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A evolução das espécies aviárias

Patricia Macwhirter
Desde os anos 1800, evidências fósseis sugerem que as aves descendem de ancestrais

reptilianos. Evidências mais recentes situam as espécies aviárias entre os descendentes dos
dinossauros terópodes, o grupo bípede que também deu origem aos predadores icônicos Velociraptor
e Tyrannosaurus. Com base em critérios filogenéticos, as aves deveriam ser consideradas um
subgrupo, embora especializado e muito bem-sucedido, da classe Reptilia, em vez de serem uma
classe própria. O conhecimento elementar da atual discussão sobre como as aves evoluíram é
útil para o entendimento das formas pelas quais as aves modernas estão estruturadas, como
funcionam e quais são as doenças que contraem.

Se uma espécie tiver que sobreviver e se multiplicar, modificações evolutivas precisam conferir
vantagem imediata para a geração seguinte. Eventos cruciais para a emergência das aves a partir dos
répteis incluíram o desenvolvimento de penas, juntamente com mudanças na termorregulação,
respiração, função renal, visão, estrutura musculoesquelética, reprodução e no comportamento de
nidificação. Os ossos das aves são frágeis e não se conservam bem; por isso, não surpreende que
existam lacunas nos registros fósseis, particularmente nos do período Mesozoico. No contexto
estratigráfico, as espécies de aves fósseis atualmente conhecidas e datadas não estão niveladas
linearmente de uma para a outra. Entretanto, analisando características primitivas e mais modernas
de aves do Mesozoico (Chatterjee 1977), pesquisadores elaboraram um cladograma que se baseia
em uma única e mais parcimoniosa árvore (Fig. 1.1). Comparando-se esse cladograma com fósseis
datados, é possível construir uma visão ampla da evolução das aves com alguma segurança. O
conhecimento da história paleogeográfica da Terra, das espécies, dos ecossistemas existentes quando
as aves primitivas começaram a emergir e da biomecânica do voo é importante para o entendimento
da evolução das aves (Tabela 1.1; Figs. 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5; Quadros 1.1, 1.2). As principais fontes
bibliográficas para o modelo aqui descrito estão listadas nas referências; todavia, como se trata de
uma área de pesquisa ativa, detalhes vão mudando e se tornando mais apuradosàmedida que surgem
outros materiais.



Fig. 1.1  Cladograma das aves.

Tabela 1.1  Linha paleogeológica do tempo da Terra (os especialistas variam quanto às datas
exatas)



Fig. 1.2  Final do Carbonífero, c. 290 milhões de anos atrás. A junção de massas de terra para
formar o continente único da Pangeia pode ter favorecido o surgimento de répteis, a partir de
anfíbios, por volta dessa época. Répteis, incluindo seus descendentes, as aves, utilizam ácido úrico,
insolúvel, como principal produto final da degradação de proteína e põem ovos amnióticos
contendo membranas especializadas, para manter produtos residuais tóxicos longe do sensível
embrião em desenvolvimento. Essas evoluções, que foram fundamentais para a fisiologia de ambos,
répteis e aves, permitiram que os répteis tivessem ovos incubando longe da água e que tirassem
vantagem de novos nichos ecológicos na terra.



Fig. 1.3  Final do Jurássico, c. de 150 milhões de anos atrás. A maior parte das evidências
moleculares e fósseis aponta para o surgimento de aves com penas no período Jurássico,
provavelmente a menos de 185 milhões de anos atrás. Achados fósseis primitivos vieram de
pântanos marinhos e de água doce da Europa (Archaeopteryx) e da Ásia (Confuciusornis). A única
exceção é um fóssil controverso, Protoavis, oriundo do Texas: uma ave com características
notavelmente avançadas, mas supostamente datada do Triássico, mais de 220 milhões de anos atrás.
Ver texto.

Fig. 1.4  Final do Cretáceo, c. 65 milhões de anos atrás. Antes do evento de extinção da fronteira
K-T, há cerca de 65 milhões de anos, as aves estavam presentes em todo o globo. Enantiornithines,
Hesperornithiformes e Ichthyornithiformes foram extintos, juntamente com todos os outros
dinossauros, exceto os Neornithes, o grupo a que pertencem todas as Famílias de aves modernas.
Evidências fósseis e moleculares sugerem que o Hemisfério Sul provavelmente foi o local de
origem dos Neornithes e que, para a maior parte das Ordens de aves, o repovoamento e a expansão
global tiveram origem no Terciário a partir dessa região. As conexões de terra da Antártida para a
América do Sul, para a Austrália e, via cadeias de ilhas, para a África, foram essenciais nesse
repovoamento.



Fig. 1.5  Oligoceno, c. 30 milhões de anos atrás. La Grande Coupure, o grande corte que ocorreu
por volta de 35-33 milhões de anos atrás, separou a América do Sul; depois a Austrália separou-se
da Antártida e as correntes circumpolares começaram a fluir. Esses eventos foram associados ao
resfriamento global e ao aumento dos ventos. Embora quase todas as Ordens de aves modernas
tenham surgido antes dessa época, essas condições climáticas poderiam ter favorecido o
metabolismo endotérmico e o voo, facilitando a expansão global das aves modernas.

Quadro 1.1  A biomecânica do voo

O voo das aves ou dos aviões requer a participação de quatro forças: sustentação, peso,
tração e arraste. Um aerofólio (plano aerodinâmico), como uma asa, apresenta uma superfície
superior arqueada ou convexa, com uma superfície inferior côncava, plana ou menos arqueada. Ele
é mais espesso no bordo dianteiro, ou de ataque, e se estreita na direção no bordo traseiro ou de
arrasto. À medida que o aerofólio se desloca através do ar, é criado um fluxo relativo de ar que
atravessa de um lado ao outro as superfícies de cima e de baixo. Como a superfície de cima é
convexa, o ar que passa por cima precisa percorrer uma distância maior em relaçãoàdistância
percorrida pelo ar que passa por baixo da asa. Desta forma, a pressão na parte superior da
superfície do aerofólio é reduzida, produzindo a força sustentação, para cima, que se opõeàforça
peso, para baixo, produzida pela gravidade agindo sobre a fuselagem ou o corpo da avye.

Tração (ou propulsão) é a força que move a fuselagem para a frente. Em aviões ela é
produzida pela hélice; em aves, pela batida das asas para baixo, com as penas primárias externas
sendo torcidas e inclinadas para cima e para baixo em relaçãoàdireção do fluxo de ar e “nadando”
pelo ar. A tração é antagonizada pelo arrasto, a força produzida pela resistência da fuselagem ou
do corpo da ave contra o fluxo de ar. Em aves volantes (voadoras) a tendência evolutiva tem
sido na direção de características de design que facilitam o voo melhorando sustentação e



tração, ao mesmo tempo em que reduzem peso e arrasto (Fig. 1.6 – asa em aerofólio)

Fig. 1.6  Corte transversal de um aerofólio (Quadro 1.1).

Quadro 1.2  Surgimento da reprodução sexual

Giardia é um parasito flagelado associado a síndromes diarreicas (cow plop) em aves e
mamíferos. Os dois núcleos, que parecem “olhos” e podem ser vistos quando se examina
microscopicamente o protozoário, são haploides, cada qual contendo um único complemento de
cromossomos (Fig. 1.7). Isso contrasta com o duplo complemento de cromossomos normalmente
observado em um núcleo único quando a meiose, reprodução sexual, foi totalmente completada.

Meiose, a reprodução sexual, foi uma etapa evolutiva importante, que surgiu há mais de 600
milhões de anos, facilitando a mistura de material genético entre os organismos e aumentando
imensamente a variação de uma geração para a geração seguinte. Em aves, as fêmeas são
heterogaméticas (XY ou “ZW”), enquanto os machos são homogaméticos (XX ou “ZZ”).
Espermatozoides aviários, como o de periquito-australiano, mostrado na Fig. 1.8, frequentemente
apresentam cabeças alongadas e podem se vistos nos excretas. Não devem ser confundidos com
flagelados.



Fig. 1.7  Giardia (Quadro 1.2).

Fig. 1.8  Esperma de periquito-australiano (Quadro 1.2).



O ovo amniótico
A partir do momento em que organismos multicelulares emergiram pela primeira vez na Terra —
cerca de quatro bilhões de anos atrás —, períodos de diversificação gradual de formas de vida foram
sendo interrompidos por períodos de extinções repentinas (De Duve 1995). No período Carbonífero
(Fig. 1.2), por volta de 360 milhões de anos atrás, anfíbios com aspecto de crocodilo, chamados
labirintodontes, dominavam uma paisagem vegetada por Psilófitas e cavalinhas (Equisetófitas)
primitivas. O continente da Laurásia, que incluía a Europa e partes da América do Norte, havia
emergido do oceano, derivado para o sul e coalescido com o continente meridional de Gonduana,
transformando-se numa massa única de terra, a Pangeia. As formas de vida entre as duas massas de
terra se mesclaram, permitindo um pool imensamente maior de variação natural e de pressões
seletivas que favoreceram organismos capazes de se reproduzir independentemente de um ambiente
aquático. Nesse contexto surgiram os amniotas. Tais organismos eram vertebrados que produziam
ovos contendo membranas especializadas, que proporcionavam ao embrião em desenvolvimento um
ambiente líquido, forneciam oxigênio em troca de dióxido de carbono, armazenavam alimento em
forma de vitelo (gema) e isolavam resíduos nitrogenados (Quadro 1.3).

