aceitar seu amável convite, mas sou obrigada a dizer que não posso. Dizer o
quanto estou desapontada seria desnecessário, independente da honra que é ser
convidada para a sua casa nunca estive fora da neblina de Lyme � já que minha viagem
para Londres dependia de uma carta que ainda não recebi, e não espero receber dentro
do tempo do seu convite. Posso sinceramente dizer que esta falta de esperança me
adoeceu o coração. Eu tomei a liberdade de enviar-lhe alguns exemplares que espero
que você me dê a honra de aceitá-los, as conchas são todas da Cowstone†† de
Greensand. Sr. Sowerby deve indentificá-las para você, assim como os Ammonites.

Desde que escrevi a você não encontrei muita coisa e logo perdi meu
entusiasmo por Greensand e retornei pra minha velha paixão por ossos, outro dia
encontrei um plesiosaurus. Eu tentei tanto retirá-lo que quase nos afogamos, eu e o
homem que contratei para me ajudar, depois que chegamos em casa perguntei a ele
porque não tinha me avisado que a maré subia tão rapidamente e ele disse “eu estava
com vergonha de dizer que estava assustado enquanto você nem se importava (com a
elevação da maré)”, eu desejaria que você tivesse nos visto parecíamos um par de
ratos afogados, foi tão desolador que me deixa com frio só de pensar.

Eu consegui uma cabeça muito boa de um Icthyo vulgaris com aproximadamente
dois pés de comprimento que avaliei em cinco £ � e nesse dia encontrei um belo
Ammonites obtusus com cerca de um pé de largura que avaliei em uma libra, ora você
acha que vai servir pro Sr. Lyle? Se sim, Madame, você teria a gentileza de me
escrever? Eu enviarei imediatamente. Em relação ao vegetal arredondado, você disse
que o Sr. Konig gostaria de ver um esboço, pode encontrá-lo nas Gravuras pois a
Geological Society o tem. O artigo do Sr. De la Beche será publicado no Lias e
Marle, você verá isso e outras formas figuradas.

Sinta-se a vontade querida Madame para aceitar os meus mais sinceros
agradecimentos de mim e de minha mãe por toda a sua bondade. Por favor, dê minhas
respeitosas lembranças ao Sr. Murchison, e diga-lhe que anseio espiar mais seu
gabinete, especialmente para examinar seus ossos; a srta. Philpots suplica em
mostrar seus esforços para você � ora, quando podemos vê-lo em Lyme novamente, é tão
raro vermos uma dama ou um cavalheiro.

Acredito que a melhor coisa é aconselhá-lo a jogar esta carta no fogo sem
lê-la como um pedido de desculpas por não escrever uma melhor, andei dezesseis
quilômetros hoje, estou tão cansada que mal posso envelhecer a caneta.
Acredite em mim sua grata e humilde serva Mary Anning

††Tipo de calcário encontrado em Lyme Regis, no Reino Unido (Pettijohn,1957).



5 – Carta deMary Anning à Sra. Murchison 11 de Outubro de 1829‡‡

Minha cara Madame
Eu teria respondido a sua gentil carta imediatamente, se tivesse sido capaz. Talvez
você ria quando eu disser que a morte do meu velho e fiel cão me chateou bastante,
uma rocha caiu sobre ele e o matou instantaneamente diante dos meus olhos, e perto
dos meus pés, foi só um momento entre eu e o mesmo destino.§§

Obrigatoriamente sinto-me grata pelo pedido de espécimes para seu amigo, mas, no
momento, não tenho nada de bom ou raro, pois neste último ano não obtive êxito, mas
espero que como a temporada de tempestades está chegando eu tenha algum (êxito),
permita intrometer-me em sua gentileza para pedir uma lista dos espécimes que você
mais deseja que seu amigo tenha. Eu lamento que Lord Cole não organiza sua própria
coleção, pois ele possui espécimes tão completos que valeriam a pena o tempo de
qualquer colecionador que fosse vê-los; ele diz que Lady Egerton é muito apaixonada
por Geologia, se o Sr. Hawkins reconstituir o último espécime de Icht platyodon¶¶

como estava no penhasco, será um exemplar muito magnífico, mas ele é tão entusiasta
que faz as coisas como imagina que elas sejam; e não como realmente são encontrados,
o platyodon que eu lhe dei era em grande parte para minha penúria e eu não teria
confiado em sua reconstituição, embora muito quebrado poderia vir a ser algo
esplêndido sem qualquer complemento. Você não me disse uma palavra a respeito da
Senhorita Murchison, a esta altura ela deve ser uma bela moça e começando a pensar
em matrimônio. Querida Madame, você não me enviou o último discurso de aniversário
do Sr. Murchison, estou ansiosa para vê-lo, porque o Sr. Hutton me disse que foi o
melhor que ele já ouvira e que o Sr. Murchison parecia um Deus quando o fez. Eu
cordialmente acredito que o Sr. Murchison é certamente o pedaço de carne e osso
mais bonito que eu já vi. O mapa de De la Beche logo será lançado, e espero e
acredito que será bom, não tendo visto o Dr. B. ou qualquer outro professor no
último ano, não sei mais o que está acontecendo na geologia, mais do que o homem na
lua. Querida Madame, eu continuo grata, sua amiga e serva.

Mary Anning

Figura 4 Deslizamento de terra no sul de Lyme Regis, entre Beer e Branscombe (Lyme 2020c)

‡‡Ano estimado
§§Mostrado na Figura 4
¶¶Possivelmente um erro de digitação no livro de cartas digitalizadas, aqui Mary Anning se referia ao Ichthy-

saurus platyodon



6 – Carta deMary Anning ao Dr. Buckland, 1830

Senhor escrevo para informá-lo que na semana passada descobri um jovem
Plesiosaurus com cerca de metade do tamanho do Duke (Enniskillen), é, sem dúvida, o
mais belo fóssil que já vi. A cauda e uma nadadeira estão faltando (que espero
encontrar na primeira ressaca do mar) cada osso está em seu lugar, em suma, se
tivesse sido feito de cera não seria mais bonito, mas eu devo ressaltar que a cabeça
é duas vezes maior em proporção àquelas que já encontrei. O pescoço tem uma curva
Graciosa, e o que o torna ainda mais interessante é a presença de um coprólito
finamente ilustrado repousado nos ossos da pelve.
Você se lembra das criaturas vivas que colocou em suspensão (se assim minha
descrição for aceitável) eu tenho mais dois, um vivo, que sempre que tocado, expeliu
um fluído roxo (este espécime o Sr. De la Beche cobiçou, e levou à alguns
naturalistas para ser descrito). O segundo eu dissequei nas dependências de Miss
Philpot, este primeiro tinha uma concha semelhante a de uma pecten lisa, só que mais
côncava; então um saco ou uma bolsa de tinta que lembra exatamente o fóssil que você
pegou emprestado da Miss Philpot, que também possuia uma segunda bolsa pequena (como
a moela de uma galinha) contendo um número de pedacinhos triangulares em forma de
chinfres (acredito que auxilia em sua digestão); no animal haviam quatro chifres,
nos dois superiores estão seus olhos circundando a concha. Eu deveria ter observado
um lábio de substância carnuda que o recobre completamente e o guarda em caso de
necessidade.
Levei o estrato contendo os coprólitos, belemnites, seixos, ossos, etc. ao Sr. De
la Beche para que pudesse vê-lo, e ele estava perfeitamente convencido de que este
está nas margas superiores, a uma grande altura, acima da última camada de calcário
(deveria observar que os Coprólitos, etc., repousam sobre um conglomerado de
conchas, com cerca de duas ou três polegadas de margas não espessas, abaixo do
aglomerado de conchas).
Como está a Sra. Buckland, ela ainda está confinada? E os queridos filhos, como
eles estão? E vocês estão vindo no Natal?

Respeitosamente sua humilde serva,
Mary Anning

6



7 – Carta de Thomas Hawkins à um Amigo, 1832

...Chegando a Lyme no mesmo dia, tive a sorte de avaliar o espécime ((um
ichthyosauro))***. Acompanhando a senhorita Anning na manhã seguinte na praia, ela
me apontou o local de onde ele foi trazido. Persuadido de que a outra parte do
esqueleto estaria lá, aconselhei sua extração se possível, mas a senhorita Anning
tinha tão pouca fé em minha opinião que me garantiu que eu tinha a liberdade de
examiná-lo à meu modo. Por isso, esperei o Sr. Edwards, o dono da terra, e pedi
sua permissão para derrubar o máximo do penhasco (Figura 05) necessário para tal
propósito, o que ele muito generosamente permitiu-me fazer... ((após um festival de
danos no penhasco, o restante do espécime foi obtido, o fóssil inteiro está agora no
Museu de História Natural de Londres)).

Figura 5 Vista geológica da costa de Lyme Regis, no condado de Dorset, até o porto de Axmouth, na costa
leste de Devon. (Lyme 2020c)

***Grifo do autor do livro de cartas digitalizadas, presente no Museu de História Natural de Londres.



8 – Do Diário deMary Anning (Biblioteca doMuseu Britânico)

Na quinta-feira, fomos ao museu ((Londres)), fiquei muito encantada pela antiga
biblioteca. Vi a biblioteca do rei, com 60.000 volumes, o livro dos escritos da
Rainha Elisabeth, o livro de oração (bíblia) do rei Ethelbert, o livro de oração de
senhorita Jane Grey e o primeiro livro que Rainha Mary fez, todos curiosamente muito
bem conservados e bonitos além da descrição, o ouro parecia ter sido forjado e
depois inserido nas folhas. Vi os mármores de Elgin os considerei
extraordinariamente delicados, as gigantes cabeças egípcias, cujas expressões eram
mais do que os bons caixões de múmias e muitos deuses pagãos.

Etiqueta em um Icthyosaurus communis Conybeare no Museu de História Natural de
Londres:

Este fóssil foi o primeiro que coletei, foi comprado de Mary Anning em julho de
1824. Então faltava a ponta do nariz, que foi encontrada 3 anos depois sobre a
areia, e ela me enviou em Oxford � Enniskillen.



