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RESUMO 

 

Foram estudados aspectos taxonômicos e tafonômicos de paleofauna inédita de mamíferos 

pleistocênicos, preservados nas lagoas Caveira, Tanque e Comprida, bacia do riacho Caboclo, 

tributário do rio São Francisco em Afrânio, Pernambuco. O trabalho envolveu levantamentos 

bibliográfico e cartográfico, trabalhos de campo e laboratoriais. Mais de 1.200 ossos pós-

cranianos, dentes e osteodermos foram estudados, parte foi incorporada à coleção científica 

do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco (DGEO-CTG-UFPE). 

Foram escavadas cinco trincheiras nas lagoas Caveira, Tanque e Comprida, que mostraram 

até cinco fases de preenchimento sedimentar siliciclástico, sendo, nas lagoas Tanque e 

Caveira observou-se uma camada com concentração de ossos, moderadamente empacotados, 

formando um conglomerado com cimento calcífero. A associação fossilífera é monotípica, 

poliespecífica com os graus de fragmentação e desgaste variando em quatro classes, indicando 

que houve transporte hidráulico após a morte. Os ossos foram preservados por conservação da 

composição química original, permineralização e substituição por calcita e por calcita 

magnesiana. Foi identificada uma diversificada fauna distribuída em cinco ordens – 

Tardigrada, Cingulata, Notoungulata, Proboscidea e Perissodactyla, sete famílias – 

Megatheriidae, Mylodontidae, Gomphotheriidae, Equidae, Dasypodidae, Glyptodontidae e 

Toxodontidae, com os taxa: Eremotherium laurillardi, Mylodonopsis ibseni, Panochthus 

greslebini, Holmesina paulacoutoi, Hoplophorus euphractus, Stegomastodon waringi, 

Toxodon platensis, equídeo indeterminado e aff. Glyptodon . Os restos mais numerosos foram 

de Panochthus. É registrado pela primeira vez no estado os gêneros Hoplophorus e 

Mylodonopsis. A paleofauna é exclusivamente herbívora, de um paleoambiente de savana ou 

cerrado, áreas de vegetação arbustiva e arbórea esparsa, em contraste com a atual caatinga 

hiperxerófila. Através da datação por luminescência oticamente estimulada (LOE) de 

sedimentos depositados em camadas acima dos fósseis, estimou-se uma idade mais antiga do 

que 11.300±2.000 anos para última fase de ocupação da megafauna na região. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mamíferos pleistocênicos, taxonomia, tafonomia, geocronologia, 

Afrânio, Pernambuco. 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

Were studied taxonomic and taphonomic aspects of an inedit pleistocene mammalian fauna, 

preserved in the Caveira, Tanque and Comprida lagoons, Caboclo basin, tributary of São 

Francisco river, Afranio, Pernambuco. It also comprehended bibliographic and cartographic 

survey, field and laboratory research. More than 1200 post-cranial bones, teeth and 

osteoderms were studied, and part of them were reposited in the scientific collection at the 

Department of Geology of the Federal University of Pernambuco (DGEO-CTG-UFPE). Were 

escavated five trenches in the Caveira, Tanque and Comprida lagoons, wich displays of up 

five phases of siliciclastic sendimentary filling. A layer with bone concentration, moderately 

embedded, was observed in the Tanque and Caveira lagoons, forming a conglomerate with 

calciferous cement. The fossilferous association is monotypical and polispecific, with the 

fragmentation and damage distributed in 4 classes, indicating that ocurred hydraulic transport 

after the death. The bones were preserved by conservation of the original chemical 

composition and post permineralization, calcite and magnesian calcite substitution. A 

diversified fauna was identified distributed in five orders: Tardigrada, Cingulata, 

Notoungulata, Proboscidea and Perissodactyla, seven families: Megatheriidae, Mylodontidae, 

Gomphotheriidae, Equidae, Dasypodidae, Glyptodontidae and Toxodontidae, with the 

following taxa: Eremotherium laurillardi, Mylodonopsis ibseni, Panochthus greslebini, 