Quadro 1.3  O que veio primeiro: o ovo ou a galinha?

Os primeiros ovos aminióticos foram postos mais ou menos 300 milhões de anos antes das
primeiras galinhas saírem do ovo. O uso recente do ovo amniótico de casca parcialmente
permeável, impregnada de cálcio, acompanhado de ácido úrico insolúvel, como a principal via
metabólica para isolar resíduos nitrogenados, teve efeitos de longo alcance sobre a anatomia, a
fisiologia e os processos de doenças em aves e répteis, em comparação com outros vertebrados.
Embora os ovos das aves modernas apresentem casca mais dura, a estrutura interna do ovo tem
permanecido quase igualàdos primeiros ovos estudados a partir do registro fóssil.

Os primeiros amniotas eram anapsídeos desprovidos de aberturas nas laterais do crânio,
posteriores às órbitas. Tradicionalmente, tartarugas e jabutis têm sido classificados como membros
da subclasse Anapsida. Independentemente dos anapsídeos primitivos, os sinapsídeos (mamíferos)
evoluíram com uma única abertura inferior no crânio, posterioràórbita, e os diapsídeos (répteis)
evoluíram com duas aberturas laterais, uma sobre a outra. Essas aberturas permitiram músculos
mandibulares maiores e mais poderosos para mastigação e captura de presas. Posteriormente, as
aves desenvolveram um crânio avidiapsídeo, no qual as duas aberturas cranianas laterais se fundiram
em uma única, permitindo cinese craniana (i. e., movimento da maxila em relaçãoàcaixa cerebral)
(Figs. 1.9 e 1.10).



Figs 1.9 e 1.10  Correção de deslocamento da barra jugal em uma cacatua-de-crista-amarela.
Estreptostilia é uma ação de deslizamento do osso quadrado, que força cranialmente a barra jugal
que, por sua vez, empurra a maxila, de forma que ela gira ao redor de uma articulação craniofacial
em dobradiça, abrindo a maxila independentemente da mandíbula. Nesta ave, a barra jugal
deslocou-se, impedindo que a ave fechasse a maxila. O problema foi resolvido esticando e
manipulando o bico ao redor de um bastão macio.



Aves mesozoicas
Há aproximadamente 250 milhões de anos houve uma onda global de extinções que fez desaparecer
os grandes anfíbios da maior parte da Pangeia, marcando o fim do período Paleozoico (Tabela 1.1).
Descendentes dos répteis menores sobreviveram e evoluíram, preenchendo uma ampla variedade de
nichos ecológicos, conforme progredia o clima quente e úmido da Era Mesozoica. Esses répteis
incluíam os progenitores de tartarugas, lagartos e serpentes, bem como os arcossauros — um grupo
que deu origemàfamília dos crocodilos —, os pterossauros e os dinossauros (Quadro 1.4; Fig. 1.13).

Quadro 1.4  Estrutura da articulação do tarso em Crurotarsi e Ornithodira

A estrutura da articulação do tarso é uma característica peculiar importante entre o grupo
Crurotarsi, do qual descendem os crocodilos, e o grupo Ornithodira, do qual descendem os
pterossauros, os dinossauros terópodes e as aves (Fig. 1.11). O primeiro apresenta uma
articulação crurotársica rotativa entre os ossos astrágalo (tibiotársico) e o calcâneo
(fibulotársico), com um calcanhar no calcâneo e uma postura plantígrada. No Ornithodira, o
astrágalo e o calcâneo são fundidos e formam a extremidade proximal de uma articulação
mesotársica em dobradiça, que se opõe aos ossos társicos distais. A postura é digitígrada (de pé
sobre os dedos, sem calcanhar) (Fig. 1.12).

Fig. 1.11  Estrutura comparada da articulação társica (Quadro 1.4).



Fig. 1.12  Pododermatite. Como as aves ficam de pé sobre seus dedos e não possuem “calcanhar”,
elas podem ser propensas a úlceras de pressão, calos e infecções secundárias em seus pés e pernas.
Tais lesões geralmente ocorrem no coxim interdigital ou (se a ave se “acocora”) na superfície
plantar da articulação intertársica (Quadro 1.4). Caminhada ou empoleiramento em substratos
ásperos ou duros, obesidade, restrição de exercício e dietas pobres em vitamina A são fatores
predisponentes, que devem ser evitados.

Fig. 1.13  Reunião de uma família ampliada: uma garça-branca-grande (Ardea alba), marrecas-
australianas (Dendrocygna eytoni) e um crocodilo nas margens do Rio Amarelo, Kakadu, Território
do Norte, Austrália. Arcossauros deram origem a crocodilianos, pterossauros e dinossauros. As
aves descendem de dinossauros. Como pterossauros e dinossauros não aviários foram extintos por
volta de 65 milhões de anos atrás, crocodilos são hoje os parentes vivos mais próximos das aves.

Quando, exatamente, “aves” surgiram pela primeira vez é uma pergunta que ainda permanece
sem resposta. A evidência molecular (Tabela 1.2) situa o surgimento das aves ao redor de 183
milhões de anos atrás, uma data compatível com a maior parte dos achados fósseis, exceto para
Protoavis texensis, uma ave fóssil do estado norte-americano do Texas supostamente datada de c. de
225 milhões de anos atrás. Independentemente do resultado dessa discussão, a determinação da data
dependeria de quais características foram incluídas na definição de “ave”. Análise filogenética e
análise de fósseis com possíveis características pró-aviárias sugerem que as aves estão incluídas na
classe dos dinossauros bípedes Theropoda, provavelmente descendentes dos Maniraptora, um grupo
que também deu origem a dromeossauros. Um dromeossauro com fúrcula (clavícula) semelhanteàde
aves foi encontrado no estado norte-americano de Montana, mas dinossauros terópodes ocorreram de
um lado a outro da Pangeia, de maneira que tanto a origem eurasiana quanto a americana para as
primeiras aves podem ser compatíveis com a evidência fóssil existente (Chatterjee 1997, Martin
2002) (Fig. 1.14).

Tabela 1.2  Estimativa de data para as primeiras divergências aviárias, com base em dados
moleculares ajustados por comparação com fósseis de pinguins/cegonhas de 62 milhões de anos atrás



(segundo Harrison et al 2004)

Grupos Milhões de anos atrás
Paleognatas/néognatas 101
Ratita/tinamídeo 84
Avestruz/outras ratitas 75
Galloanseres/Neoaves 90
Ganso-pega/pato + ganso 66
Coruja/outras neoaves 80
Passeriformes/outras neoaves 80
Oscines/suboscines 70
Falconiformes/papagaios 72
Aves costeiras/pinguim, cegonha 74
Pinguim/cegonha 62 (fixada)
Aves/crocodilianos 183
Arcossauros/tartarugas 199



Fig. 1.14  Relacionamentos cladísticos dos principais grupos de dinossauros terópodes (segundo
Gauthier 1986).

As possíveis etapas evolutivas entre répteis ectotérmicos e a ampla diversidade de espécies
aviárias endotérmicas voadoras e não voadoras atuais têm gerado muita especulação. Eventos
biogeográficos críticos desde o início da Era Mesozoica, quando répteis com penas fizeram sua
primeira aparição no registro fóssil, incluíram:
• a fragmentação gradual de Pangeia e Gonduana em função do movimento de placas tectônicas
• a expansão de insetos alados e o surgimento de plantas com floração, c. de 120 milhões de anos
atrás



• a catástrofe da fronteira Cretáceo-Terciário (“K-T”), que marcou o fim da Era Mesozoica, c. 65
milhões de anos atrás, possivelmente causada pela queda de um meteoro perto de onde atualmente se
encontra o México
• La Grande Coupure — a separação da América do Sul e da então Austrália maior, da Antártida,
resultando em correntes circumpolares, resfriamento global e aumento dos ventos, c. 33 milhões de
anos atrás
• o estabelecimento da ponte de terra do Panamá, c. 2,5 milhões de anos atrás, religando as Américas
do Norte e do Sul
• alterações contínuas do nível do mar
• flutuações climáticas
• o surgimento e a expansão global de espécies mamíferas, principalmente pinípedes, felídeos,
canídeos e seres humanos.