9 – Carta deMary Anning à LondonMagazine , 1839

Em resposta ao seu pedido, presumo dizer que o dente em forma de gancho não é novo,
acredito que o Sr. De la Beche††† o descreveu há quinze anos na Geological
Transactions. Não tenho certeza, mas creio que descobri um um espécime com cerca de
cem dentes palatais e quatro dentes em forma de gancho, como observei diversas vezes
em diferentes espécimes. Conversei com Agassiz‡‡‡ sobre esse assunto; e ele comentou
que esses eram os dentes com os quais o peixe capturava suas presas � triturando-as
depois com seus dentes palatais. A única coisa que me surpreendeu é que ele não
mencionou isso em seu trabalho. Geralmente os achamos com Ichtyodurilite,§§§ bem
como ossos cartilaginosos

Mary Anning

Figura 6 Revista contendo a carta e a lista de contribuintes citando Mary Anning. (Anning, 1839)

†††Geólogo britânico Henry De la Beche, integrante da Sociedade Geológica de Londres. (RUDWICK, 2008)
‡‡‡Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807–73) foi um naturalista e geólogo suíço responsável por descrever

diversas espécies e por organizar a maior coleção de peixes brasileiros no século XIX; levando ao Museu de
Zoologia Comparada cerca de 76 mil espécimes de animais (Antunes, 2016).

§§§Ichthyodorulite ou Ichthyodorylite é uma “coluna vertebral fóssil, de um peixe ou de outro vertebrado”



10 – Carta deMary Anning à Sra. Lister, 1840

Minha cara Sra. Lister, embora eu esteja quase pronta para chorar na pilha de
cartas repousando em minha frente, fiquei sinceramente encantada ao ouvir mais uma
vez de você e do grupo do caro Spetisbury, e especialmente que vocês estavam todos
bem. Eu tenho, com Buckland ((e)) Conybear, andado por toda essa esplendida baixada
((o desabamento de terra perto de Lyme)) e acredito que esse relato impresso foi
escrito por Conybear, Buckland disse que valia a pena viajar quinhentas milhas para
vê-la; havendo apenas areia e cal, sem fósseis. Se vocês ficarem instigados a vir a
Lyme outra vez ¬� quanto à sua cesta de ovos eu estou bastante cética, mas quanto ao
broche acredito que esteja perfeitamente correto � eu gostaria de poder espiar sobre
o seu ombro enquanto você planeja etc., já que só ultimamente pude continuar minhas
pesquisas, entretanto não descobri nada digno de nota. Quero perguntar-lhe mil e
uma questões, mas o tempo não me permite, como à Srta. Solly, Sr. Rackett etc.
etc.; e se você pretende se casar etc.
Com as melhores e agradecidas lembranças para todo o caro grupo de Spetsbury, creia
por ter-me sempre como sua amiga próxima e serva
Mary Anning
Um bocado de beijos de Ano Novo
Gentis lembranças de Knight e Philpot
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Charles Dawson

Charles Dawson (Figura 1) nasceu em 1864 na cidade de Ley-
land, em Lancashire, e faleceu em 1916 em Sussex. Dawson era
filho de Hugh Dawson Junior (1836-1884), e Mary Ann Chaffer
(1837-1922) e desde a infância se interessava por paleontologia e
arqueologia, coletando fósseis as pedreiras em Hastings1 (Farrant,
2013, pp. 147–148).

Figura 1 Fotografia de Charles Dawson. Fonte: The Geological Society: Portrait
of Charles Dawson. 1906.

A carreira de Dawson inicialmente ganhou destaque por acom-
panhar os trabalhos de Samuel Husbands Beckles,2 descobrindo
vários fósseis, como Iguanodon dawsoni (nome em homenagem
a Dawson), Iguanodon fittoni e Iguanodon hollingtoniensis, en-
viados ao Museu de História Natural de Londres. É interessante
notar que foi Beckles quem descreveu pela primeira vez as espé-
cies Plagiaulax becklesii (Figura 2), Plagiaulax minor e Plagiau-
lax dawsoni,3 três espécies de mamíferos multituberculados4 (Far-
rant, 2013, pp. 145; 149-150).

Figura 2 Ilustrações de mandíbulas de espécies de multituberculados. De cima pra
baixo: Ctenacodon scindens, Ctenacodon minor, Ctenacodon falconeri e
Plagiaulax becklesii. Fonte: Simpson, 1929, p.16.

1As pedreiras em Hastings situavam-se no estado de East Sussex na Inglaterra, cerca de 86 km de Londres.
2Samuel Husbands Beckles (1814–1890) foi um paleontólogo britânico e membro da Royal Society em 1859. Destacou-se por descobrir fósseis de pegadas de

dinossauros em Hastings e pelo primeiro achado de uma pata posterior completa de dinossauro do gênero Iguanodon (Duffin, 2012, pp. 54-57).
3Apesar de Beckles ter descrito algumas espécies de Plagiaulax, nem todos permaneceram, nessa classificação. Posteriormente alguns exemplares foram transferidos

para outros gêneros como Bolodon e Ctenodon (Farrant, 2013, pp. 145; 149-150).
4Multituberculata é um táxon de mamíferos extintos do período Mesozoico, um grupo com vasta distribuição pela Laurásia. Eles pertencem à infraclasse Allotheria,

e diferem dos outros representantes desse grupo pelo posicionamento mais lingual do segundo par de dentes molares em relação ao primeiro, além da presença de um
quarto par de pré-molares modificado para função cortante. O pequeno porte desses animais e um grande espaço existente entre os dentes incisivos e os molares, tornam
o esqueleto desses animais parecidos com os de roedores, com dietas onívora ou herbívora (Carvalho, 2011, p. 175).
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Dawson fez importantes descobertas com Beckles; seus traba-
lhos foram compartilhados com outros pesquisadores como Tei-
lhard de Chardin (1981-1855), na mesma área da pedreira em Has-
tings. Quando Beckles, percebeu o potencial de Dawson, não pou-
pou esforços para indicá-lo a uma vaga como membro no Museu
de História Natural de Londres (Farrant, 2013, pp. 145; 149-150).

Em seguida, em 1891, Dawson encontrou durante uma das suas
escavações em Hastings um dente de mamífero do Mesozoico; en-
tão apresentou o fóssil a Arthur Smith Woodward (1864-1944) que
o identificou como pertencente ao animal do gênero Plagiaulax.
Por efeito da descrição anterior do Plagiaulax (figura 3), não tar-
dou para se comparar o achado de Dawson com a espécie já co-
nhecida, e receber um nome, Plagiaulax dawsoni em homenagem
a Dawson (Farrant, 2013 pp 11 e 73).

Figura 3 Ilustração dos fósseis de mandíbula e dentes de Plagiaulax becklesii.
Fonte: Falconer, 1862.

Dawson foi reconhecido pelas descobertas de inúmeros fósseis.
Ainda assim nenhum achado chamou mais atenção do que a do
Eoanthropus dawsoni, um hominíneo que ficou conhecido como
o Homem de Piltdown, referente ao nome da região de Piltdown,
nas pedreiras de Hastings. O Homem de Piltdown compartilhava
características de seres humanos com feições de chimpanzés, go-
rilas e orangotangos. Esse hominídeo teria sido supostamente um
elo que uniria os seres humanos modernos aos macacos do velho
mundo (Vieira, 1993, pp. 1-2).

Considerada até então a maior descoberta de Dawson, con-
quanto tardia em 1953, descobre-se que se tratava de uma farsa. O
fóssil era uma montagem formada por elementos de vários animais
(Vieira, 1993, pp. 1-2). Acrescendo a suas realizações, Dawson
em 1902 anunciou o achado de dois tijolos do forte romano em
Pevensey; um dos tijolos continha a inscrição: “HON AUG AN-
DRIA” em referência ao imperador Honorius e à Anderida . Em
1954, sugeriu-se que Dawson teria forjado os tijolos e muito tempo
depois em 1973 foi atestado que a fabricação dos tijolos teria sido
no século XX e não em 290 d. C. (Peacock, 1973, pp. 138-139;
Farrant, 1993, pp. 31-32).

A fraude do Homem de Piltdown foi revelada há um bom
tempo atrás e mesmo assim permanece irresolúvel: não se sabe
quem esteve envolvido nela. Todavia Dawson ainda é o maior
suspeito, além de Arthur Smith Woodward, Teilhard de Chardin
e outros. Perante a fraude do homem de Piltdown, sem dúvida, as
descobertas de Dawson foram revisitadas.

Os achados de Plagiaulax dawsoni

Logo após a descrição do dente de Plagiaulax dawsoni por
Woodward encontraram-se outros quatro dentes de mamíferos pré-
históricos similares ao de P. dawsoni; três deles descritos na oca-
sião pelo próprio Woodward. Todos esses dentes foram arquivados
no Museu de História Natural de Londres e identificados pelos có-
digos: M131314; M5691; M10480; M10481 e M20241, descritos
a seguir (Farrant, 1993, pp. 21-24).

O primeiro dente - M131314

A primeira amostra de Plagiaulax, nomeada de “M131314” foi
descrita na revista “Proceedings of Zoological Society” (Figura 4)
em 1927. Não se conhece o ano em que Dawson fez essa desco-
berta, presumivelmente entre 1888 e 1889. O dente foi encontrado
sozinho, com a raiz e a coroa bem preservadas. A circunstância de
Dawson ter elegido Woodward para fazer a descrição foi singular,
posto que Woodward trabalhava tão somente com fósseis de pei-
xes, e fortuitamente com mamíferos, além do Woodward em sua
descrição fez uso apenas de uma xilogravura (figura 4) (Clemens,
1963, p. 56; Vieira, 1995).

Figura 4 ilustração do dente molar esquerdo inferior de P. dawsoni. Dente em
visão lateral (A) e em visão superior (B). A imagem foi publicada no Proceedings
of Zoological Society of London junto à descrição de A. S. Woodward. Fonte:
Woodward, 1891, p. 585.

Em 1892 o dente foi levado por Woodward para o Geological
Association Conversazione, onde seria exposto para os cientistas,
inacreditavelmente, por razões desconhecidas, o dente fora danifi-
cado (Farrant, 1993, p.23).

Curiosamente antes da publicação do achado do dente Dawson
resistiu a revelar o local exato da descoberta do Plagiaulax, men-
cionando somente que fora encontrado em uma pedreira perto de
Hastings (Figura 5). Talvez a atitude de Dawson pudesse causar
desconfiança de algo destoante sobre o assunto (Farrant, 1993).

Revelar somente uma xilogravura do dente ao invés de uma fo-
tografia foi considerada uma escolha controversa, seguramente por
configurar que Woodward ou Dawson não queriam exibir o mate-
rial original (Farrant, 1993, pp. 22-23).