Holmesina paulacoutoi, Hoplophorus euphractus, Stegomastodon waringi, Toxodon 

platensis, undetermined equid and aff. Glyptodon. The most numerical remains were of 

Panochthus. Were registered for the first time in the state this state the genera Hoplophorus 

and Mylodonopsis. The paleofauna is exclusively herbivorous, from a savannah 

paleoenvironment, sparse bushy and forested vegetation areas, contrasting with current hyper-

xerophyte caatinga. By datation through optically stimulated luminescence (OSL) of upper 

most sediments, was estimated an age older than 11.300±2.000 years for the last megafauna 

occupation phase in the region. 

 

KEYWORDS: pleistocene mammals, taxonomy, taphonomy, Afrânio, Pernambuco. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 

O registro fóssil dos mamíferos aparece pela primeira vez no Neotriássico do 

Supercontinente Gondwana. Eles apresentavam pequeno porte e não havia uma grande 

diversidade, somente após a extinção em massa do final do Cretáceo, houve uma importante 

irradiação adaptativa, quando passaram a ocupar os nichos deixados disponíveis pelos répteis. 

Então ocorreu aumento corpóreo e diversificação do grupo (Benton, 2008; Bergqvist, et al., 

2004). 

Em grande parte do Cenozóico a América do Sul ficou isolada dos outros continentes, 

o que contribuiu para a evolução de uma fauna endêmica de grande porte (Benton, 2008; 

Paula Couto, 1953). No final do Plioceno a conexão entre a América do Sul e América do 

Norte foi estabelecida através do Istmo do Panamá, e houve uma migração dos elementos 

faunísticos (Benton, 2008; Webb, 1985).  

Segundo Bergqvist & Almeida (2004), no Brasil ocorrem fósseis de mamíferos em 

todos os Estados, sendo o registro mais antigo do Cretáceo Superior (Turoniano-Santoniano), 

Formação Adamantina, Bacia Bauru (São Paulo). A Bacia de São José de Itaboraí, Rio de 

Janeiro é considerada como o mais importante registro de mamíferos cenozóicos do Brasil e a 

região Sudeste apresenta a maior diversificação, seguida pela região Nordeste. 

Em todos os Estados do Nordeste do Brasil, são encontrados mamíferos 

pleistocênicos. Esses achados estão registrados na literatura desde o início do século XX por 

pesquisadores como Branner (1902), Vidal (1946), Rosado (1957), Carvalho (1968), 

Damasceno (1973), Rolim (1971, 1974 a e b, 1981), que contribuíram de forma significativa 

com o conhecimento do grupo na região. Os sítios fossilíferos em geral, ocorrem em pequenas 

áreas sedimentares como tanques, lagoas, terraços fluviais, cavernas e ravinas (Araújo Junior 

& Porpino, 2007; Santos, 2001; Rolim, 1981; Paula Couto, 1953).  

A maior parte dessas descobertas ocorreu de forma acidental por moradores da região, 

quando buscavam alternativas para acumular a água das chuvas, para o período da estiagem, 
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escavando tanques preenchidos por sedimentos, onde eram encontrados os fósseis (Branner, 

1902; Vidal, 1946; Rolim, 1974; Mabesoone & Rolim, 1973; Rolim, 1981; Silva et al., 2006). 