Para qualquer espécie, a evolução não é linear, mas uma série contínua de uma árvore bastante
ramificada. Genoma, comportamentos durante a vida (“cultura de bando”) e paisagem reúnem-se
para tecer um futuro que, com o tempo, se transforma no passado. Ao longo da jornada, algumas
sinalizações podem ser marcadas no registro fóssil. Evidências de outras mudanças provêm da atual
distribuição geográfica, anatomia, fisiologia e dos padrões comportamentais das espécies atuais. As
etapas do surgimento das aves modernas, que se refletiram no registro fóssil, são descritas a seguir.



1ª Etapa – uma postura bípede, articulação giratória no punho
(carpo) e membros anteriores longos (Maniraptora/Dromeossauros)
Membros da família Maniraptora, os primeiros ancestrais dinossauros das aves modernas, eram
carnívoros pequenos e ágeis que, provavelmente, caçavam em bandos e estavam adaptados para
correr e escalar. Isso se refletiu na postura bípede que compartilhavam com outros dinossauros
terópodes, bem como em características exclusivas, que incluíam articulações giratórias nos carpos,
membros anteriores alongados e ossos púbicos voltados para a região caudal. Suas caudas rígidas
endurecidas podiam ser usadas como apoio quando escalavam troncos verticais, enquanto pregas de
pele em seus membros anteriores podiam ajudá-los a se agarrar nos ramos ao subirem em árvores ou
ao descerem planando de um para outro, ou para o solo (Fig. 1.15). Dromeossauros são conhecidos
atualmente apenas por fósseis do Cretáceo, mas considera-se que sejam mais antigos. Seus
esqueletos apresentavam as seguintes características básicas adicionais:
• crânio — dentes numerosos, maxila rígida, aberturas de diapsídeos em seu crânio
• coluna vertebral — espinhas neurais altas em suas vértebras cervicais, tórax flexível e cauda longa
• pelve — ílio, ísquio e púbis separados e um púbis amplo, com uma base
• cintura peitoral — escápula ampla, escapulocoracoide fundido, coracoide curto, esterno achatado
• membro anterior — ossos cárpicos e metacárpicos separados, com três dedos e uma fórmula
falangiana igual a 2–3–4
• membro posterior — ossos da tíbia, társicos e metatársicos separados.

Fig. 1.15  Um lagarto-monitor da Família Varanidae (Varanus varius) escalando o tronco de uma
árvore. Dinossauros pró-aviários tinham cauda longa e dedos compridos nas mãos. Essas
características anatômicas teriam permitido que esses animais escalassem facilmente o tronco das



árvores, como mostra esse lagarto-monitor em uma área de piquenique do Sudeste da Austrália. Em
pró-aves, uma prega no patágio, entre o punho e o ombro, pode ter servido como uma tira de
elástico para manter o animal junto ao tronco quando escalava, bem como para reduzir a velocidade
e suavizar seu pouso quando descia planando de uma certa altura.

Em comparação com outros dinossauros terópodes, dromeossauros eram pequenos, e a base
pubiana da pelve dirigia-se caudalmente, em vez de cranialmente. Em comparação com seus parentes
maiores, mais limitadosàterra, tais características podem ter sido adaptações que os ajudaram a
escalar e manobrar no alto de árvores e arbustos, o que teria melhor permitido que escapassem de
predadores e tirassem vantagem de uma rica fonte aérea, emergente, de alimentos: os insetos
voadores. A estrutura digitígrada, com dedos achatados, tanto dos dromeossauros como das
primeiras aves fósseis, sugere que eles saltavam, vadeavam, andavam ou corriam sobre duas pernas,
em vez de se empoleirarem em pequenos ramos, como fazem seus descendentes aviários, de dedos
mais curvados. Em comum com outros terópodes, a maior parte das aves apresenta fórmula
falangiana igual a 2–3–4–5, com ausência do quinto dedo.



2ª Etapa — adiciona penas para isolamento e voo planado
(Troodontídeos/Aves/Archaeopteryx)
De modo geral, ectotérmicos estão em vantagem em climas quentes, onde as fontes de alimento são
escassas. Endotérmicos apresentam melhor desempenho quando o clima é mais frio e o alimento,
abundante. Insetos alados antecederam o surgimento das aves. Tais insetos, juntamente com criaturas
aquáticas, podem ter proporcionado uma fonte abundante de alimento para as aves nos pantanais
quentes dos períodos Triássico e Jurássico (Fig. 1.3). Nas áreas pantanosas onde as primeiras aves
fósseis foram encontradas, elas talvez saltassem ou deslizassem, usando o pescoço longo e a face
alongada, com a boca ainda contendo dentes reptilianos, para capturar presas voadoras. Seus
membros anteriores permaneciam livres para se equilibrar e desempenhar outras funções. Agilidade
aérea e visão aguçada podem ambas ter sido vantajosas para espécies protoaviárias com penas,
como os troodontídeos (Long & Schouten 2008) (Fig. 1.16).

Fig. 1.16  Uma anhinga (Anhinga melanogaster) com asas abertas. Kakadu, Território do Norte,
Austrália. As primeiras aves também poderiam ter utilizado esse comportamento para camuflagem,
proteção de seus ninhos ou secagem de penas, antes que os avanços na configuração das bárbulas
das penas melhorassem a impermeabilização. Acredita-se que o hábitat onde as primeiras aves
evoluíram tenham sido áreas quentes inundadas, como a mostrada nessa figura.

Penas não aparentam ser escamas modificadas, mas terem surgido entre os dinossauros
terópodes como estruturas tubulares independentes, que se tornaram progressivamente mais
complexas. Penas, pelos, unhas e escamas crescem por proliferação e diferenciação de
queratinócitos, que morrem, deixando para trás massas de queratina depositada: filamentos de
proteína, que se polimerizam formando estruturas sólidas. Penas são constituídas de beta-queratinas,
que são exclusivas de répteis e aves. A pele e a bainha externa das penas em crescimento são
constituídas de alfa-queratinas, que são encontradas em todos os vertebrados (Figs. 1.17 e 1.18).



Fig. 1.17  Formação da pena (segundo Prum & Brush 2004, com a autorização de Patricia J.
Wynne).

Fig. 1.18  Formação da pena (segundo Prum & Brush 2004, com a autorização de Patricia J.
Wynne)



Isolamento, equilíbrio e, talvez, flutuabilidade, em vez de voo, podem ter sido os principais
benefícios iniciais que as penas proporcionaram. A ampla diversidade de espécies de dinossauros
terópodes com penas que recentemente surgiu do registro fóssil, na China, demonstra esse fato (Prum
& Brush 2004) (Fig. 1.19).

Fig. 1.19  Mononykus. Nos últimos anos, tem havido diversos achados de dinossauros terópodes
com penas, semelhantes às aves. Mononykus, um dinossauro terópode com penas, não voador, da
China do final do período Cretáceo, apresentava crânio com características aviárias. Modelo da
exposição “Dinossauros da China”, Museu de Melbourne, 2005.

Archaeopteryx, uma ave que viveu nas ilhas que compreendiam a Europa, por volta de 150
milhões de anos atrás, é um dos primeiros fósseis aviários identificados; suas características eram de
transição entre os Maniraptora e as aves, e acredita-se que seja uma espécie-relíquia.
Essencialmente, ela apresentava penas de voo típicas, cada uma com uma haste central (raque) longa,
afunilada, e vexilos amplos, flexíveis e assimétricos. O vexilo da borda dianteira (leading edge) da
pena era mais espesso, porém mais estreito do que o vexilo da borda traseira (trailing edge),
conferindo um formato típico de aerofólio. A cauda era longa e óssea, mas bilateralmente
emplumada. Na estrutura da cintura peitoral, em comparação com os dromeossauros não voadores, a
escápula de Archaeopteryx era em forma de faixa e formava um conjunto de juntas flexíveis em
ângulo agudo com um coracoide maior, flexionado na direção caudal. A cavidade glenoide
localizava-se lateralmente, e o tubérculo do bíceps era grande e cranial. Não havia esterno, e sim
uma série de costelas abdominais (gastrália) atrás dos coracoides, e havia uma fúrcula (“osso da
sorte”) rudimentar (Fig. 1.20).



Fig. 1.20  Archaeopteryx. Mesmo quando ainda vivia, na Europa, por volta de 150 milhões de anos
atrás, Archaeopteryx era uma espécie-relíquia. Esta ave primitiva não apresentava uma constituição
resistente e não possuía esterno; possuía dentes, dedos ósseos separados nas mãos, cauda longa e
múltiplos ossos metatársicos. Entretanto, ela também apresentava penas tipicamente de voo, uma
escápula em forma de faixa disposta em ângulo agudo com um coracoide refletido grande e uma
fúrcula rudimentar. Ela era capaz de planar, mas levantar voo a partir do solo teria sido difícil.
(Gravura: Zittel 1887.)