Posteriormente em 1963, William Clemens Jr. notou ao revisar
fósseis de mamíferos ingleses, inclusive estudando o M131314 que
a raiz desse dente não apresentava o mesmo perfil de outros den-
tes das espécies do gênero Plagiaulax, concluindo que o dente não
necessariamente seria de um mamífero (Clemens, 1963, p. 66).
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Figura 5 Fotografia do Wadhurst Clay Formation, o local onde o primeiro dente de P. dawsoni (M131314) foi encontrado.

Finalmente em 2013 Jerry Hooker reparou no dente um sinal
de presença de cola no dente, que poderia indicar que o dente ha-
via sido colado, com a finalidade de engendrar um dente ou então
consertá-lo após um suposto acidente (Farrant, 1993, p. 27).

O dente de John Evans – M5691

O dente M5691 foi encontrado por John Evans em Hastings por
volta de 1854, permaneceu na coleção de Joseph Prestwich (1812-
1896) até 1893, quando, por conseguinte fora apresentado para o
Museu de História Natural. Mesmo o dente tendo sido encontrado
em 1854, ele foi descrito somente em 1893 por Richard Lydekker
(1849-1915) que questionou se o dente pertenceria a um animal
multituberculado. No desfecho concluiu que sim o dente pertence-
ria a um mamífero, do Bolodon (multituberculado) (Farrant, 1993).

Os exemplares de Teilhard de Chardin – dentes M10480 e
M10481

No ano de 1910 em Hastings, Teilhard de Chardin e seu amigo
Félix Pelletier descobriram dois dentes molares de mamíferos,
identificados pelos códigos M10480 e M10481. Em seguida, os
dentes foram apresentados à Geological Society em março de 1911
e subsequentemente descritos por Woodward, junto ao M20241, no
mesmo ano.

Visto que a coroa do M10481 era bastante parecida com a de
Plagiaulax dawsoni, o dente foi identificado, em um primeiro mo-
mento, como outro exemplar dessa espécie. Alternativamente, o

M10480 foi designado a uma outra espécie de multituberculado:
Dipriodon valdensis (Woodward, 1911, pp. 279-280).

Em 1928, Simpson (1902-1984) analisou de diversos mamífe-
ros ingleses do período Mesozoico determinando que o exemplar
M10480 não pertenceria ao Dipriodon, mas sim ao Loxaulax, e
nem o dente M10481, embora sendo um autêntico dente de mamí-
fero do Wealden não pertenceria a Plagiaulax (Simpson, 1928).

Tudo indica que Teilhard encontrou os dentes M10480 e
M10481 pouco tempo depois de ter conhecido Dawson em 1909,
e foi graças a ele que convenceu Woodward para publicar a desco-
berta (Farrant, 1993, p.24).

O dente similar ao primeiro – M20241

O dente M20241 ao que parece foi avistado por Dawson, Char-
din e Pelletier, e reconhecido por Woodward como sendo de um P.
dawsoni (Woodward, 1911, pp. 279-280).

O M20241 era equivalente ao M131314, a coroa também es-
tava desgastada e com a raiz preservada. Simpson nesse momento
havia revisado os fósseis dos mamíferos da Inglaterra, e não teve
conhecimento desse achado. Nesse meio tempo, Clemens havia
estudado o M131314, reparando que a raiz do dente não apresen-
tava o mesmo perfil dos de outros mamíferos do Jurássico e con-
sumando que o material estava muito fragmentado para poder se
chegar a um veredito, o dente tinha possibilidade de ser de um mul-
tituberculado ou até mesmo de um roedor (Farrant, 2013, p.24).
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A controvérsia

Seguidamente a descoberta da fraude dos tijolos romanos, e do
Homem de Piltdown, foi insinuado a viabilidade de outra fraude
associada ao Plagiaulax dawsoni procedente de Dawson (Peacock,
1973, pp 138–139).

A desconfiança sobre Dawson e suas descobertas se instaurou
na Royal Society e permaneceu por um longo tempo. Os críticos,
principalmente Simpson (que havia estudado os fósseis ingleses),
usavam o caso do Homem de Piltdown para mostrar que Dawson
teria sido capaz de fazer o mesmo com o Plagiaulax (Farrant, 2013,
p. 26).

Como houve suspeita de fraude por Dawson, vários pesquisa-
dores dedicaram seu tempo para a averiguação da veracidade do
caso do Plagiaulax. No encalço de Dawson, Miles Russell (2003),
analisou a xilogravura do M131314 e comprovou que a abrasão no
dente que Woodward havia descrito seria o resultado de uma fric-
ção artificial realizada por Dawson, o que não agradou os defenso-
res que no momento alegavam inconsistência quando se examinou
a xilogravura. Apesar disso, Russell alega que Dawson teria sido
capaz de fraudar o dente uma vez que ele havia trabalhado com
Beckles, o qual possuía uma coleção de fósseis de multitubercula-
dos (Russell, 2003).

Contrariamente a Russell, Kenneth Kermack (1919-2000) in-
tercedeu a favor de Dawson, alegando que a circunstância de uma
imprecisão da análise dos dentes não serviria para acusar Daw-
son de fraudatório. Infelizmente a polêmica acerca dos “dentes de
Plagiaulax” expirou perante o escândalo do Homem de Piltdown.
Segue a dúvida (Farrant, 2013, p.24).

A relação de Dawson com Chardin

É intrigante atentar que Chardin esteve envolvido nos inciden-
tes do P. dawsoni e do E. dawsoni (Homem de Piltdown), assim
sendo, talvez seja significativo abordar o vínculo entre Chardin e
Dawson. No início de sua carreira, Chardin apresentava habili-
dades em paleontologia, por isso trabalhou com Félix Pelletier na
coleção de fósseis. Chardin e Pelletier fizeram em 1908 várias
incursões na região de Hastings em busca de fósseis e acabaram
conhecendo Dawson numa dessas viagens. Não se pode certificar
se Dawson e Chardin eram amigos, uma vez que Dawson quando
encontrou o M10480 se referiu a Chardin e Pelletier como “as-
sistentes”. Além do mais foram Chardin e Pelletier que acharam
o dente, e fora isso, é inegável a coincidência da presença deles
nas mesmas conjunturas. Como foi aludido, seguem as cismas.
(Cowell, 2010; Weiner, 2003, pp. 80–82; Farrant, 2013, p.31).

Referências
Bettany, George Thomas. Dictionary of National Biography, 1885-

1900, V. 18 Disponível em: https://en.wikisource.org/
wiki/Falconer,_Hugh_(DNB00) Acesso em: 26 set. 2019.

Carvalho, Ismar de Souza. Paleontologia: paleovertebrados, pa-
leobotânica. 3. ed. Interciencia, 2011. 430 p. v.
3. Disponível em: https://www.mackenzie.br/biblioteca/
recursos-de-pesquisa/livros-eletronicos/. Acesso em:
12 jul. 2020.

Clemens, William Junior. Wealden mammalian fossils. Palaeonto-
logy, Estados Unidos, v. 6, 1 abr. 1963. parte 1, p. 55-69.
Disponível em: https://www.palass.org/sites/default/
files/media/publications/palaeontology/volume_6/
vol6_part1_pp55-69.pdf. Acesso em: 19 dez. 2019.

Cooper, Foster. Arthur Smith Woodward, 1864 – 1944. Obituary Notices
of fellows of the Royal Society. pp. 79-112. nov. 1945. Disponível
em: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/
rsbm.1945.0006 Acesso em: 30 set. 2019.

Cowell, Ciôn. British Teilhard Network: Chronology. França. Dis-
ponível em: https://www.teilhard.org.uk/teilhard-de-
chardin/chronology/. Acesso em: 13 maio 2020.

Duffin, Christopher J. Coprolites And Characters In Victorian Brit-
tain. Vertebrate Coprolites, New Mexico Museum of Natural
History and Science, v. Bulletin 57, p. 45-60, 2012. Dis-
ponível em: https://books.google.com.br/books?id=C_
MoCgAAQBAJdq=vertebrate+coprolites+bulletin+52hl=
pt-BRsource=gbs_navlinks_s. Acesso em: 9 jul. 2020.

Edbury, Christine. Collectors and Keepers of the British Col-
lections: Sir John Evans (1823-1908). British Archaeo-
logy at the Ashmolean Museum, 1 jan. 2012. Disponí-
vel em: https://britisharchaeology.ashmus.ox.ac.uk/
collections/jevans.html. Acesso em: 9 jul. 2020.

Falconer, Hugh. Description of Two Species of the Fossil Mamma-
lian Genus Plagiaulax from Purbeck.Quarterly Journal of the Ge-
ological Society, v. 13, pp. 261-282, Fev. 1857. Disponível
em: https://jgs.lyellcollection.org/content/13/1-2/
261 Acesso em: 11 out. 2019.

Falconer, Hugh. On the Disputed Affinity of the Mammalian Ge-
nus Plagiaulax, from the Purbeck Beds. Quarterly Journal of
the Geological Society, Inglaterra, v. 18, pp. 348-369, 1 fev.
1862. DOI doi.org/10.1144/GSL.JGS.1862.018.01-02.50. Dispo-
nível em: https://jgs.lyellcollection.org/content/18/
1-2/348. Acesso em: 22 maio 2020.

Farrant, John. Prelude to Piltdown: Charles Dawson’s origins,
career and antiquarian pursuits, 1864-1911, and their reper-
cussions. Sussex Archaelogical Collections. v. 151. jan.
2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/303136886_Prelude_to_Piltdown_Charles_
Dawson’s_origins_career_and_antiquarian_pursuits_
1864-1911_and_their_repercussions Acesso em: 31 ago.
2019.

Fields, Nic. Rome’s Saxon Shore. Osprey Publishing, p. 9. 2006.
Gabriel, Ademir Lopes. XILOGRAVURA COMO EXPRESSÃO DA

CULTURA POPULAR. Orientador: Vera Marisa Pugliese. 2012.
56 p. Tese (Licenciatura) - Universidade Aberta do Brasil, Goias,
2012. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/
10483/5690/1/2012_AdemirLopesGabriel.pdf. Acesso em:
11 jul. 2020.

Gregory, Joseph T. William A. Clemens, Jr: Eighth director of
UCMP. UCMP News, p. 1-2, 1 dez. 1998. Disponível em:
https://ucmp.berkeley.edu/about-ucmp/history-of-
ucmp/william-a-clemens-jr/#easy-footnote-1-5423.
Acesso em: 11 jul. 2020.

