
Principais características dos hominídeos 

 

A espécie humana, como conhecemos, foi resultado de uma longa evolução física e biológica que já dura, 

aproximadamente, 4 milhões de anos. À medida que foi se distanciando de seus ancestrais macacóides, os 

hominídeos foram utilizando ferramentas, andando de forma ereta, aumentando a massa cerebral, desenvolvendo a 

linguagem e adquirindo consciência. 

 

Homo habilis 
 

O Homo habilis inventou as primeiras ferramentas e viveu há aproximadamente 2 milhões 

de anos. O volume de seu crânio era de 800 cm³ – o dobro do crânio do chimpanzé. Levava 

uma vida nômade nas savanas do leste da África, alimentando-se de carne, obtida através 

da caça, carniça, além de frutos e outros vegetais. Há indícios de que tinha um tipo de 

linguagem rudimentar. A sua altura seria de aproximadamente 1,27 cm, com um peso de, 

aproximadamente 45 kg. As fêmeas podiam ser menores. 

 

 

 

Homo erectus 
 

O Homo erectus viveu há aproximadamente 1 milhão de anos. Sabia utilizar alguns 

instrumentos feitos de pedra e era um hábil caçador. O volume de seu crânio era de 

1.100 cm³, o que equivale ao dobro do crânio dos macacos atuais. O Homo habilis e 

todos os Australopitecos foram encontrados somente na África, mas o Homo erectus 

aparece localizado em áreas geográficas mais alargadas, como a Ásia, Europa e África. 

Existem provas que levam a concluir que manipulavam o fogo, apresentando de igual 

modo utensílios de pedra mais sofisticados. 

 

 

Homo sapiens 
 

O Homo sapiens viveu há aproximadamente 200 mil anos. Já era um artesão habilidoso 

e os seus utensílios eram melhores e mais eficientes do que todos os outros feitos 

anteriormente. O volume de seu crânio atingia 1.500 cm³, o mesmo volume do crânio do 

ser humano moderno. Através da indicação do indício fóssil, esse organismo revelou ser 

de baixa estatura e musculoso, com um cérebro praticamente do mesmo tamanho que o 

nosso, com região cerebral correspondente à fala bem desenvolvida. 

 

 

 

 

 

Homo sapiens neanderthalensis 
 

O Homo sapiens neanderthalensis- ou Homem de Neandertal – viveu 

há aproximadamente 100 mil anos. Nesta etapa, o ser humano já tinha 

preocupações espirituais e noção da morte. O volume de seu crânio 

atingia 1.700 cm³, levemente maior do que os humanos modernos. Os 

homens mediam em média 1,68 cm. Os ossos eram fortes e pesados, 

mostrando sinais de uma poderosa estrutura muscular. Foram 

formidáveis caçadores e há indícios de que já praticavam rituais 

funerários. 

 
Adaptado de: http://www.historiadigital.org/historia-geral/pre-historia/5-etapas-da-longa-e-permanente-

evolucao-humana/ 