Dromeossauros, troodontídeos e Archaeopteryx apresentavam articulações giratórias nos carpos
e dois dedos longos e um curto nas mãos. Todos eles apresentavam dentes e ossos longos com



córtices delgados (Fig. 1.27). Em Archaeopteryx, o cérebro era aumentado e o processo ascendente
da barra jugal era reduzido, de maneira que havia confluência parcial das aberturas de Diapsida na
lateral do crânio, permitindo olhos maiores, cercados por um anel de ossículos esclerais, e visão
estereoscópica parcial. Provavelmente para ajudar a amortecer o pouso, o fêmur apresentava 80% do
tamanho da tíbia, e a tíbia, fíbula e os ossos társicos proximais eram parcialmente fundidos, da
mesma forma que os ossos metartársicos e társicos distais. O hálux (primeiro dedo) era invertido. A
estrutura da cintura peitoral não permitia um canal triósseo através do qual o músculo
supracoracoideo pudesse passar para levantar a asa. Consequentemente, Archaeopteryx podia correr
e planar livremente, mas sua capacidade de manobra teria sido insuficiente, seu voo batido,
rudimentar, e levantar voo a partir do solo era difícil.

Fig. 1.27  Esquerda: osso longo de mamífero. Direita: osso longo de ave. Diferentemente dos ossos
de répteis não aviários, os ossos das aves evoluíram para leveza e resistência: eles são
pneumáticos, com córtices finos e medulas amplas, que são atravessadas por trabéculas
estrategicamente situadas, para reforço. Esta característica causa dificuldades para cirurgiões
ortopédicos de aves, pois ossos desse tipo estilhaçam facilmente e não se deixam fixar com placas
e parafusos. Por outro lado, as asas das aves dobram-se confortavelmente contra o corpo.
Bandagens de Braille ou em oito, e técnicas que utilizam tie-in* para o reparo de fraturas são alguns
dos procedimentos que têm sido desenvolvidos por causa dessas características exclusivas dos
pacientes aviários.

Confuciusornis, uma ave fóssil do tamanho de um pombo encontrada em formações rochosas no
nordeste da China, datando da fronteira Jurássico-Cretácea (c. 145 milhões de anos atrás),
apresentava penas de contorno, sugerindo que a ave era endotérmica. Em comum com Archaeopteryx,
Confuciusornis possuía púbis retrovertido e hálux invertido. Também apresentava uma pré-maxila
grande, com uma dobradiça nasofrontal e um bico desdentado. Suas mãos apresentavam elementos
cárpicos não fundidos, dedos longos e longas garras curvadas, sugerindo que se tratava de um bom
escalador. Sua cauda era curta, com retrizes longas, permitindo maior capacidade de manobra em
voo.



3ª Etapa — adiciona visão estereoscópica, desenvolvimento
cerebral e uma tróclea supracoracoidea para voo batido
rudimentar (Ornithothoraces/Protoavis)
Embora restos fossilizados de aves sejam escassos, possíveis pistas datando do final do Triássico e
do início do Jurássico têm sido encontradas na África, Europa e América do Norte, sugerindo que as
aves podem ter sido uma espécie global antes de Archaeopteryx. Protoavis, uma espécie que viveu
na América do Norte, controversamente datada de c. 225 milhões de anos atrás, estava adiante de seu
tempo se comparada a Archaeopteryx e outras aves fósseis do Mesozóico, tanto que alguns cientistas
duvidam de sua autenticidade. Ela possuía uma fúrcula flexível unida ventralmente por um
hipocleido, glenoides direcionadas dorsalmente, coracoides semelhantes a escoras e um esterno.
Canais triósseos rudimentares se formavam em cada ombro, na confluência de fúrcula, coracoide e
escápula, através dos quais podiam passar os músculos supracoracoideos, tipo polia, que eram
usados para levantar as asas. Essas características todas sugerem que essa ave era capaz de voo
batido limitado (Fig. 1.21). Não foram encontradas penas fósseis de Protoavis, mas protuberâncias
identificadas na ulna sugerem que existiam penas em vida. Havia três ossos cárpicos e quatro ossos
metacárpicos separados.

Fig. 1.21  Estrutura da cintura peitoral em aves voadoras. Como as asas estendidas apresentam uma
configuração de aerofólio (Quadro 1.1), as aves podem confiar na força de sustentação para manter
a altitude quando voam e não necessitam de músculos fortes para levantar suas asas no movimento
de batida. Entretanto, elas precisam de músculos fortes para o movimento de batida para baixo e
para gerar tração. O tendão do músculo supracoracoideo (peitoral profundo) age como uma polia,
indo desde a fixação do músculo ao esterno, passando através do canal triósseo (seta) e inserindo-
se na cabeça do úmero, para levantar e esticar a asa. O músculo peitoral superficial sobrejacente dá
força para a batida para baixo e tração para a frente. A escápula tipo faixa e o coracoide tipo escora
são firmemente ligados e fazem parte do canal triósseo. Junto com o supracoracoideo, eles ajudam a
manter a configuração de aerofólio da asa. A flexível fúrcula — o terceiro osso do canal triósseo
— facilita a batida para baixo e também dá suporte ao ombro.



Protoavis possuía olhos grandes, visão estereoscópica, um bico parcialmente dentado e um
crânio avidapsídeo que permitia que uma articulação nasofacial em dobradiça (gínglimo) se abrisse
pela ação do osso quadrado empurrando a barra jugal, como ele faz nas aves modernas. Lobos
olfatórios eram reduzidos, mas o cérebro, os lobos ópticos e o cerebelo eram aumentados, e a
saliência do wulst visual — que se acredita esteja envolvida com habilidades de preensão e
coordenação entre os olhos e os pés — podia ser identificada na região dorsal do cérebro. Da
mesma forma que as aves modernas, o número de vértebras cervicais era maior, os ossos eram
pneumáticos e os corpos vertebrais eram em forma de sela (heterocélicos), permitindo que a cabeça
se movesse em todas as direções e que o bico fosse usado como uma ferramenta universal. Em
repouso, o pescoço tinha a forma de um “S”, de maneira que a cabeça podia ser retraída para uma
posição mais próxima do centro de gravidade (Figs. 1.22 e 1.23). A cauda era longa, permitindo
controle de arremesso e rolamento no voo horizontal, mas dificultando voltear, subir ou mergulhar.

Fig. 1.22  Subluxação cervical em uma cacatua-de-crista-amarela. Para compensar a ausência de
mãos, as aves apresentam pescoços longos, com várias vértebras heterocélicas (em forma de sela),
que permitem que a cabeça e o bico se movimentem em todas as direções e sejam utilizados como
uma ferramenta universal. Isto as deixa vulneráveis a lesões no pescoço, como ocorreu, por
exemplo, neste caso, quando esta ave prendeu a cabeça no arame da gaiola e tentou retirá-la.



Fig. 1.23  A subluxação cervical da cacatua-de-crista-amarela foi reduzida por meio de
manipulação, e o pescoço foi posicionado num suporte preso a uma armadura (como mostrado),
durante várias semanas. Sua recuperação foi completa.

Protoavis apresentava fusão na parte caudal de ílio e ísquio, características que teriam
fortalecido a pelve e ajudado a suportar o impacto do pouso a partir de certa altura. Havia fossas
renais, indicando que os rins foram integradosàforma aerodinâmica da pelve. O ísquio e o púbis
eram abertos ventralmente sem uma sínfise, o que permitiria a passagem de ovos grandes, de casca
dura. Havia uma crista cnemial cranial na tíbia, como nas aves modernas, mas a tíbia não era fundida
com a fíbula e os ossos társicos proximais, formando o que chamamos de tibiotarso. Os ossos
társicos distais não eram fundidos com os ossos metatársicos. O pé era anisodáctilo, com um hálux
grande, oponível, totalmente invertido, indicando que Protoavis possuía um pé agarrador, com
capacidade tanto para andar como para escalar.



4ª Etapa — adiciona um escapulocoracoide fechado, um
carpometacarpo, uma álula e um pigostilo para manobrabilidade
(Pygostylia/Enantiornithines)
Este grupo de aves apareceu pela primeira vez no registro fóssil nos tempos do Cretáceo, por volta
de 120 milhões de anos atrás (Fig. 1.4). O coracoide proximal formava uma projeção cilíndrica para
se encaixar na concavidade da escápula, encerrando uma sólida configuração de carcaça contra a
qual as asas podiam bater. A cauda foi reduzida a um pigostilo curto do qual emergiam retrizes. Os
ossos cárpicos e metacárpicos fundiram-se, formando carpometacarpianos maior e menor e a álula
(Fig. 1.24). A estrutura pélvica utilizou ílio e ísquio, fundidos na parte posterior, para cercar uma
grande janela ilioisquiática. Essa constelação de características melhorou a manobrabilidade e a
capacidade para voo batido e pousos controlados.

Fig. 1.24  Álula. Quanto estendida, a álula (polegar) (seta) age como um “slot”, mantendo o fluxo
laminar de ar sobre a superfície dorsal da asa conforme a ave reduz a velocidade e,
consequentemente, permitindo um pouso mais suave e preciso em marcha lenta.

