
Nascido do fogo
Nova espécie de dinossauro foi descrita após incêndio 

no Museu Nacional.

FICHA TÉCNICA
Nome: Aratasaurus museunacionali
Origem: América do Sul  
Tamanho: aproximadamente 3 metros 
Peso: cerca de 35 quilos
Época em que viveu: entre 110 e 115 
milhões de anos atrás (período Cretáceo)
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Ossos da pata direita traseira do 
Aratasaurus museunacionali.A Bacia do Araripe, 

uma região que 
fica entre os 

estados do Ceará, 
Pernambuco e Piauí, 
é famosa por abrigar 
uma grande quantidade 
de fósseis. Foi lá 
que pesquisadores 
encontraram o mais 
antigo dinossauro 
do estado do Ceará: 
o Aratasaurus 
museunacionali.  Esta é 
uma história que inclui 
aventuras, grandes 
descobertas e até um 
incêndio!

Quase chamuscado 

Em 2008, um grupo de 
pesquisadores encontrou 
fósseis da pata traseira direita 
de um animal: eram alguns 
pedaços do fêmur, da tíbia e 
do pé. Após alguns anos de 
estudos,  o material foi enviado 
para o Museu Nacional, no Rio 
de Janeiro, para a realização de 
pesquisas mais detalhadas, com 
o objetivo de descobrir outras 
informações sobre o que poderia 
ser uma espécie de dinossauro 
ainda desconhecida. Por pouco, 
esses preciosos fósseis não se 
perderam para sempre... 

Na noite do dia 2 de setembro 
de 2018, ano em que o Museu 
Nacional completou 200 anos, 
ocorreu um grande incêndio que 
provocou a perda de milhões 
de peças que faziam parte do 
acervo histórico e científico 
do museu. O prédio de três 
andares, que foi residência da 
família imperial brasileira, ficou 
bastante danificado. O fogo 
gerou rachaduras nas paredes, 
e o teto caiu... Foi um dia muito 
triste para a ciência e para toda a 
humanidade.

Por sorte, os fósseis do 
Aratasaurus museunacionali 
estavam em outro prédio, anexo 
ao Museu Nacional, que não foi 

atingido pelo incêndio. Apesar 
da alegria pela preservação 
desses fósseis, muitos outros 
materiais de grande importância 
para a ciência mundial foram 
perdidos.

Lagarto das chamas

O nome dado pelos 
pesquisadores ao novo 
dinossauro tem tudo a ver 
com a triste história que 
contamos acima. As palavras 
que formam seu nome, Ara e 
ata, na língua tupi significam 
“nascido” e “fogo”. Saurus vem 
do grego e significa “lagarto”, 
e é muito usada para nomear 
os dinossauros. Assim, o 
nome do gênero desta espécie 
significa “lagarto nascido do 
fogo”.  E, como você já deve ter 
percebido, o nome específico, a 
palavra museunacionali, é uma 
homenagem ao Museu Nacional. 
Juntando tudo, o nome 
científico escolhido para batizar 
esta nova espécie de dinossauro, 
homenageia tanto o museu mais 
famoso do Brasil, quanto nos 
traz à memória sua triste história 
recente.

O Aratasaurus museunacionali 
era carnívoro e terrestre. Viveu 
no período Cretáceo, entre 110 
e 115 milhões de anos atrás. 

Os pesquisadores 
acreditam que este 
dinossauro era um 
predador ágil, um 
excelente corredor, que 
perseguia e capturava 
pequenos animais 
para sua alimentação. 
Os estudos realizados 
nos fósseis indicam 
que eles pertenceram 
a um animal jovem, 
com cerca de quatro 
anos de idade, 
estando ainda em 
fase de crescimento. 
Teria pouco mais 
de três metros de 
comprimento e pesava 

cerca de 35 quilos. Se com 
apenas quatro anos de idade 
ele já era grandão, imagine o 
tamanho que poderia alcançar 
quando se tornasse um adulto? 

Valorize a ciência 

O incêndio que destruiu 
grande parte do acervo do 
Museu Nacional foi um triste 
episódio que retrata graves 
problemas enfrentados pela 
ciência brasileira, como o 
descaso das autoridades e a 
falta de investimentos. Você 
já reparou a quantidade 
de coisas importantes que 
nossos pesquisadores criam e 
descobrem? Agora imagine o 
que aconteceria se o trabalho 
desses homens e mulheres 
fosse mais valorizado? Quantas 
outras descobertas seriam 
feitas? Quanto conhecimento 
seria criado? Valorizar a ciência             
é valorizar a vida! 
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