No Estado de Pernambuco encontram-se mamíferos pleistocênicos em pelo menos 38 

municípios. Das 18 ordens de mamíferos fósseis brasileiros, em Pernambuco verifica-se a 

presença de oito: Tardigrada Lathan & Davis, 1795; Cingulata Illiger, 1811; Proboscidea 

Illiger, 1811; Notoungulata Roth, 1903; Carnivora Bowdich, 1821; Artiodactyla Owen, 1848; 

Perissodactyla Owen, 1848; Litopterna Ameghino, 1889 e 12 gêneros: Eremotherium 

Spillmannm 1948; Panochthus Burmeister, 1866; Glyptodon Owen, 1839; Pampatherium 

Ameghino, 1880; Holmesina Simpson, 1930; Stegomastodon Pohlig, 1912; Toxodon Owen, 

1837; Xenorhinotherium Cartelle e Lessa, 1988; Hippidion Owen, 1869; Equus Linnaeus, 

1758; Hippocamelus Leuckart, 1816; Smilodon Lund, 1842 (Rolim, 1971, 1974a, 1981; Silva 

et al., 2006; Vidal, 1946). 

Este trabalho apresenta o estudo de uma fauna abundante e diversificada de mamíferos 

pleistocênicos preservada em lagoas de Caboclo, município de Afrânio, Pernambuco, 

descoberta por moradores da região e pelo Sr. Albino Lopes, residente em Petrolina. 

Esta pesquisa contribui e é parte integrante do projeto CNPq (Processo nº 

55.5951/2006/5) “Caracterização e Diagnóstico Paleontológico do submédio rio São 

Francisco”.  

 

I.1. OBJETIVOS 

 

I.1.1. Gerais 

 

Estudar os aspectos tafonômicos e taxonômicos de mamíferos pleistocênicos da 

localidade Caboclo, Município de Afrânio, Pernambuco, contribuindo para a preservação e 

divulgação do Patrimônio Paleontológico da região. 

 

I.1.2. Específicos 

 

Mapear as ocorrências de fósseis e escavar sítios (lagoas); 

Investigar feições tafonômicas (bioestratinômicas e diagenéticas); 

Descrever e identificar as espécies fósseis (Sistemática) a partir dos aspectos 

morfológicos dos dentes, ossos e osteodermos coletados; 
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Realizar um estado da arte sobre o estudo de mamíferos pleistocênicos no Nordeste e 

em Pernambuco; 

 Elaborar mapa geomorfológico da região, para melhor compreender o paleoambiente e 

junto com a geologia, buscar possíveis controles para a existência de mamíferos 

pleistocênicos na área; 

 Produzir um diagnóstico paleontológico do município de Afrânio através do 

mapeamento dos sítios e do levantamento da diversidade específica.  

 

I.2. JUSTIFICATIVA 

 

Os sítios fossilíferos de Afrânio foram descobertos por moradores da região durante a 

escavação de lagoas para armazenar água durante as secas, desde a década de 80. Apresentam 

destaque em virtude da diversidade e frequência dos fósseis que ali têm sido encontrados e 

por não existirem trabalhos realizados sobre o tema no município. Por falta de conhecimento e 

devida atenção, grande parte desse patrimônio vem, desde então, sendo perdido. 

O trabalho de pesquisa aqui desenvolvido justifica-se, também, pela necessidade de 

conhecer e preservar o patrimônio científico pré-histórico e contribuir para o conhecimento 

sobre evolução, aspectos paleobiogeográficos e causas de extinção dos mamíferos 

pleistocênicos. 
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CAPÍTULO II 

ÁREA DE ESTUDO 

 

  

II.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

II.1.1. Município de Afrânio 

 

A área de estudo localiza-se no município de Afrânio, extremo oeste de Pernambuco. 

Afrânio encontra-se a 782 km do Recife, tem uma população de 16.471 habitantes (IBGE, 

2007), e está entre as coordenadas geográficas de 08º30’54”S e 41º00’18”W. A sede do 

município possui uma área aproximada de 1.482 km2. Localiza-se na unidade geoambiental 

da Depressão Sertaneja (Beltrão et al., 2005) e a altitude da sede do município é de 522m. Os 

distritos que fazem parte do município de Afrânio são: Arizona, Cachoeira do Roberto, Poção 

do Afrânio, Caboclo e Extrema, inseridos na Mesorregião São Francisco Pernambucano, 

Microrregião Petrolina do Estado de Pernambuco. Limita-se a Norte com o Estado do Piauí, a 

Sul com o Estado da Bahia, a Leste como o município de Dormentes e Petrolina e a Oeste 

com o Estado do Piauí (Fig. II.1) (Beltrão et al., 2005). 