Na época em que Enantiornithines se tornaram amplamente difundidos, a Pangeia havia se
rompido e os continentes estavam se afastando. Entretanto, essas aves não permaneceram confinadas
a massas isoladas de terra, pois teriam sido capazes de usar sua habilidade para voar, vadear e/ou
nadar através das águas para alcançar outras massas de terra. Alguns Gêneros incluíam: Enantiornis
leali, a espécie-tipo da Argentina; Avisaurus, da América do Norte; Iberomesornis, da Europa;
Nanantius, da Austrália; e Gobipteryx, da Mongólia. Ninhos de Gobipteryx têm sido encontrados,
mostrando que algumas dessas aves tiveram filhotes nidífugos, que eclodiram de ovos incubados no
solo.

Aves terrícolas incapazes de voar, aparentadas com Enantiornithines, como Patagopteryx, da
Patagônia, também surgiram no registro fóssil do final do período Cretáceo. As asas eram muito
atrofiadas; os ílios formavam um escudo pélvico com o sinsacro, embora posteriormente os ílios e o



ísquio se separassem sem cercar uma janela ilioisquiática. Um grande antitrocanter estava presente
na margem do acetábulo, o fêmur era robusto e os ossos metatársicos e társicos distais eram
fundidos, formando o tarsometatarso. Essas características assemelham-se às das ratitas de hoje.



5ª Etapa — adiciona processos uncinados ossificados às costelas,
para fortalecer a “fuselagem”, e maior fusão pélvica
(Ornithurae/Hesperornithiformes)
Os Hesperornithiformes eram aves não voadoras, mergulhadoras, que usavam os pés para impulsão,
cujo reduto era um mar interior que cortava a América do Norte ao meio, no final dos tempos do
Cretáceo. Os Hesperornithiformes, e várias outras espécies de aves que possuíam dentes, foram
descritos pela primeira vez em 1880 por O. C. Marsh em um texto muito bem ilustrado, que atraiu
elogios de Charles Darwin (Fig. 1.25). Hesperornis, o Gênero mais bem conhecido, equipara-se a
mobelhas* (loons) e mergulhões (grebes) modernos em muitas características esqueléticas e na posse
de glândulas de sal. Era uma ave muito maior do que suas homólogas modernas, com cerca de 2
metros de comprimento, coberta de penas plumáceas capilares, macias. Da mesma forma que muitas
espécies subsequentes que evoluíram em áreas geograficamente isoladas na ausência de predadores,
ele não voava. Os processos uncinados das costelas eram ossificados. O sinsacro foi aumentado com
a incorporação de mais de oito vértebras e os elementos pélvicos fundiram-se, deixando ílio, ísquio
e púbis mais ou menos paralelos. Essas características ajudariam a “fortalecer a fuselagem” para
deslocamentos através do ar ou da água. Como nas aves aquáticas de hoje, que remam com os pés, a
crista cnemial da tíbia era grande (derivada da patela, neste caso), o fêmur era curto e na posição
horizontal e o movimento de remo das pernas era predominantemente uma função do joelho.



Fig. 1.25  Hesperornis. Os Hesperornithiformes eram aves especializadas, mergulhadoras, não
voadoras, com dentes, que se deslocavam com o impulso dos pés, que viviam nas águas do
Hemisfério Norte na época do Cretáceo. Como as aves mergulhadoras modernas, seus corpos
adquiriram uma forma aerodinâmica e foram fortalecidos por processos uncinados ossificados nas
costelas e pela fusão de vértebras para formarem o sinsacro. Elas possuíam cristas cnemiais
grandes derivadas da patela, e o movimento de remo das pernas era predominantemente uma função
do joelho. O grupo não sobreviveu ao evento de extinção da fronteira K-T, de 65 milhões de anos
atrás. (De Marsh 1872.)



6ª Etapa — adiciona um osso da quilha (carena) mais profundo,
um canal triósseo completo e tibiotarso e tarsometatarso fundidos
para voo batido, controlado, e pousos mais seguros
(Carinatae/Ichthyornithiformes)
Ichthyornis e Apatornis eram aves providas de dentes do final do período Cretáceo, na América do
Norte, e que também foram descritas pela primeira vez por O. C. Marsh, em 1880. Tais aves
assemelhavam-se às atuais gaivotas e andorinhas-do-mar, e possuíam cérebros expandidos e
glândulas de sal. O esterno apresentava uma carena grande e havia um canal triósseo; o úmero
possuía uma enorme crista deltóide e uma depressão braquial na extremidade distal. Tibiotarso e
tarsometatarso eram ambos fundidos (Fig. 1.26).

Fig. 1.26  Ichthyornis. Os Ichthyornithiformes eram aves costeiras tipo gaivota, com dentes, da
América do Norte do final do Cretáceo. Elas possuíam muitas características em comum com as
aves voadoras modernas, incluindo esterno grande, estrutura de cintura peitoral com canal triósseo,



metacarpo maior fundido e tibiotarso e tarsometatarso fundidos. O grupo não sobreviveu ao evento
de extinção da fronteira K-T, de 65 milhões de anos atrás. (De Marsh 1872.)



7ª Etapa — adiciona fusão de ossos do crânio
(Neornithes/Gobipipus e as aves modernas)
No fim da Era Mesozoica Enantiornithines eram encontrados em todos os continentes,
Hesperornithiformes estavam nadando em mares do Hemisfério Norte e Ichthyornithiformes eram
encontrados ao longo das linhas litorâneas. Embora a localização de sua população ancestral seja
obscura, as aves modernas (Neornithes), nas quais os ossos isolados do crânio se fundiram, estavam
começando a aparecer no registro fóssil de todo o globo. Na América do Norte, aves costeiras de
transição (transitional shorebirds*) estavam surgindo em áreas costeiras, e na Eurásia havia
Gobipipus, uma ave terrícola da Mongólia conhecida a partir do final do Cretáceo. Seus ninhos
fossilizados incluíram um ovo contendo um embrião nidífugo no ponto de eclosão. No Hemisfério
Sul, nadando ao largo de uma ilha próximaàAntártida Ocidental num ambiente marinho raso, lado a
lado com plesiossauros, estava Polarornis, a mais antiga mobelha (Gaviiformes). Ao lado de
evidências fósseis, evidências advindas da hibridização de DNA nuclear e mitocondrial estão hoje
situando as origens das aves modernas no final do período Cretáceo, com mais de 13 das ordens
modernas ainda existentes surgindo antes da catástrofe da fronteira K-T.



Aves do Terciário
A fronteira Cretáceo-Terciário (K-T), de 65 milhões de anos atrás, foi marcada por um evento de
extinção global, que se acredita tenha sido desencadeado por um meteorito, cujo principal sítio de
colisão teria sido o atual Golfo do México. Tal como ocorreu com outros animais, é provável que as
aves que viviam nas proximidades do local do impacto tivessem tido pouca chance de
sobreviveràexplosão inicial, aos incêndios e ao longo e escuro inverno que se seguiu. Aves que
viviam em latitudes mais altas talvez estivessem mais bem adaptadas às condições frias e escuras, e
poderiam fornecer populações de aves a partir das quais outras áreas poderiam ser repovoadas. A
habilidade para voar, nadar, vadear ou caminhar teria auxiliado a dispersão. Enantiornithines,
Hesperornithiformes e Ichthyornithiformes não sobreviveram ao evento de extinção — tampouco os
pterossauros —, mas aves Neornithes sobreviveram e passaram a ocupar nichos ecológicos na terra,
no mar e no ar, por todo o globo (Figs. 1.28 e 1.29).

Figs 1.28 e 1.29  Avesàparte, o voo com asas evoluiu independentemente em outros dois grupos de
vertebrados: pterossauros e morcegos. Em pterossauros, o quinto dedo tornou-se alongado e
sustentava uma prega de pele membranosa. Pterossauros não sobreviveram ao evento de extinção da
fronteira K-T. Em morcegos, mamíferos voadores que surgiram no Período Terciário, formaram-se
pregas de pele entre dedos alongados. Fotos tiradas no British Museum and Melbourne Museum,
2005.