Whittington. George Gaylord Simpson. Biographical Me-
moirs of Fellows of the Royal Society, v. 32, p. 526-
539, dez. 1986. Disponível em: https://www.jstor.
org/stable/770122?read-now=1refreqid=excelsior\
%3A2033cecfe5ee5d3e9b58420ccace05c0seq=3#page_
scan_tab_contents. Acesso em: 9 jul. 2020.

Hooker, Jerry J. 2009 (Honorary Membership Award) Jerry Ho-
oker. Society of Vertebrate Paleontology, 2009. Dis-
ponível em: http://vertpaleo.org/the-Society/Awards/
Past-Award-Winners/Jerry-Hooker.aspx. Acesso em: 11
jul. 2020.

Jaworowska, Zofia Kielan. In Pursuit of Early Mammals. Indiana
University Press, 12 jul. 2013. 272 p. Disponível em: https:
//books.google.com.br/books?id=wuwtxuJoX6IChl=pt-
BRsource=gbs_navlinks_s. Acesso em: 9 jul. 2020.

Lukas, Mary. Teilhard and the Piltdown Hoax. America, mai.
1981. Disponível em: https://www2.clarku.edu/faculty/



Vita Scientia (3):1 83

djoyce/piltdown/map_prim_suspects/teilhard_de_
chardin/Chardin_defend/teilhardandpilthoax(lukas)
.html Acesso em: 14 set. 2019.

Marques, L. Oliveira. Teilhard de Chardin: um filho do Céu e da Terra.
Secretariado nacional da pastoral da cultura, 29 mar. 2011. Dis-
ponível em: https://www.snpcultura.org/teilhard_de_
chardin.html. Acesso em: 11 jul. 2020.

Peacock, David S. Forged brick-stamps from Pevensey. An-
tiquity, v. 47, e. 186, pp. 138-140, jan. 2015.
Disponível em: https://www.cambridge.org/core/
journals/antiquity/article/forged-brick-stamps-
from-pevensey/5C58F977822876B080226F19D70D8DD7
Acesso em: 2 nov. 2019.

Prestwich, Grace Anne. Life and letters of Sir Joseph Prestwich: For-
merly professor of geology in the university of Oxford. 1899.
506 p. Disponível em: https://archive.org/details/
cu31924012131417/page/n7/mode/2up?q. Acesso em: 9 jul.
2020.

Roper, Patrick. Geograph: Bexhill Brick Pit below Little Higher
Wood.13 set. 2001. Disponível em: https://www.geograph.
org.uk/photo/5315822. Acesso em: 22 maio 2020.

Russell, Miles. Dr Miles Russell. Bournemouth University, 2020. Dis-
ponível em: https://staffprofiles.bournemouth.ac.uk/
display/russellm. Acesso em: 9 jul. 2020.

Russell, Miles. Piltdown Man: The Secret Life of Charles Dawson (Re-
vealing History). Inglaterra: Tempus, 2003. ISBN 0752425722.
Disponível em: https://www.amazon.com/Piltdown-Man-
Charles-Revealing-History/dp/0752425722/ref=sr_1_
6?dchild=1keywords=piltdown+manqid=1586724251sr=8-
6. Acesso em: 13 fev. 2020.

Simpson, George Gaylord. Plagiaulacidae. American Mesozoic Mam-
malia, Inglaterra, p. 14-20, 1929. Disponível em: https:
//archive.org/details/americanmesozoic31simp/page/
20/mode/2up/search/plagiaulax. Acesso em: 13 maio 2020.

Simpson, George Gaylord. A catalogue of the Mesoxoic Mam-
malia in the Geological Department of the British Mu-
seum. Estados Unidos: [s. n.], 1928. 215 p.

DOI https://doi.org/10.5962/bhl.title.118972. Dis-
ponível em: https://www.biodiversitylibrary.org/item/
207020#page/1/mode/1up. Acesso em: 19 dez. 2019

Tabrum, Alan. MENG, Qing-Jin. YUAN, Chong-Xi. JI, Qiang. Ear-
liest Evolution of Multituberculate Mammals Revealed by a New
Jurassic Fossil. Science v. 341 pp. 779-783. Ago. 2013. Dispo-
nível em: https://www.researchgate.net/publication/
255959258_Earliest_Evolution_of_Multituberculate_
Mammals_Revealed_by_a_New_Jurassic_Fossil Acesso em:
20 out. 2019.

Vieira, A. Bracinha. Piltdown, a fraude interdisciplinar. In: Vieira, A. B.
Ensaios sobre a evolução do homem e da linguagem. Lisboa: Fim
de Século, 1995, pp. 1-13.

Weiner, J. S. The Piltdown Forgery: Fiftieth Anniversary edition,
with a new Introduction and Afterword by Chris Stringer.
OUP Oxford, 20 nov. 2003. 248 p. ISBN 0198607806.
Disponível em: https://books.google.com.br/books?
id=hCWQDwAAQBAJdq=teilhard+de+chardin+and+felix+
pelletierhl=pt-BRsource=gbs_navlinks_s. Acesso em: 11
jul. 2020.

WHO‘S, Who. Who‘s who. A C Black, 1907. 1942 p.
Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=
yEcuAAAAYAAJpg=PA1096redir_esc=y. Acesso em: 11 jul.
2020.

Woodward, Arthur Smith. On a Mammalian tooth from the We-
alden Formation of Hastings. Proceedings of Zoological So-
ciety of London, Inglaterra, pp. 585-586, 1891. Disponível
em: https://www.biodiversitylibrary.org/item/97151#
page/9/mode/1up Acesso em: 19 set. 2019.

Woodward, Arthur Smith. On some mammalian teeth from the We-
alden of Hastings. Quarterly Journal of the geological society,
Inglaterra, v. 67, pp. 278-281, 1 fev. 1913. DOI https://
doi.org/10.1144/GSL.JGS.1911.067.01-04.11. Disponível
em: https://jgs.lyellcollection.org/content/67/1-4/
278/tab-article-info Acesso em: 16 jan. 2020.



rrrr

BioMack (2017) 1(1):1–6
DOI: 10.7594/VitaScientia.14.01.01 Artigo

“Short Neck” Elasmosaurus versus “Long Neck”
Elasmosaurus: a Revanche

“Short Neck” Elasmosaurus versus “Long Neck” Elasmosaurus:
the Rematch

Battaglia,+ D.K.; Oliveira,† T.C.N. & Stefano,? W.

+Deborah Koprick Battaglia
deborahkb@hotmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM.
Integrante do Grupo de Estudos em História
da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos
de Pesquisas do Brasil – CNPq.

†Tiago Costa Netto de Oliveira
tiago.oli.2@gmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM.
Integrante do Grupo de Estudos em História
da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos
de Pesquisas do Brasil – CNPq.

?Waldir Stefano
waldir.stefano@mackenzie.br.
Professor na UPM. Líder do Grupo de Estudos
em História da Geologia e Paleontologia; Diretório
dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq.

Edward Drinker Cope
Edward Drinker Cope (Figura 1) nasceu em 28 de julho de

1840 na Filadélfia, foi um importante pesquisador na área da histó-
ria natural paleontologia, seus trabalhos contribuíram com a descri-
ção de vários fósseis juntamente com Joseph Leidy1 (1823–1891)
e Charles Othniel Marsh (1831–1899) (Gill, 1897).

Figura 1 Edward Drinker Cope. Fonte: Smithsonian Institution Archives.

Desde a infância Cope já demonstrava interesse na natureza,
por isso quando viajava com o pai tinha sua atenção voltada aos
animais como serpentes, por exemplo, além disso tinha interesse
também por geografia, em especial o estudo de mapas; logo aos
seis anos de idade já havia visitado o museu da Academia de Ciên-
cias Naturais da Filadélfia, e o que tudo indica essa ida ao museu
corroborou com o desejo em estudar história natural. Logo de-
pois, na sua juventude, Cope até em razão da sua curiosidade pela
ciência recusou o convite do seu pai para trabalhar na fazenda, pre-
ferindo assim se dedicar aos estudos de Anatomia Comparada na
Universidade da Pensilvânia com o professor Leidy (Gill, 1897;
Osborn, 1929; Lanham, 1973; Storrs, 1984).

Com o decorrer do tempo os estudos científicos de Cope foram
redirecionados aos fósseis, o que propiciou a sua primeira contri-
buição científica descrevendo fósseis de répteis no artigo On the
primary divisions of the salamandridae with the descriptions of the
new species publicado no periódico Proceedings of the Academy
of Natural Sciences em 1859, o que se sucedeu adiante foi uma
vasta produção descrevendo fósseis de animais em diversos perió-
dicos inclusive no periódico famoso da época o The American Na-
turalist,2 o qual Cope se tornou editor (Gill, 1897; Osborn, 1929).

Muitas das publicações de Cope foram respaldadas nas desco-
bertas de fósseis durante as suas expedições, que inicialmente fo-
ram financiadas por recursos próprios proveniente da herança3 dei-
xada pelo seu pai. As expedições de Cope produziram efeito, uma
vez que vários fósseis foram encontrados, muitos deles bem con-
servados, como foi o caso do Elasmossaurus platyurus, que aliás
foi o estopim do conflito entre Cope e seu colega Othniel Char-
les Marsh (1831-1899) que será explicado adiante neste artigo; daí
em diante as expedições tornaram-se competitivas entre os dois ri-

1Joseph Leidy é considerado por muitos como o pioneiro da paleontologia dos vertebrados que por aproximadamente 20 anos, praticamente trabalhou sozinho na área,
até o momento em que Cope e Marsh começaram seus trabalhos, quando isso aconteceu, tivemos um expressivo desenvolvimento da paleontologia naquele período (Gill,
1897; Lanham, 1973; Storrs, 1984).

2A revista The American Naturalist, teve início em março de 1867, em Boston e logo em 1885 se tornou a principal fonte de informação científica. A revista não
trazia somente informações científicas, também era um meio de comunicação com notícias jornalísticas o que a fazia singular; com o decorrer do tempo alguns editores
perceberam um possível nicho de mercado de publicação de revistas voltadas tão somente para as ciências, nesse momento, por exemplo, surgem revistas com enfoque
em zoologia, botânica etc., entretanto a The American Naturalist não renunciou aos seus objetivos prosseguindo por um tempo no mesmo formato e ainda que tenha por
dificuldades editoriais e financeira a revista persiste até hoje (Conklin, 1944).

