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Evolução humana Ciência

FOTOS: CÉLINE VIDAL

Os vestígios mais antigos de nós no Leste 
de África têm mais de 230 mil anos

Os fósseis dos primeiros humanos da 

nossa espécie estão a ser datados 

cada vez com mais precisão. Desta 

vez, isso aconteceu com os fósseis 

mais antigos do Homo sapiens no Les-

te de África: estima-se que os vestígios 

do Omo I (como lhe chamaram) 

tenham pelo menos 233 mil anos — é 

assim, no mínimo, 36 mil anos mais 

velho do que se julgava. A data foi 

apresentada na edição desta semana 

da revista cientí ca Nature.  

Vestígios do Omo I foram encon-

trados na Formação Kibish Omo, na 

Etiópia, nos anos 60 do século XX. 

Nessa formação rochosa, descobri-

ram-se partes do crânio com carac-

terísticas que zeram do Omo I um 

inquestionável membro da nossa 

espécie, Homo sapiens. Até agora, 

previa-se que este humano teria 197 

mil anos, mas esta estimativa não 

tinha convencido muitos cientistas 

— nomeadamente os da equipa de 

Céline Vidal, que decidiram agora 

reavaliar a idade do Omo I. 

A região onde este Homo sapiens 

foi encontrado é uma área com uma 

elevada actividade vulcânica. Portan-

to, o caminho era mesmo datar com 

precisão as camadas de cinza vulcâ-

nica do local onde o Omo I foi desco-

berto.  

Para isso, a equipa analisou depó-

sitos de cinza por cima do Omo I para 

identi car a sua “impressão digital” 

química. Contudo, não é possível 

datar directamente essa camada de 

cinza. “Apenas conseguimos analisar 

a sua composição química”, reforça 

Céline Vidal, vulcanóloga da Univer-

sidade de Cambridge, no Reino Uni-

do. Como conseguir então uma data 

para essas cinzas? Fazer uma compa-

ração entre a sua “impressão digital” 

química com a da erupção do vulcão 

Shala, que ca a cerca de 400 quiló-

metros do local. 

Com essa missão, a equipa reco-

lheu e analisou pedra-pomes (rocha 

vulcânica) do vulcão Shala. Nessa 

análise, “esmigalhou” essa rocha até 

dimensões correspondentes a um 

quarto de milímetro. “Cada erupção 

tem a sua própria impressão digital 

— a sua própria história evolutiva por 

baixo da superfície, que é determina-

da pelo caminho que o magma per-

correu”, explica Céline Vidal. “Quan-

do a rocha é partida, libertam-se os 

minerais dentro dela e podem ser 

datados. Identi ca-se assim a assina-

A “impressão digital” de uma antiga erupção vulcânica na Etiópia foi a chave para uma datação mais 
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Investigadores recolheram 
amostras de cinzas vulcânicas 
da formação de Kibish Omo (nas 
imagens), na Etiópia, onde foi 
encontrado o Omo I

ção, isto é, 233 mil anos”, indica ao 

PÚBLICO Céline Vidal. Indirectamen-

te, concluiu-se que as cinzas no local 

tinham 233 mil anos. “A identi cação 

da [idade da] erupção do Shala foi a 

chave da datação dos fósseis.” Por 

m, como os vestígios do Omo I foram 

encontrados por baixo dessa camada 

de cinza agora datada, sugere-se que 

este Homo sapiens tenha mais de 230 

mil anos. 

“A Formação Kibish Omo é um 

depósito sedimentar extenso que foi 

mal investigado no passado. Agora, 

um olhar mais atento à estratigra a 

desta formação, em particular às 

camadas das cinzas, permitiu-nos 

recuar a idade do mais antigo Homo 

sapiens na região pelo menos para 

230 mil anos”, resume Asfawossen 

Asrat, professor da Universidade de 

Addis-Abeba, na Etiópia, e um dos 

autores do artigo, num comunicado 

sobre o trabalho. 

A idade mínima agora estimada 

para o Omo I entra numa escala tem-

poral que alinha de forma mais con-

sistente com os modelos de evolução 

do Homo sapiens, refere-se num resu-

mo sobre o trabalho. E no artigo cien-

tí co sintetiza-se: “As nossas novas 

limitações etárias são congruentes 

com a maioria dos modelos para a 

evolução dos humanos modernos, 

em que se estima a origem do H. 

sapiens e a sua divergência dos huma-

nos arcaicos entre há cerca de 350 e 

200 mil anos.” 

Olhando para os fósseis 
Até agora, os fósseis mais antigos em 

África com características de Homo 

sapiens foram encontrados em Jebel 

Irhoud, em Marrocos. “Os fósseis de 

Jebel Irhoud são mais antigos do que 

a nova idade estimada para o Omo I”, 

reforça ao PÚBLICO Aurélien Mou-

nier, paleoantropólogo do Museu do 

Homem, em Paris, e um dos autores 

do trabalho. 

Mesmo assim, o paleoantropólogo 

pede que tomemos atenção: ao obser-

var-se a morfologia dos fósseis de 

Jebel Irhoud, pode ver-se que a sua 

a nidade com o Homo sapiens está 

sobretudo na forma da parte do meio 

do crânio. Contudo, faltam-lhe outras 

características do Homo sapiens. Por 

exemplo, a abóbada craniana não era 

tão arredondada como a nossa. Já o 

Omo I tinha já a abóbada craniana 

mais arredondada, bem como um 

queixo no maxilar inferior — o que 

também faltaria aos fósseis de Marro-

cos. “[Os fósseis de Jebel Irhoud] 

podem ser interpretados como mem-

bros de uma população que pode ter 

evoluído para Homo sapiens”, consi-

dera Aurélien Mounier. “Já o Omo I 

representa o membro mais antigo 

inquestionável da espécie Homo 

sapiens.” 

O próximo grande desa o da equi-

pa será conseguir uma idade máxima 

robusta para o Omo I. “Agora, sabe-

mos que é mais velho do que 233 mil 

anos, mas quão mais velho é?”, ques-

tiona Céline Vidal. E não só: preten-

de-se con rmar a idade dos fósseis de 

Herto, outros vestígios do Homo 

sapiens na Etiópia e que, por agora, 

se estima que tenham entre 160 mil e 

155 mil anos. “O estudo da evolução 

humana está sempre em curso: fron-

teiras e linhas temporais mudam à 

medida que a nossa compreensão 

melhora”, evidencia a cientista. Ago-

ra, com a sua ajuda, o conhecimento 

sobre o Omo I cou mais preciso.

Teresa Sofia Serafim

tura química dos materiais vulcânicos 

que mantêm os minerais juntos.” 

Quando se compararam as 

“impressões digitais” dos dois tipos 

de amostras (do local onde se encon-

trou o Omo I e de rocha do vulcão), 

concluiu-se que eram idênticas. “Veri-

cámos que as cinzas por cima do 

Omo I tinham a mesma idade da erup-

O próximo grande 
desa o da equipa 
será conseguir 
uma idade 
máxima robusta 
para o Omo I
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