Talvez houvesse diferenças em tecidos moles — como, por exemplo, no desenvolvimento do
cérebro, na capacidade de navegação ou no comportamento instintivo, nos padrões de nidificação ou
migração — que teriam proporcionado aos Neornithes uma margem de superioridade sobre as aves
arcaicas. Ambas as evidências, DNA e fóssil, indicam que todas as aves modernas se enquadram
nesse clado monofilético, mas as diferenças ósseas entre os Ichthyornithiformes e os Neornithes não
parecem ser suficientemente expressivas a ponto de terem sido as responsáveis pela dominância
global dos Neornithes. Posteriormente, Neornithes dividiu-se em Palaeognathae (as ratitas e os
tinamídeos) e Neognathae (todas as outras aves modernas). A estrutura do palato de Palaeognathae
apresenta características semelhantes às dos arcossauros primitivos, enquanto nos Neognathae há o
desenvolvimento de uma articulação flexível entre o pterigoide e o palatino. Também existem
diferenças na estrutura esternal: os néognatas geralmente apresentam carenas mais profundas,



permitindo voo mais vigoroso.
As relações entre as Ordens contemporâneas de neógnatas têm sido difíceis de desvendar, e

ainda são muito discutidas. Os atuais continentes do Hemisfério Sul possuem hoje a maior
diversidade de Famílias de aves endêmicas (América do Sul: 31; Austrália: 15; e África: 6) (Fig.
1.32). Os primeiros fósseis de aves modernas de pelo menos cinco grupos, incluindo o alcaravão*

(stone curlew), os pinguins, as aves pernaltas de transição (transitional wader) e o ganso-pega**

(goose/duck magpie), foram encontrados na Ilha Vega, na costa da Antártida, datando de
aproximadamente 66 milhões de anos atrás. Evidências moleculares e paleogeológicas datam
linhagens de passeriformes e papagaios endêmicos da Nova Zelândia em mais de 80 milhões de anos
atrás, antes de as ilhas se separarem de Gonduana. Essas descobertas dão suporteàorigem das aves
modernas no Hemisfério Sul, possivelmente há cerca de 100 milhões de anos. A Tabela 1.2 dá
estimativas para as primeiras divergências aviárias, com base em dados moleculares para esses
grupos, ajustados por comparação com fósseis de pinguins de North Canterbury, Nova Zelândia,
datando de 62 milhões de anos atrás, e apoiadas pelos achados de fósseis mais recentes de aves da
Ilha Vega, anteriormente citados.

Fig. 1.32  Distribuição global das atuais Famílias de aves. América do Sul e Austrália possuem
hoje a maior quantidade de Famílias de aves endêmicas; todavia, evidências fósseis sugerem que
havia aves, como as das Famílias Megapodidadae e Psittacidae, em outros lugares. A distribuição
atual apoia a origem das aves modernas como sendo em Gonduana/Hemisfério Sul.

As conexões de terra entre a América do Sul, a Antártida e a Austrália permaneceram da
fronteira K-T até c. 35-33 milhões de anos atrás, embora, durante o mesmo período, existissem
encadeamentos intermitentes de ilhas, muito mais tênues, entre a Antártida e a costa leste da África,
via platô de Kerguelen. Embora ainda seja especulação, essas conexões podem ter proporcionado um



corredor para as aves modernas povoarem a África e a Eurásia a partir do sul, depois da catástrofe
K-T de 65 milhões de anos atrás. Alternativamente, algumas Ordens, como Strigiformes (corujas),
podem ter ressurgido de populações residuais das latitudes altas do Norte.

No período quente, subtropical, do Paleoceno (65–53 milhões de anos atrás), a Era que sucedeu
o desaparecimento dos dinossauros não aviários, parece ter sucedido um “revezamento
evolutivo”,àmedida que aves e mamíferos competiam por dominância. Há registros fósseis, na
França, de Gastronis, uma ratita primitiva. Strigiformes surgiram na América do Norte, e
Pelecaniformes com projeções ósseas no bico (“dentes”) foram encontrados por todo o globo. Mais
espetacularmente, aves gigantes não voadoras da Família Gruiformes (grou, saracura e abetarda)
cresceram em importância, transformando-se em herbívoros dominantes (Diatryma da América do
Norte e Europa, p. ex.) e predadores (os Phorusrhacidae da América do Sul, p. ex.). Com o passar do
tempo, essas aves grandes, não voadoras, ficaram vulneráveis aos predadores de topo (de cadeia)
que emergiam entre os mamíferos placentários e que podiam mover-se rapidamente em terra, invadir
ninhos em busca de ovos e atacar os adultos com suas unhas e seus dentes afiados (Fig. 1.30). As
aves não voadoras desapareceram do registro fóssil da Eurásia e da América do Norteàmedida que
os mamíferos placentários foram assumindo o controle; todavia, conseguiram manter-se em massas
de terra aonde os mamíferos placentários predadores não tinham chegado, como se evidencia pela
distribuição atual das ratitas. Evidências estratigráficas sugerem que os atuais paleognatas derivaram
de ancestrais menores, que poderiam, com certa dificuldade, voar/nadar ou vadear pelos corpos de
água que separavam as massas de terra do Hemisfério Sul (Fig. 1.31). São eles:
• os Tinamidae da América do Sul
• os quivis e os moas extintos da Nova Zelândia
• as extintas aves elefantes de Madagascar
• os emus e casuares da Austrália
• o avestruz da África e
• a ema da América do Sul

Fig. 1.30  Flórida, 2 milhões de anos atrás. Grandes aves terrestres não voadoras relacionadas a
Gruiformes (grous e abetardas) e Anseriformes (anatídeos) emergiram como herbívoros dominantes
e predadores, depois do desaparecimento dos dinossauros não aviários, na época da catástrofe da
fronteira K-T, por volta de 65 milhões de anos atrás. Eles foram extintosàmedida que surgiram
mamíferos placentários predadores com dentes afiados. A América do Sul foi o reduto dos últimos



dias das aves terrestres gigantes, pois elas estiveram basicamente isoladas desses mamíferos
placentários até o desenvolvimento da ponte de terra do Panamá, 2,5 milhões de anos atrás. Titanis,
ilustrado na figura, deslocou-se da América do Sul para a América do Norte nessa época, mas em
seguida a espécie foi extinta em ambos os locais. Ilustração de Carl Buell, Florida Museum of
Natural History.

Fig. 1.31  Emu-anão e emu continental. Evidências fósseis sugerem que as ratitas foram outrora
encontradas em todo o globo e provavelmente descendiam de ancestrais voadores, pequenos,
parecidos com os tinamídeos de hoje. Em épocas históricas, seu reduto era o Hemisfério Sul. Tem
havido muitos exemplos de coincidência entre extinções insulares de ratitas e a chegada do homem,
como, p. ex., a extinção das moas da Nova Zelândia, das aves-elefante de Madagascar e dos emus-
anões das ilhas Bass Strait, na Austrália, mostrado na figura. Esses emus foram isolados quando o
nível global dos mares subiu, há 14.000 anos, e evoluíram para formas anãs em várias ilhas. Eles
eram facilmente capturados e foram extintos logo após a chegada de europeus. Esse exemplar foi
levado para a França em 1804 ainda vivo, e foi empalhado quando morreu. Não restou nenhum
exemplar de emu-anão na Austrália.
(Foto: Elliot Forsyth.)

As distâncias envolvidas eram muito mais curtas do que as hoje existentes. Dessas aves,
somente avestruzes coevoluíram inicialmente com grandes predadores mamíferos placentários.

Sphenisciformes (pinguins), que provavelmente derivaram de um ancestral semelhante às
mobelhas, são conhecidos somente no Hemisfério Sul, sendo seu reduto a Antártida. Fósseis de aves
gigantes semelhantes aos pinguins foram encontrados na Austrália do Sul, datando da época do
Eoceno (Vickers-Rich 1996). Embora se saiba que existiam mobelhas nas regiões antárticas no final
do Cretáceo e início do Terciário, tais aves atualmente são encontradas somente no Hemisfério
Norte. Talvez espécies mais primitivas de mobelhas tenham perdido na competição com os pinguins



ou pinípedes (focas) emergentes, ou prejudicadas por mudanças climáticas locais.
Há um consenso geral de que, dentre as atuais Ordens de aves Neognathae, “Galloanserae” foi

um ramo inicial, derivando de um ancestral comum. Este grupo inclui:
• os Anseriformes: anhumas (screamers) da América do Sul; patos, gansos e outros anatídeos e
• os Galliformes: galinhas, codornas e faisões.

Os demais Neognathae — as Neoaves — pertencem a três grupos principais:
1. Os Gruiformes (grous)
2. Os Charadriomorphae, um complexo derivado de aves costeiras que, além dos atuais
Charadriiformes, deu origem aos “Ciconiimorphae”:
    – Phoenicopteriformes (flamingos)
    – Ciconiiformes (cegonhas)
    – Pelecaniformes (biguás, corvos-marinhos, pelicanos)
    – Gaviiformes (mobelhas)
    – Sphenisciformes (pinguins)

e aos “Columbimorphae”:
    – Turniciformes (button quail*)
    – Pteroclidiformes (sand grouse*)
    – Columbiformes (rolas e pombas)
    – Psittaciformes (papagaios e cacatuas).
3. “A comunidade de aves terrestres”, que deu origem a:
    – Opisthocimiformes (ciganas)
    – Falconiformes
    – Cuculiformes (cucos)
    – Musphagiformes (turacos)
    – Strigiformes (corujas)
    – Caprimulgiformes (curiangos, bacuraus)
    – Apodiformes (andorinhões, taperás e beija-flores)
    – Bucerotiformes (calaus)
    – Piciformes (pica-paus)
    – Passeriformes, que hoje compreendem cerca da metade das espécies atuais de aves.