3É interessante dizer que o interesse pela paleontologia fez com que Cope investisse a maior parte do dinheiro recebido de herança em expedições para coleta de
fósseis; as principais foram a U.S Geological Survey em 1871; Kansas, Indiana State Survey; Canadian Geological Survey e a Texas State Survey (Osborn, 1929).
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vais fossilistas,4 então, Cope e Marsh disputaram para ver quem
mais descobria fósseis e quem publicava mais as suas descobertas
(Cope, 1968; Everhart, 2017; Gill, 1897; Osborn, 1929).

Por esse motivo, Cope e Marsh contribuíram com achados im-
portantes para a paleontologia, uma vez que parte dos fósseis en-
contrados estavam em bom estado, como mencionamos, assim,
eles puderam ser bem descritos; mais de 140 novas espécies de
fósseis foram caracterizadas durante a disputa acirrada que ficou
conhecida como a “Guerra dos Ossos” (Gill, 1897; Storrs, 1984).

A rivalidade entre Cope e Marsh também resultou na publica-
ção de mais de 1.300 trabalhos, incluindo artigos e livros, ao total
foram 600 novas espécies de animais retratados que viveram no
Cretáceo e Terciário, porém, com esse tipo de comportamento dos
dois fossilistas, não tardou para que um deles, no caso Cope assu-
misse um cargo universitário5 na Academy of Natural Sciences of
Philadelphia entre 1889 e 1895 (Gill, 1897; Osborn, 1929).

Além das suas pesquisas e do magistério, Cope dividia o seu
tempo participando das sociedades U.S. National Academy of Sci-
ences, Societie Geologique de France; Geological Society of Lon-
don, Academy of Natural Siences e American Philosophical So-
ciety. Após a sua morte em abril de 1897 sua coleção de fósseis,
seus livros e suas publicações, enfim seus pertences foram doados6

satisfazendo seu desejo, a maior cedida à Academia de Ciências
Naturais da Filadélfia (Gill, 1897; Osborn, 1929).

Othniel Charles Marsh
Othniel Charles Marsh (figura 2) nasceu em 1831 em Nova Ior-

que, desde a infância colecionou minerais e fósseis revelando o que
reservava para o seu futuro. Marsh quando adulto se tornou uma
referência na paleontologia juntamente com Edward Drinker Cope
e Joseph Leidy (American Experience, 2011; Wortman, 1899).

Figura 2 Othniel Charles Marsh. Fonte: Smithsonian Institution Archives.

Logo aos vinte e um anos Marsh ingressou na Academia Phil-
lips Andover, e após a sua graduação ingressou na Universidade
de Yale com o interesse nos estudos de geologia, paleontologia e
mineralogia (American Experience, 2011; Wortman, 1899).

Essa dedicação de Marsh pela ciência logo lhe rendeu frutos e,
em 1866, ocupou a primeira cadeira de Paleontologia de Vertebra-
dos dos EUA na Universidade de Yale, uma proeza e tanto até por-
que Marsh antes mesmo de assumir a disciplina na universidade, já
havia publicado alguns artigos de paleontologia em periódicos im-
portantes como o American Journal of Science (Wortman, 1899).

Coincidentemente, assim como Cope, Marsh também recebeu
uma herança familiar por parte de um tio, logo Marsh empregou
o dinheiro em suas viagens a caça de fósseis no Oeste do país e
em 1871 publicou a descrição de serpentes do período Terciário do
Wyoming, além de comunicar a descoberta dos restos do primeiro
fóssil de pterodáctilo dos EUA, e em seguida anunciou a desco-
berta de mamíferos do Terciário e vértebras de aves do Cretáceo.
Além disso, em 1874 discorreu sobre a ancestralidade do cavalo
moderno no livro Fossil Horses in America e em 1877 descreveu
um dinossauro em Rocky Mountain inaugurando uma avalanche
de descobertas de fósseis no Oeste dos E.U.A. (Wortman, 1899).

Durante sua carreira Marsh foi eleito membro de várias so-
ciedades cientificas na América e na Europa, recebendo prêmios
como, por exemplo, a Medalha Bigsby da Sociedade Geológica
de Londres em 1877 pelo reconhecimento das suas pesquisas nos
campos da geologia e paleontologia, e finalmente foi presidente da
Academia Nacional de Ciências em 1882 (Wortman, 1899).

Othniel Charles Marsh morreu em 18 de março de 1899 em sua
casa em New Haven, Connecticut (Wortman, 1899).

A “Guerra dos Ossos” (The Bone Wars)
A guerra dos Ossos foi um incidente que marcou a história da

Paleontologia, na última metade do século XIX retratando uma dis-
puta entre dois fossilistas, Othniel Charles Marsh e Edward Drin-
ker Cope (Gill, 1897; Hawley, 2009; Wheeler, 1960).

O interesse pela paleontologia fez com que Cope e Marsh no
início trabalhassem juntos na busca de fósseis, principalmente di-
nossauros, mas com o decorrer do tempo essa relação desencadeou
uma série de conflitos que os levaram a uma disputa para saber
quem descrevia mais fósseis, quem tinha maior reconhecimento na
paleontologia etc., esta rivalidade entre esses dois fossilistas ficou
conhecida como a “Guerra dos Ossos”7 (Figura 3) (Drabele, 2017;
Lanham, 1973; Storrs, 1984; Wheeler, 1960).

Com o passar do tempo, a rivalidade entre Cope e Marsh au-
mentou, e o “gatilho disparou” quando Cope descreveu um fóssil
de um réptil marinho, oElasmosaurus platyurus, uma espécie do
grupo dos plesiossauros.8 Na verdade esse fóssil havia sido achado
por Theophilus H. Turner9 (1841–1869) em Fort Wallace, Kansas
(mapa 1) e enviado a Cope, que supôs inicialmente pertencer ao
gênero Plesiosaurus, porém ele precisava de mais elementos para
se certificar da sua classificação, então pediu ajuda a Turner para
procurar mais restos do animal; Turner conseguiu encontrar mais
vestígios do fóssil que possibilitou Cope de se assegurar que o fós-

4O termo fossilista foi utilizado durante o período do conflito da "Guerra dos Ossos” para nomear alguém que se dedicava à coleta e estudo de fósseis (Kolbert, 2005).
5Entre 1889 a 1895 Cope se dedicou parte do seu tempo a Academia de Ciências Naturais da Filadélfia, lecionando o curso de Anatomia Comparada substituindo

Joseph Leidy, que aliás foi o responsável por orientar os primeiros trabalhos de Cope (Gill, 1897; Osborn, 1929).
6Além de suas coleções de fósseis o próprio crânio de Edward D. Cope foi entregue para ser exposto no Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da

Pensilvânia (Gill, 1897; Osborn, 1929).
7Bone Wars ou Great Dinosaur Rush.
8Os plesiossauros são répties que apresentam um longo pescoço com muitas vértebras cervicais e uma curta região caudal (Cope, 1870b).
9Theophilus H. Turner foi o responsável por encontrar próximo do Fort Wallace, na formação geológica de Pierre Shale, Kansas fragmentos de um fóssil

deElasmosaurus platyurus (Reingold, 1985 apud Hawley, 2009).
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sil era realmente o Elasmosaurus platyurus, diante disso, publicou
a descrição do animal em 1868 na revista Proceedings of the Aca-
demy of Natural Sciences of Phildelphia (Everhart, 2005; Everhart,
2017; Gill, 1897; Hawley, 2009; Lanham, 1973; Cope, 1868; Rein-
gold, 1985 apud Hawley, 2009).

Figura 3 Edward D. Cope vs Othniel C. Marsh. Ilustração atual se referindo à
“Guerra dos Ossos” Fonte: Ilustração publicada na The Pennsylvania Gazette em
2017, arte feita por David Hollenbach (Drabele, 2017).

Para compreendermos como a descrição do Elasmosaurus
platyurus serviu de estopim para o desencadeamento da guerra en-
tre Cope e Marsh, precisamos relembrar que inicialmente Cope

achava que o fóssil pertencia ao gênero Plesiosaurus, isso teria cha-
mado a atenção de Leidy, que notou um engano na reconstituição
do fóssil, pois para Leidy, Cope teria interpretado as vértebras cer-
vicais como sendo caudais, trocando o sentido da coluna vertebral
e dessa maneira, posicionou o crânio na extremidade da região cau-
dal, alterando o padrão corporal do fóssil em relação a outros Plesi-
osaurus (Figura 5.A) (Everhart, 2017; Storrs, 1984; Cope, 1870b).

Figura 4 Regiões de achados importantes de Cope e Marsh. Em destaque amarelo
está o ponto onde o fóssil doElasmosaurus platyurus foi encontrado. Mapa
modificado a partir do original (Everhart, 2005; Osborn, 1929; Wortman 1899).

É interessante notar, que erros de descrições de fósseis eram
comuns no período de Cope e Marsh, principalmente quando se
tinha uma rivalidade entre fossilistas, pois ao desejarem encontrar
um número grande de fósseis, as descrições feitas pelos naturalis-
tas muitas vezes eram feitas sem o detalhamento necessário para
uma correta reconstituição. Assim, quando Leidy apontou o erro
ao Cope, o artigo já havia sido publicado, então Cope logo corrigiu
sua descrição e publicou uma nova versão da descrição do fóssil
logo no ano seguinte, em 1869, Synopsis of the Extinct Batrachia,
Reptilia and Aves of North America, Part I (Figura 5.B), mas o
fato curioso que se deu é que Cope tentou resgatar as cópias da pu-
blicação anterior para destruí-las, possivelmente ele pensou que se
conseguisse destruir a primeira publicação ninguém poderia alegar
que ele havia cometido um engano (Everhart, 2005; Cope, 1870b).