Os Piciformes estiveram entre as últimas ordens de aves modernas a emergir do registro fóssil:
os primeiros registros atualmente datam da época do Oligoceno, 53-36 milhões de anos atrás.

La Grande Coupure c. 33 milhões de anos atrás

Após a crise K-T, um outro evento biogeográfico, crítico para a avifauna em evolução, foi o Grande
Corte — ou La Grande Coupure, como foi cunhado pelo paleontologista suíço Hans Stehlin. A
separação entre Austrália e Antártida teve início por volta de 60 milhões de anos atrás,àmedida que
o movimento de placas tectônicas arrastava lentamente o continente para o norte. Perto de 40 milhões
de anos atrás, a Índia colidiu com o sul da Ásia e as montanhas do Himalaia começaram a se erguer,



como continuam a fazer até hoje. A Passagem de Drake entre a América do Sul e a Antártida abriu-se
há cerca de 35 milhões de anos e, finalmente, c. 33 milhões de anos atrás, uma longa elevação
submarina, que se expandia da Austrália até a Antártida, rompeu-se, permitindo que as águas
profundas da corrente circumpolar da Antártida inundassem pela primeira vez o espaço entre os dois
continentes. Isso causou resfriamento global e fortaleceu ventos alísios e costeiros. O efeito
aumentou conforme a calota de gelo polar se expandiu, os ventos se fortaleceram, as temperaturas
caíram e as correntes globais de água fria levaram para o norte ricas fontes de alimentos marinhos
(Flannery 2000). Embora as Ordens de aves de hoje tenham surgido antes de La Grande Coupure, foi
depois dessa época que se deu a surpreendente expansão das famílias de aves voadoras.

As Américas do Norte e do Sul foram reunidas pela ponte de terra do Panamá, c. 2,5 milhões de
anos atrás, e com isso houve intercâmbio de aves e outras espécies animais entre os dois continentes.
Durante algum tempo, aves não voadoras grandes tomaram o rumo da América do Norte, a partir do
sul, mas ao final foram extintas (Fig. 1.30). Predadores mamíferos placentários de topo, os grandes
felinos, ursos e canídeos, foram, provavelmente, a causa de sua extinção. Entretanto, essas foram
exceções: as aves prosperaram globalmente sob diversas circunstâncias, incluindo as da Era do
Gelo, durante o período Pleistoceno.

O fim da Era do Gelo trouxe a expansão global da espécie humana, que teve um efeito
devastador sobre a diversidade das aves. Por todo o mundo, a extinção local de espécies aviárias
acompanhou a chegada dos homens e de seus cães domésticos, gatos, ratos, sua pecuária e suas
máquinas. A escala dessas extinções tem sido enorme, principalmente no caso de populações
insulares. Estima-se que mais de 2.000 espécies de aves tenham desaparecido das ilhas do Pacífico
desde a chegada de polinésios e europeus. Aves não voadoras grandes têm estado particularmente
vulneráveis. As moas da Nova Zelândia, a ave-elefante de Madagascar e o dodô das ilhas Maurício
são apenas alguns exemplos. Aves continentais, como o pombo-passageiro, o periquito-da-Carolina e
a alca-gigante, também sofreram extinções. De um apogeu de mais 12.000 espécies, antes do início
dessa crise provocada pelo homem, existem atualmente por volta de 9.650 espécies vivas. O número
de espécies aviárias continua a diminuir no mundo todo (Fig. 1.33).

Fig. 1.33  O periquito-da-Carolina (Conuropsis carolinensis), a única espécie de papagaio nativa
do leste dos Estados Unidos, foi extinto no início dos anos 1900 por perda de hábitat, caça



praticada por fazendeiros que o consideravam uma espécie-praga e, possivelmente, por doenças.
Atualmente, várias outras espécies de papagaios em todo o mundo também estão ameaçadas ou em
perigo. Veterinários de aves têm um papel importante na reversão dessa tendência. Exemplar
empalhado. Exposição de Audubon, Museum of Natural History, Nantes, France, 2005.



Adaptações comportamentais e de tecidos moles
Fósseis podem contar apenas parte da história da evolução das aves. Adaptações comportamentais e
de tecidos moles, como o sistema urogenital, foram essenciais para o surgimento da estrutura e da
função das aves modernas. Como essas características deixaram poucos vestígios no registro
estratigráfico, pode ser difícil estimar a época de seu aparecimento. Entretanto, elas se fazem refletir
na anatomia, fisiologia, diversidade, distribuição e no comportamento das espécies atuais de aves.

Adaptações reprodutivas

Os ancestrais reptilianos das aves possuíam dois ovários e tinham uma grande quantidade de ovos
em cada postura (Fig. 1.34). Esses ovos eram incubados em ninhos no solo, em condições quentes e
úmidas, e davam origem a filhotes nidífugos. Crocodilianos ainda nidificam dessa maneira. Para as
primeiras aves, aproveitar o calor do corpo para encurtar o período de incubação (e mais tarde
desenvolver placas de choco especializadas) teria sido uma vantagem para reduzir o risco de
predação e aumentar a sobrevivência de sua prole, principalmente em climas frios. Ter uma
quantidade menor de ovos para serem incubados junto ao corpo dos pais também teria favorecido as
aves. Patos ou cisnes que nidificam em juncos ou constroem ninhos flutuantes poderiam ser um
modelo para este tipo de incubação. Alternativamente, ancestrais aviários parcialmente
endotérmicos, com penas, podem ter feito ninhos em tocas escavadas, como fazem hoje, por exemplo,
alguns pinguins (outra Família antiga de aves) (Kavanau 1987).

Fig. 1.34  Radiografia de uma tartaruga no ponto de postura. Répteis põem uma quantidade grande
de ovos moles, todos de uma vez, e os ovos são incubados no solo. Ancestrais aviários evoluíram
para botar um ovo de cada vez, pois as aves não seriam capazes de voar carregando internamente
uma quantidade tão grande de ovos.



(Foto: Anne Fowler.)

A capacidade das primeiras aves para usar o calor do próprio corpo para acelerar o processo
de incubação pode ter sido vantajosa, no curto prazo, por permitir que as aves utilizassem buracos
em troncos de árvores, galhos ou arbustos como locais de ninho. A evolução da incubação aviária
também exigiu uma mudança na estrutura do ovo, para permitir que os embriões sobrevivessem em
condições de menor umidade (Fig. 1.35). Botar um ovo de cada vez, numa desova menor, em vez de
botar todos os ovos de uma vez só, como os répteis, eliminou a necessidade de dois ovários, e o
corpo das aves pôde ser aerodinamicamente simplificado para conter um só ovário e um único
oviduto. O surgimento da deposição de cálcio no tecido ósseo medular das fêmeas em postura teria
auxiliado esse processo. O voo e o “pacote” reprodutivo aviário evoluíram de mãos dadas (Figs.
1.36, 1.37 e 1.38).

Fig. 1.35  Calopsitas com um ovo. Endotermia e penas aumentaram a capacidade das aves para
incubarem os ovos junto a seus corpos, em comparação com seus ancestrais dinossauros. O
comportamento do dinossauro de proteção ao ninho pode ter se transformado gradativamente no
comportamento de incubação dos ovos. Uma quantidade menor de ovos em cada postura poderia
permitir que os ovos fossem incubados junto ao corpo e que o período de incubação e,
consequentemente, o risco de predação, fossem reduzidos. Placas de choco — áreas vascularizadas
que se desenvolvem no ventre das aves que estão incubando ovos — também ajudam a manter o
calor e a reduzir o período de incubação.



Figs 1.36 e 1.37  Retenção de ovo em um lóri. Em comparação com seus ancestrais dinossauros,
botar um ovo de cada vez e ter uma ninhada menor teria facilitado a capacidade dos pais para
voarem em busca de alimento enquanto cuidavam da prole. Entretanto, ovos grandes, pesadamente
calcificados, que podem ser incubados acima do solo sem dessecação, também podem ser difíceis
de eliminar, como mostrado nesse lóri com retenção de ovo. Aquecimento, cálcio e fluidoterapia
são tratamentos clínicos que podem ser úteis para aliviar a retenção de ovos causada por um ovo
grande. Se não resolver, pode ser necessária a implosão do ovo ou a salpingotomia para tratar o
problema reprodutivo.

Fig. 1.38  Radiografia, deposição óssea medular e ovo colapsado. As aves desenvolveram um
mecanismo de deposição óssea medular, dependente de estrogênio (“hiperostose poliostótica”),
como forma de armazenar cálcio para satisfazer as altas exigências de cálcio durante a postura. O
aumento da densidade óssea em ossos longos pode ser observado tanto em fêmeas normais em
reprodução como nas que apresentam patologia, como a mostrada nessa figura. Em machos, pode
ser um indício de um tumor testicular de epiteliócitos sustentadores (células de Sertoli), produtor de
estrogênio.



Estrutura da casca do ovo

Tanto para as aves como para os répteis, um sistema excretor baseado na produção de uratos
insolúveis (em vez de ureia, solúvel) permitiu que os resíduos fossem compartimentalizados dentro
do ovo, mas longe do embrião em desenvolvimento, de uma forma não tóxica. O desenvolvimento de
uratos insolúveis deu às aves a capacidade de pôr ovos que podiam sobreviver fora da água. Os
dinossauros terópodes não aviários e os Enantiornithines produziam cascas de ovos com uma camada
mamilar interna, composta por numerosas saliências cônicas arredondadas, firmemente compactadas.
Externamente a essa camada havia a zona escamosa ou esponjosa, mais espessa, composta por
cristais de calcita convenientemente dispostos sobre uma matriz de proteína. Neoaves também
possuem essas camadas, mas, além delas, há uma zona externa composta por uma cutícula de
proteína, lisa e brilhante, e a zona esponjosa apresenta paliçadas verticais separadas por canais de
poros minúsculos. Com essas inovações, os ovos das aves modernas ficaram menos
propensosàdessecação, e os pais ficaram mais bem capacitados para explorar locais de nidificação
acima do solo (Fig. 1.39).

Fig. 1.39  Estrutura da casca do ovo em aves primitivas e modernas. Tanto as aves como os
dinossauros terópodes produziam ovos com uma camada mamilar interna e uma camada externa
esponjosa, mais espessa, de cristais de calcita convenientemente dispostos sobre uma matriz de
proteína. Os ovos das aves modernas, além dessa camada, possuem uma outra camada externa,
composta por uma cutícula de proteína, e paliçadas verticais separadas por canais de poros
minúsculos. Esta inovação auxiliou na respiração e minimizou o risco de os ovos dessecarem ao
serem mantidos em ninhos acima do solo.

Enquanto as aves primitivas tinham filhotes grandes, nidífugos, com penugem (downy feathered)
(como evidenciado por Gobipipus, ratitas, Anseriformes e Galliformes), filhotes nidícolas de aves
(pequenos, sem penas, indefesos) podem ser produzidos a partir de ovos menores em relação ao
tamanho da ave adulta. Para algumas espécies, essa vantagem parece compensar o maior cuidado
parental requerido para criar filhotes nidícolas (Columbiformes, Psittaciformes e Passeriformes, p.
ex.).

Adaptações respiratórias



Crocodilianos possuem pulmões com múltiplas câmaras e com brônquios ramificados, complexos,
que conduzem a um parênquima de alta densidade. Não há diafragma nem alvéolos. Aves também não
possuem diafragma e têm capilares aéreos, em vez de alvéolos, havendo extenso desenvolvimento
dos sacos aéreos, que proporcionam um reservatório de ar para liberação dentro dos capilares
aéreos e dos ossos pneumáticos. De modo geral, essas características contribuem para deixar o
corpo mais leve e a respiração eficiente, sendo ambos fundamentais para saltar, correr, nadar ou
voar. Pinguins e emus possuem parabrônquios paleopulmonares, nos quais o fluxo de ar é
caudocranial, unidirecional e ligado aos sacos aéreos. Além dos parabrônquios paleopulmonares,
outras aves possuem ainda redes parabronquiais neopulmonares, nas quais o fluxo de ar é
bidirecional. Os músculos abdominais e intercostais das aves agem como um diafragma para a
totalidade da cavidade celomática, tanto na inspiração como na expiração. O tronco esquelético
cônico das aves modernas parece funcionar como um fole na respiração, ao mesmo tempo em que
alivia o peso e dá uma forma aerodinâmica ao corpo das aves para nadarem, planarem ou voarem.

Adaptações digestivas

O sistema digestório aviário reflete a diversidade da dieta, as limitações de peso do voo batido e a
origem evolutiva. Por exemplo, embora nenhuma ave de hoje possua dentes, existem cecos grandes
em Galliformes e Anseriformes (Famílias geralmente herbívoras, intimamente relacionadas), mas em
Columbiformes, Psittaciformes e Passeriformes eles são menores ou estão ausentes. Na falta de
dentes, um ventrículo muscular com partículas de minerais (grit) é utilizado com um modo
alternativo de moer os alimentos.



O “pacote de voo” das aves modernas
Em aves voadoras, o centro de gravidade precisa estar abaixo das asas estendidas, em vez de acima
delas. Com a rotação do coracoide para a parte dianteira do peito e da escápula para a superfície
plana das costas, a cavidade glenoide da articulação escapuloumeral deslocou-se para uma posição
dorsolateral. Esse posicionamento da escápula facilita a fixação da asa, sendo também observado em
mamíferos escaladores, incluindo primatas. Entretanto, no modelo aviário a escápula é semelhante a
uma faixa, estreita e fixa, em comparação com a escápula triangular ampla dos animais escaladores.
Uma vez em voo, as aves não requerem músculos fortes para levantar as asas, pois a sustentação
desempenha essa função, mas precisam de músculos fortes para a batida para baixo — uma função
desempenhada pelos músculos peitorais superficiais. O tendão do músculo peitoral profundo
(supracoracoide) atravessa o canal triósseo, inserindo-se no úmero, e dessa forma auxilia a
sustentação ajustando a curvatura da superfície dorsal de aerofólio da asa, mediante um efeito
indireto sobre as membranas do patágio e alterando o ângulo de ataque da asa.

Além da mudança do centro de gravidade, da redução e da fixação da escápula e do surgimento
do sistema de polia supracoracoide/canal triósseo, os refinamentos esqueléticos úteis para o voo
com o bater das asas incluem:
• articulações giratórias nos carpos, para fechamento da asa
• o aumento do coracoide
• o desenvolvimento de penas de voo com vexilos penáceos assimétricos e fechados
• o alargamento da ulna, na qual se fixam as penas secundárias da asa
• clavículas fundidas formando a fúrcula
• ossos pneumáticos
• fusão e fortalecimento dos ossos das pernas, da coluna vertebral e do sinsacro
• desenvolvimento da álula
• encurtamento da cauda para transformar-se no pigostilo
• desenvolvimento de processos uncinados nas costelas
• desenvolvimento do esterno carenado
• substituição dos dentes por bicos, que são mais leves.

Essas mudanças puderam ser observadas surgindo gradativamente por meio de dromeossauros,
troodontídeos Archaeopteryx, Protoavis, Enantiornithines, Hesperornithiformes, Ichthyornithiformes
e Neornithes, mas a irrupção e a expansão de aves com capacidade de voo controlado, manobrável,
com o bater das asas, ocorreram quando o “pacote completo” de características musculoesqueléticas,
reprodutivas, de tecidos moles e comportamentais foi refinado e tornou-se amplamente difundido.
Todavia, o “pacote” era versátil e não dependeu apenas do voo com o bater das asas. Isso se
evidencia pela diversidade das espécies atuais de aves, cujo tamanho varia desde os 6,3 cm do
beija-flor-abelha pairador, de Cuba (3 g) até os 2,5 m de altura do avestruz (135 kg), da África.



Nossa geração de humanos é a primeira linhagem de seres vivos e pensantes que, trabalhando
coletivamente, tem sido capaz de desvendar a história de mais de 200 milhões de anos de evolução
das aves. Num sentido prático, entender as etapas evolutivas do modelo “dinossauro voador” ajuda a
compreender a diversidade da anatomia e da fisiologia das aves, auxiliando assim na prática
veterinária do cotidiano. Num sentido mais amplo, a história é humilhante. Nossa própria espécie
recebeu as chaves dessa incrível história, ainda que, ao mesmo tempo, tenhamos impensadamente
orquestrado as maiores extinções em massa desde a catástrofe da fronteira K-T, de 65 milhões de
anos atrás. Precisamos apreciar a diversidade das formas de vida com as quais compartilhamos o
planeta, ajustar os poderes de destruição em massa que possuímos e agir como guardiões
responsáveis, para deter essa tendência insustentável (Fig. 1.40).

Fig. 1.40  Levando bicadas de um dinossauro voador. Passeriformes, como este diamante-de-gould
(Erythrura gouldiae), compreendem hoje cerca de metade das espécies de aves do mundo. Como
muitas outras espécies, diamantes-de-gould em estado selvagem estão ameaçados por doenças,
remoção de hábitat e atividade humana em sua área de ocorrência. Atualmente, testemunhamos o
maior número de extinções globais desde a catástrofe da fronteira K-T, de 65 milhões de anos atrás,
e a causa é a nossa espécie. O futuro das aves está em nossas mãos.
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* Nota da Revisão Científica: Tipo de fixação externa para estabilização de fraturas.
* Nota da Revisão Científica: Aves aquáticas do gênero Gavia.
* Nota da Revisão Científica: Graculavidae – ancestral comum dos caradriiformes, flamingos e

anatídeos.
* Nota da Revisão Científica: Aves da família Burhinidae (ordem Charadriiformes).
** Nota da Revisão Científica: Anseranas semipalmata.
* Nota da Revisão Científica: Francolim; aves do gênero Turnix.
* Nota da Revisão Científica: ganga; ave da família Pteroclididae.