Figura 5 Elasmosaurus platyurus. A. Ilustração da primeira descrição do E. platyurus feita por Cope com o posicionamento do crânio na extremidade da região caudal.
B. Ilustração da descrição do E. platyurus com a correção do posicionamento do crânio e coluna vertebral. Fonte: Figuras modificadas e editadas a partir das publicações
originais de Edward D. Cope (A: Cope, 1869; B:Cope, 1870a).
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Como Cope não conseguiu destruir as cópias da primeira pu-
blicação, escreveu uma carta para Leidy no The American Journal
of Science and Arts explicando que seu erro na descrição do E.
platyurus havia ocorrido influenciado pelos trabalhos sobre a ana-
tomia do gênero Cimoliasaurus feitos pelo próprio Leidy, como
vemos a seguir:

[...] Primeiro, quanto a direção da coluna vertebral,
tenho pouca dúvida que o Prof. Leidy está correto
em sua determinação, especialmente pois eu já apon-
tei que ao descrever aquela posição como verdadeira,
as articulações vertebrais e os arcos escapular e pél-
vico, pareciam ser o inverso dos demais Plesiosaurus.
Prof. Leidy, no entanto, não faz menção a principal
causa desse erro, que foi a semelhante inversão da co-
luna vertebral em suas próprias descrições do gênero
Cimoliasaurus, publicado pela primeira vez em 1851
e republicado em duas partes em 1864. Tendo minha
mente ocupada com tal descrição e não suspeitando do
erro, organizei o Elasmosaurus de acordo com ela.

[...] Segundo, sobre a identificação do Elasmosau-
rus com o Discosaurus, eu discordo completamente.
Dr. Leidy, tendo assumido as cervicais do Cimolia-
saurus como lombares, e declarando-o como “é pro-
vável que parte das séries descritas como lombares
possam ser consideradas como representações de sa-
crais e caudais”, referindo os verdadeiras vértebras
caudais do mesmo gênero, a outro suposto gênero, sob
o nome de Discosaurus. Caudais anteriores de Cimo-
liasaurus magnnus formam consideradas como cervi-
cais de um novo gênero. Mas, suspeitando que nesse
caso os dois gêneros possam na realidade ser apenas
um, eles “representam cervicais, dorsais e lombares
de Discosaurus” (ou seja, de Cimoliasaurus, nomen-
clatura anterior). Tendo demonstrado a identidade das
duas formas de acordo com a estrutura do Elasmosau-
rus, falhei em não reverter o arranjo adotado pelo Prof.
Leidy (Cope, 1870b, p. 140).

A publicação da carta a Joseph Leidy acirrou mais a rivalidade
entre Cope e Marsh repercutindo de maneira negativa na comuni-
dade científica, a consequência foi quase imediata; Leidy, desapon-
tado com a atitude de Cope, abandonou o estudo dos fósseis e se
dedicou à pesquisa com protozoários (Gill, 1897; Lanham, 1973;
Storrs, 1984).

A “Guerra dos Ossos” encerrou a carreira dos dois “caçadores
de fósseis”, Cope e Marsh em função da rixa criada entre eles, ge-
rarem trabalhos científicos não muito satisfatórios, entretanto cabe
lembrar que Cope e Marsh descreveram um grande número de fós-
seis em um curto período de tempo no final do século XIX por
causa dessa competitividade (Hawley, 2009; Osborn, 1929; Storrs,
1984; Wheeler, 1960).

Uma vez que a reconstituição do fóssil de Elasmosaurus
platyurus em duas oportunidades é intrigante no episódio da
“Guerra dos Ossos”, resolvemos trazer a tradução deles neste ar-
tigo, começando pela primeira descrição de Cope de 1868.
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Tradução da descrição do E. platyurus, Cope 1868.

A N A I S
DA

S O C I E D A D E F I L O S Ó F I C A A M E R I C A N A

S I N O P S E

DOS

batrachia, reptilia e aves extintas da américa do norte

por edward d. cope.

Lido em 18 de setembro de 1868 e 2 de abril de 1869

ELAMOSAURUS PLATYURUS, Cope. 24 de março de 1868

Presidindo Dr, Hays,
Discosaurus carinatus, Cope, Notas de Leconte, 1.c.

Quarenta e dois membros presentes. IGênero extinto de grandes
répteis marinhos da supe-
rordem Sauropterygia que
viveu durante o período
Jurássico até o Mesozoico
(Storrs, 1997).

O seguinte foi apresentado para publicação: “Seleção sexual” em Acer dasycarpum.” Por Thos. Mechan.
O professor Cope exibiu para a academia vários fragmentos de um grande Enaliosaurian2, descoberto pelo correspon-

dente da Academia em Fort Wallace, Kansas, Dr. Theoph. H. Turner. Partes de duas vértebras trazidas para o leste pelo Dr.
Le Conte de sua pesquisa geológica na rota do Pacific Railroad, tinham indicado previamente ao orador, sobre a existência
de um animal análogo ao PlesiosaurusI e a reconstituição da maior parte do réptil confirmou essa afinidade. IIComo estamos mais

acostumados com o
sistema de medidas
usando metros, achamos
conveniente fazermos a
conversão de unidades, ou
seja, trinta e quatro pés e
meio é equivalente a dez
metros e quarenta e nove
centímetros.

Os restos consistiam em mais de cem vértebras, com porções numerosas de costelas, a maior parte dos arcos pélvico e
escapular, com dois ossos longos semelhantes ao fêmur. Parte de um focinho com dentes pertenciam ao mesmo animal.

A espécie representou uma diferença de gêneros em características importantes do Plesiosaurus e seus parentes próxi-
mos. Estas eram a ausência da diapófise na vértebra caudal, e a presença de uma parapófise achatada e direcionada para a
parte inferior, que ocupou a posição usual do osso Chevron; há também presença de ossos parecidos ao Chevron nas partes
nas superfícies inferiores das vértebras cervicais; além disso, distinguem em alguns detalhes nos arcos pélvico e escapular.
As diapófises das vértebras dorsais originam-se do corpo e não do arco neural.

Em feições genéricas ele (o espécime) era relacionado com Cimoliasaurus e Brimosaurus de Leidy, até onde estes são
conhecidos atualmente. Ele se diferenciava de ambos na ausência de diapófises nas vértebras lombares. IIIFusão entre dois ou mais

ossos da coluna vertebral
ocasionada por espondilite
infecciosa, podendo ter
sido desenvolvida após
ataques de predadores
(MULDER, 2001).

A forma geral era diferente do Plesiosaurus no grande comprimento de sua cauda e região cervical, relativamente menor.
A coluna vertebral enviada possuía o comprimento total de 31 pés e 10 polegadas, divididos da seguinte maneira: caudais
com 18 pés e 10 polegadas, dorsais 9 pés e 8 polegadas, cervicais 3 pés e 4 polegadas, adicionando-se mais 2 pés e 6
polegadas pelo crânio e cervicais ausentes, temos um total de 34,5 pés.II Um espaço de 3 a 4 polegadas estava presente
entre as (vértebras) cervicais e as dorsais conforme elas estavam dispostas penhasco de onde foram escavadas, de maneira
que se, como é provável, este espaço fosse ocupado por vértebras no animal, resultaria em um comprimento de 38 pés.
As vértebras caudais possuíam um corpo comprimido, lâminas neural e hemal elevadas, incomumente alongadas. Arcos
neurais em toda coluna co-ossificadas.III Todas as vertebras eram consideravelmente mais comprimidas medialmente do que
nos Brimosaurus ou Cimoliasaurus e, nenhuma vértebra exceto as cervicais possuíam tão pequeno diâmetro antero-posterior
como estes possuem.



As características gerais da espécie seriam apresentadas em um ensaio especial
Cope o chamou de ELASMOSSAURUS PLAYTYURUS, em referência às lâminas caudais e as grandes placas ósseas

das regiões do esterno e pélvica. Era um sáurio marinho cuja locomoção era mais amplamente realizada por sua cauda do
que por suas nadadeiras.. IVGêneros de peixes pre-

dadores de tamanho medi-
ano do período Cretáceo,
caracterizados pela pre-
sença de grandes “presas”
na boca (Leidy, 1855).

Os dentes e focinho apresentaram semelhança ao Plesiosaurus. Os dentes eram cilíndricos, implantados em alvéolos
profundos, com pequena cavidade pulpar. A superfície exposta era totalmente estriada com uma extremidade pontiaguda.

Os estratos eram argilosos com muito gesso, este revestindo os ossos. De acordo com Le Conte, o achado possivelmente
pertencia ao final do período Cretáceo. A matriz sob as vértebras dorsais continha restos de possivelmente seis espécies de
peixes, vários ctenóides, entre eles o conhecido Enchodus e Sphyraea,IV denominada Sph. carinata Cope.

2



Tradução da descrição do E. platyurus, Cope 1869.
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ELAMOSAURUS PLATYURUS, Cope.

Notas de Leconte loc. cit. Proceed. Acad Nat. Sci., 1868, 1. c. 92.
Discosaurus carinatus, Cope, Notas de Leconte, 1.c.

Este, após o MosasaurusI – o maior dos sáurios marinhos já descoberto, é representado por um esqueleto mais completo IMosasaurus é um gênero de
grandes répteis marinhos que
se espalharam rapidamente pe-
los oceanos durante a metade
superior do período Cretáceo
(Lingham-Soliar, 1995).

do que normalmente no Museu da Academia de Ciências Naturais nesta cidade.II O esqueleto foi encontrado pelo Dr.

IIFiladélfia

Theophilus H. Turner, o médico da guarnição no Forte Wallace, situado a 300 milhas a leste de Leavenworth no rio Missouri,
e à certa distância ao norte de Smoky Hill Fork do rio Platte. Parte de duas vértebras apresentadas por ele para o Dr.
Leconte quando ele estava em sua expedição geológica de interesse da U. S. Pacific Railroad Company, trazidas pelo
segundo cavalheiro para a Academia, e sugeriram para o escritorIII a existência de um réptil Plesiosauróide desconhecido.

IIICope.Correspondências subsequentes com o Dr. Turner resultaram na contratação de diversos trabalhadores que se engajaram em
escavações alcançando, assim, sucesso na obtenção de uma grande parte do monstro. Foi-se descoberto que suas vértebras
eram praticamente contínuas, exceto por um espaço de aproximadamente quatro pés na região dorsal interior. Elas formam
uma linha curvada, uma parte considerável cuja convexidade era visível no lado de um penhasco de rocha de argila com
dobras e cristais de gesso. Os ossos estavam todos revestidos com uma fina camada de gesso e em alguns lugares, a camada
mais densa foi destruída ao se converter em sulfato de cal.

O arco escapular foi encontrado em grande parte aderido aos corpos e espinhas neurais de uma série de vértebras dorsais
anteriores, sendo separado na Academia. O arco pélvico foi levemente esmagado e as vértebras lombo-sacrais compelidas
ao contato com o ísquio, onde permaneceram. Uma extremidade quebrada de um suposto ílio foi compelida junto a matriz,
que sustenta o ísquio. Muitas das vértebras dorsais e caudais enviadas, permanecem em seu conjunto para que sua série seja
prontamente delineada e as relações verdadeiras das extremidades sejam preservadas.

Ao remover a matriz sob as vértebras, escamas e dentes de seis espécies de peixes Physoclyst e Physostomous foram
encontradas, incluindo um Enchodus e um Sphyraena , o último, uma nova espécie que nomeie S. carinata. Estes animais
foram sem dúvida alimento para o Elasmosaurus.
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A ponta do focinho estava separada de uma parte ou do crânio inteiro, que não foi redescoberto apesar da cuidadosa
busca feita pelo Dr. Turner. Sendo encontrada a uma certa distância em diante as vértebras cervicais.

O esqueleto inteiro esteve sobre uma considerável pressão, de maneira que a maioria das costelas foram pressionadas
nas vértebras; as parapófises longas das cervicais foram em sua maioria fraturadas em suas bases e comprimidas, as do lado
oposto estavam, portanto, mais parecidas com os ossos chevron do que estariam. As cervicais proximais estavam aplana-
das obliquamente pela pressão; as outras cervicais possuíam seus corpos naturalmente achatados, com menos superfícies
articulares do que a porção média. Algumas das caudais estão distorcidas obliquamente.

Descrição–Vertebra– O pescoço pode ser considerado, com segurança, o ponto de partida, visto que consiste em mais de
sessenta vértebras contínuas, as quais expandem-se das vértebras em direção ao atlas com proporções mais esguias. A maior
parte delas preservou uma parapófises mais ou menos desenvolvida. Na extremidade posterior desta série, dezesseis são
perfeitamente contínuas, e nesta área com uma grande gradação aparente em sua forma. As partes anteriores são estreitas,
comprimidas e similares às cervicais mais distais na posição elevada do ângulo lateral; as anteriores são subquadradas,
espessas, com costela lateral inferior e mais robusta, seria uma pleurapófise? A este respeito, este último se assemelha aos
dorsais que se seguem, em direção ao que eu acredito ser a cauda. Quatro dorsais estão em conjunto; nessa série o ângulo
lateral que se aproxima é finalmente perdido na margem da fenda da costela, a posterior relembra, portanto, outras dorsais.
Pode-se, desta forma, ter poucas dúvidas de que as extremidades anterior e posterior dos conjuntos estão corretamente
interpretadas.

Em uma série de quatro dorsais anteriores, das quais como as precedentes, estão em seu conjunto contínuo original,
aquelas com uma extremidade possuem o corpo arredondado na porção com a fenda da costela inferior; e as outras possuem
o corpo quadrado e diapófise elevada; as citadas anteriormente possuem características das primeiras dorsais, e as últimas
citadas, das dorsais medianas. As dorsais posteriores e caudais anteriores formam, de maneira semelhante, uma série
contínua de onze vértebras, fraturadas em quatro lugares. Nelas, a diapófise descende continuamente, alcançando o plano
inferior na última, deste modo com uma redução para somente um forame venoso, na sétima vértebra, indicando o ponto de
transição da série dorsal para a caudal. As zygapofises preservam uma disposição usual, porém são muito comprimidas para
que a posterior ou descendente, sejam confluentes e dificilmente separadas por uma emarginação.

A espinha neural, em suas bases, possui uma leve obliquidade posterior, e na parte superior inclina-se fortemente para a
direção anterior. A borda inferior da pleurapofises cervical aparenta ser inexistente. As faces articuladas dos ossos chevron
são observadas na extremidade da costela inferior caudal.

Das vértebras cervicais estão presentes ambas axis e atlas. Das caudais,no mínimo a metade distal está provavelmente
perdida. Uma única vértebra próxima ao meio não se assemelha nem às vértebras anteriores nem às posteriores a ela.
Existem, portanto, na mesma região quatro vértebras ausentes.

Há uma considerável interrupção imediatamente anterior à última vértebra dorsal. Três grandes vértebras, com longas
diapófises, pertencentes à interrupção, estavam incrustadas em uma matriz endurecida que protegeu o arco pélvico. Estas
estão longe de se relacionarem imediatamente com as vértebras anteriores e posteriores a elas. Estimo o número de vértebras
ausentes como segue: das catorze dorsais, setes vértebras preservadas têm diapófises mais ou menos alongadas. No Plesio-
sauri, as vértebras com essas características são muito mais numerosas; no P. homolospondylus Owen descreveu dezessete.
Se adicionarmos dez para as séries do Elasmosaurus platyurus, dará o espaço abdominal entre as margens adjacentes do o.
o. púbis e coracóide uma extensão igual ao comprimento do arco pélvico. Esse é relativamente mais curto do que no Plesi-
osauri. Dr. Turner descobriu que o espaço de “três a quatro” pés interveio entre as duas porções do esqueleto, previamente
contínuo. Acredito que dez seria um número médio para representar as vértebras dorsais ausentes.

Das regiões da cervical proximal provavelmente três vértebras estão ausentes de duas interrupções. O restante das séries
cervicais apresentou três interrupções. A maioria das cervicais proximais estavam quebradas medialmente, deixando as
(ar)ticulações fixas, sendo assim, vantajoso na determinação da sua continuidade. Três vértebras e meia estão ausentes nesta
região.

O número total de vértebras preservadas e ausentes, com comprimento relativo de cada uma, pode ser exposto como
segue:
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u extintos da américa do norte 49

Presente. Perdido. Comp.
No Comp. pol. No. Comp. pol. Total

Crânio, 24 24
Cervicais, 68 1

2 257.5 3.5 22.8 279.8
Dorso-lombares, 14 55.10 10 37.6 93.4
Caudais, 21 60.4 30 60. 120.4

rrrrrrrTotal, 103 1
2 43 1

2 517.6

Isso fornece um comprimento total do animal de quarenta e três pés e duas polegadas, que, caso sejam acrescentadas
as cartilagens intervertebrais, resultará então em um tamanho de aproximadamente quarenta e cinco pés. Destes, vinte dois
pés seriam do comprimento do pescoço.
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Os pterossauros

Os pterossauros foram répteis que viveram na Terra durante o
período do Mesozoico, de 250 a 65 milhões de anos atrás, sendo
pioneiros dentro do grupo de vertebrados que desenvolveram um
verdadeiro vôo, por isso dominaram os céus do horizonte longín-
quo, e assemelharam-se à um animal “híbridos entre aves e morce-
gos”, além de apresentarem características de répteis (Butler, 2009;
Witton, 2013; Kerllner, 2015).

Na ocasião que o primeiro fóssil de pterossauro foi descrito em
1784 por Cosimo Alessandro Collini,1 algo despertou a atenção dos
naturalistas: o quarto dígito das dos membros anteriores do animal
era longo, e foi identificado na época como sendo uma parte longa
de uma nadadeira, o que fazia sentido uma vez que Collini julgou
que o fóssil pertencia a uma espécie de animal aquático. Logo de-
pois, Cuvier2 quando verificou a descrição de Collini, concluiu que
o quarto dígito na verdade não pertencia a uma nadadeira, mas sim
a um suporte da asa de tipo membranosa e também chamou atenção
para a presença de feições que lembravam os répteis3 (Buffetaut e
Mazin, 2003; Seeley, 2011; Witton, b2013).

Os naturalistas quando tentaram classificar os pterossauros,
muitos deles os relacionaram com os dinossauros; o fato desses
animais voarem acabou dificultando a preservação dos fósseis ge-
rando assim, grandes lacunas no registro geológico.4 Acredita-se
que a extinção dos pterossauros se deu em razão da presença de
um frágil esqueleto das asas, que comprometia a sobrevivência e

perpetuação do grupo e também pelo surgimento das aves no Cre-
táceo que logo se diversificaram, ocupando assim, diversos nichos
ecológicos competindo com os pterossauros (Butler et al., 2009).

Como foi mencionado, Collini descreveu a espécie de pteros-
sauro Pterodactylus antiquus encontrado na região da Bavária em
1784, em sua obra Sur quelques Zoolithes du Cubinet d’Histoire
naturelle de S. A. S. E. Palatine & de Baviere, à Mannheim. Col-
lini acreditou se tratar de um vertebrado marinho, em decorrência
da observação que fez dos dentes e ossos do animal. Porém, de-
zessete anos depois, em 1801, Cuvier em sua obra Extrait d’un
Ouvrage sur les Espèces de Quadrupè-des don’t on a les ossemens
dans l’intérieur de la Terre descreveu o pterossauro baseando-se
nas ilustrações de Collini, acreditando inicialmente que o animal
poderia ser um cetáceo ou mesmo um réptil, mas, ao final da sua
explicação, concluiu que seria um réptil, parecido com um pequeno
lagarto. Além do mais, Cuvier, tempos depois, em 1809, foi o res-
ponsável por cunhar o termo pterodáctilo (ptero do grego para asa
e dactilo do grego para dedo) para esses répteis (Collini, 1784; Cu-
vier, 1801; Wellnhofer, 2008; Kerllner, 2015).

Da mesma forma que Cuvier havia se interessado pelos pteros-
sauros, não foi diferente com outros naturalistas, alguns o conce-
beram, ora como mamíferos, como no caso de Soemmerring,5 ora
como aves ou até mesmo sendo um animal de grupo desconhecido
(Wellnhofer, 2008). Na época de Cuvier, os pterossauros estavam
presentes nas discussões de sua possível origem e principalmente

1Cosimo Alessandro Collini (1727–1806) foi um naturalista que em 1784 publicou uma descrição do primeiro pterossauro conhecido, sem, no entanto, perceber que
pertencia ao grupo dos répteis (Wellnhofer, 2008).

2Georges Cuvier (1769–1832), foi um paleontólogo francês que desenvolveu o método de estudo da anatomia comparada. Cuvier foi o primeiro a reconhecer que o
pterossauro era um réptil, denominando-o de pterodáctilo (Wellnhofer, 2008)

3Sabemos hoje que o vôo dos pterossauros se dá devido o fato da sua asa apoiar-se principalmente por um único dígito alongado (denominado de osso pteróide),
enquanto os outros dígitos são curtos e finalizam em garras. Ainda mais, esses animais apresentavam asas grandes, que eram desproporcionais a seus corpos, e foram
possivelmente os primeiros vertebrados que investiram no voo, além de também terem sidos capacitados para a corrida e a natação (Seeley, 2011; Witton, 2013). Em
relação à conformação dos pterossauros, ela é variada, há descrições de pterossauros, por exemplo, com grande cabeça, outros apresentam o crânio pequeno, como se
fosse a cabeça de um pardal; o pescoço pode ser fino, e o dorso sempre curto, encerrando uma cauda discreta. Esses animais constantemente apresentam proporções de
membros idênticas às de um morcego, com os membros anteriores robustos e os posteriores pequenos, e seus hábitos alimentares são diversificados, desde um menu a
base de insetos até peixes; aliás, algumas espécies de pterossauros dispunham de um pescoço longo para poder apanhar o alimento nos mares durante o voo, evitando
dessa maneira a necessidade de mergulhar (Witton, 2008; Butler et al., 2009; Seeley, 2011).

4Os pterossauros possuem o esqueleto frágil, principalmente as asas, as quais têm as paredes ósseas que raramente superam dois milímetros de espessura, mesmo em
indivíduos com uma envergadura de asas de 8 metros. Além disso, pelo fato de voarem, muitas vezes eles não se encontravam em ambientes propícios para a fossilização,
(especialmente fundo de lagos e mares rasos), desta forma, a fragilidade do esqueleto e o seu modo de vida tornam raros o achado de seus fósseis (Kellner, 2015).

5Samuel Thomas von Soemmerring (1755-1830) nasceu na Prússia e foi um médico anatomista, que se interessava pelo estudo dos fósseis, supôs serem os pterossauros,
mamíferos (Pearce, 2017).

6É conveniente ressaltar que há reconstituições de pterossauros com apenas trinta e cinco gramas de peso, como é o caso do Anurognathus, contrastando com o imenso
Quetzalcoatlus de até quinhentos e quarenta quilogramas e com doze metros de envergadura (Brandão, 2018).

7Richard Owen (1804-1829) nasceu no Reino Unido foi um anatomista e paleontólogo, que contribui significativamente com descrições de vários fósseis, inclusive
diversas descrições inéditas de dinossauros. Inúmeras vezes Owen só é lembrado como um opositor das ideias sobre seleção natural de Darwin (Owen, 1894).
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o seu tamanho, uma vez que esses animais podiam variar de pe-
quenos a muito grandes6 gerando equívocos na sua identificação,
como aconteceu com Richard Owen,7 em sua obra A monograph of
the fossil reptilia of the liassic formations de 1870, apresentou um
fóssil de um grande pterossauro, deduzindo que o animal eraum
mamíferos e não um réptil, pois para Owen, um animal daquele
porte para voar teria que ter uma circulação sanguínea do tipo fe-
chada igual a dos mamíferos (Lü et al, 2009; Owen, 1870).

Assim como Owen, William Buckland,8 em 1829, na sua obra
On the Discovery of a New Species of Pterodactyle in the Lias at
Lyme Regis, descreveu os pterossauros como um animal formado
por um mosaico enigmático quando se referiu às suas asas que pa-
reciam similares aos dos morcegos, o seu “bico” que parecia com
os das galinhas, seus dentes iguais ao dos crocodilos, e por fim a
sua pele semelhante à de um réptil, concluindo que os pterossauros
não correspondiam a algum animal comum conhecido (Wellnho-
fer, 2008; Buckland, 1829; Lü et al., 2009; Unwin, 2003).

Sem dúvida, os pterossauros, foram estranhas criaturas que
trouxeram diferentes interpretações ao longo do tempo, em espe-
cial, destacamos a interpretação de Edward Newman9 (Figura 1) de
1843, que considerou os pterossauros, como sendo animais marsu-
piais carnívoros, cobertos por pelos que voavam como aparece na
ilustração do seu artigo (Wellnhofer, 2008; Newman, 1843).

Figura 1 Foto de Edward Newman. Cortesia da Biblioteca Università di Padova.

Por essa razão, apresentamos a seguir a tradução do artigo de
Newman publicado em 1843 na revista The Zoologist: A popular
miscellany of Natural History.
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Nota sobre a Tribo Pterodáctilo considerada como Morcegos Marsupiais.
Por Edward Newman, F.L.S. & Z.S.

“Estes são inquestionavelmente de todos os seres ao qual esse livro nos revela,
a existência mais antiga, eles existiram em um certo período desconhecido do
mundo, os mais extraordinários, e que, se os víssemos vivos, pareceriam os
mais estranhos de toda a natureza atual.” – Cuvier, Ossemens Fossiles, pt. 2,
v. 379.

A imagem do alto representa Pterodactylus crassirostris, a de baixo, Pter. brevirosuis

Existiu um período desconhecido do mundo, havia animais tão diferentes
de qualquer um os quais estamos familiarizados que quase nos perderíamos
em nossas tentativas de entender suas formas, de tão estranhas e desajeitadas
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que pareciam. Aqueles que descreveram essas criaturas de modo geral con-
cluíram que elas possuíam asas potentes, capazes de sustentar voos contínuos
e rápidos. Mas, além disso, não posso considerar nenhuma das hipóteses re-
lacionadas aos pterodáctilos como bem estabelecida. E, como arrisquei, em
meu esboço do ‘Sistema da Natureza’, expressar uma opinião que eles eram
morcegos marsupiais, penso que em algum momento serei solicitado para de-
fender tal opinião, ou ao menos expor minhas razões para fomentá-la. Eu
acredito que ao longo da averiguação serei capaz de, se não estabelecer meus
pontos de vista, ao menos apontar algumas peculiaridades na forma, dignas
da atenção dos leitores do ‘The Zoologist.’

Que os pterodáctilos eram animais vertebrados todos devem admitir; mas,
se eram peixes, répteis, aves, marsupiais ou placentários, é uma questão re-
lativa, sobre a qual uma diversidade de opiniões tem sido aceita. Foi su-
gerido por um autor que eles eram aves, mas a ideia não parece ter ganho
muitos adeptos. Autores anteriores, em geral, consideravam os pterodáctilos
como animais mamíferos cobertos por pelos; e essa opinião, como a ante-
rior, tem sido visto como um erro desmascarado. Aventurando-me, portanto,
em revivê-lo, e estou preparado para o ridículo que minha suposta ignorância
possa provocar constrangimento. Prevejo que minhas ideias serão recebidas
com aquele sorriso condescendente, mas muito crucial, sorriso o qual diz,
mais do que palavras, “Você está errado: você deveria se voltar para as ma-
gistrais observações de Buckland; em seu ‘Bridgwater Treatise’, você achará
a questão resolvida definitivamente e perceberá prontamente que suas ideias
atuais originam da falta de informações suficientes”. Eu tenho frequente-
mente falado sobre os mesmos pterodáctilos com homens de boa reputação
como anatomistas comparativos, mas nunca consegui avançar com eles além
das palavras – “Cuvier disse”; “Buckland declarou:” – e, de maneira que, uma
questão de grande interesse não depende de um fato, mas da infalibilidade de
Cuvier e Buckland. Agora eu acredito que, dentro do âmbito da possibili-
dade, Cuvier e Buckland podem estar errados. Confesso que isso é altamente
improvável, porém eu afirmo que é possível. Considerá-los que há evidência
da natureza humana sobre eles que nos induz a supor que são capazes de erro.
O tempo mal passou desde que o mundo dos naturalistas estava prostrado
antes de Lineu: quando o honorável Peter Collinson, vê algumas andorinhas
voando em direção a climas mais quentes com a aproximação do inverno, e
tendo se aventurado em duvidar da célebre hipótese Lineana de submersão,
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o mundo se virou contra o pobre gentil Peter, e o deixou entender que era
um tolo: – “Doutor Lineu disse e você irá contestar sua veracidade?”* Peter
rendeu-se e, por anos, as andorinhas continuaram a chapinhar desesperada-
mente nas lagoas quando contemplavam os primeiros sintomas do inverno,
e ali agarrando-se às hastes submersas de juncos, elas enfiavam seus bicos
na lama, apontavam as caudas bifurcadas para o céu, e desafiavam calma e
filosoficamente os ventos do inverno enfurecidos acima, e abaixo as famin-
tas enguias se contorciam. Agora nós começamos pensar que Lineu estava
errado, e que as andorinhas realmente voam para o sul como Peter Collin-
son imaginou. Por que então deveríamos negar a inclinação ao erro? Porque
deveríamos dizer - “é inútil investigar, é inútil expor fatos, a questão está
resolvida para sempre: a criatura é um réptil, um gênero ou sub-gênero de
uma conhecida família de lagartos. Cuvier disse, e você irá contestar sua
verdade?”.

Eu divirjo em dois pontos dessa resolução: - 1. Eu considero que os
pterodáctilos constituíram um grande e marcante grupo de animais, igual a
dimensão das ordens de Lineu, e muito mais diversificado em organização
que muitos desses, já que continha animais carnívoros, psicívoros e insetí-
voros. 2. Eu considero que eles eram mamíferos e cobertos por pelos. Há
ainda outro ponto relacionado aos pterodáctilos, o qual eu apenas suponho.
Ei-lo; as espécies ainda podem, provavelmente, existirem, representantes dos
fósseis dos pterodáctilos ainda podem ser achados entre os morcegos, abun-
dantes nos trópicos. Se tivéssemos encontrado o gambá de Stonesfield em
perfeito estado, com a curiosa anatomia conhecida de um marsupial, ante-
rior a descoberta da América e Austrália, nós deveríamos ter pensado neles
como seres de outro sistema, de tão diferente que é um gambá dos animais do
Velho Mundo; porém, essas ricas regiões tem fornecido interconexão é mais
que possível que ocorra o mesmo com os pterodáctilos. Espécies e até mesmo
gêneros tornaram-se extintos, mas raramente acontece com um grande grupo
como os dos pterodáctilos estarem completamente perdidos, e sem deixar ne-
nhum representante.

(Continua)

Nota sobre Pterodáctilos,–
“É provável também que os pterodáctilos tinham a capacidade de nadar, que é

comum em répteis, e que está presente no Pteropus Pselaphon, ou morcego vampiro
da Ilha de Bonin. Assim, como o demônio de Milton , capacitado com estruturas
básicas para todos as atividades, a criatura seria uma companheira adequada para os
répteis semelhantes que se reproduziam nos mares ou rastejavam nas margens de um
planeta turbulento.

*Linnean Correspondence, i. 54.