Onde hoje está localizado o município de Afrânio, existia uma fazenda chamada 

Inveja e em 1926, foi construída a estrada de ferro Petrolina/Teresina, que chegou a essa 

fazenda, atraindo para a localidade pessoas de outras regiões que procuravam trabalho na rede 

ferroviária ou procuravam estabelecer-se no comércio.  

Em 1927, Frei Fortunato, que fazia pregações missionárias na região e realizou a 

primeira missa na localidade, lançou a “Pedra do Cruzeiro”, no local onde foi edificada a 

primeira igreja e aconselhou os moradores a mudarem o nome da povoação para São João. 

Em 1932, o povoado de São João passou a categoria de vila e logo depois a distrito de 

Petrolina, sendo chamado de São João de Afrânio em homenagem ao engenheiro da estrada 

de ferro, o Ministro da Viação e Obras Públicas, Afrânio de Melo Franco. Pelo Decreto-lei 

estadual nº. 92 de 09, de dezembro de 1938, o distrito passou a denominar-se Afrânio e foi 

elevado à categoria de município. 
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Figura II.1 – Localização da área de estudo. Fonte: Modificado de Miranda, 2005. 
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II.1.2. Área de estudo – Caboclo. 

 

No povoado Caboclo, localizado a Norte de Afrânio, encontra-se muitas lagoas 

efêmeras que fazem parte da drenagem do Riacho Caboclo, afluente do rio São Francisco. 

Nessa região, as lagoas denominadas por moradores da região de: Tanque, Comprida, 

Redonda, Estrada e Caveira (Fig. II.2) apresentam grande potencial fossilífero. Neste trabalho 

as lagoas Tanque, Comprida e Caveira foram, entre as cinco, selecionadas para serem 

escavadas parcialmente por se encontrarem com nível freático mais baixo que as outras. 

A Lagoa Tanque está compreendida entre as coordenadas S 08º28.904’ e W 

040º56.482’, altitude de 559m, possui forma ovalada e dimensão de 200 por 150m (Fig. II.3); 

a Lagoa Comprida está entre as coordenadas S 08º28.654’ e W 040º56.274’, altitude de 552m, 

possui forma angulosa e dimensão de 400 por 300m (Fig. II.4); a Lagoa Redonda está entre as 

coordenadas S 08º28.666’ e W 040º56.338’, altitude de 551m, tem forma circular; a Lagoa da 

Estrada está entre as coordenadas S 08º28.567’ e W 040º55.932’, a uma altitude de 578m tem 

forma ocelar e a Lagoa da Caveira localiza-se entre as coordenadas S 08º28.046’ e W 

040º57.954’, altitude de 539m e possui forma circular. Durante o período de chuva, essas 

lagoas acumulam água e a população as utiliza como reservatório para os períodos de 

estiagem. Dentre elas, as lagoas Redonda e da Caveira têm a maior capacidade de armazenar 

água, permanecendo cheias por mais tempo durante o ano.  
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Figura II.2 – Vista das Lagoas: A – Tanque, B – Comprida, C – Redonda, D – Estrada, E – 

Caveira. Povoado Caboclo, Afrânio – Pernambuco. 
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1Fig.II.3 – Grid 2D mostrando o contorno na Lagoa Tanque e os locais escavados. 
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II.2. GEOLOGIA 

  

O município de Afrânio está inserido na Província Estrutural da Borborema, na faixa 

do domínio Externo do Riacho do Pontal, constituído pelos litotipos dos complexos Monte 

Orebe e Santa Filomena, do Mesoproterozóico, e Complexo Casa Nova, do Neoproterozóico 

(Fig. II.5), localizado numa área de consolidação do Ciclo Brasiliano (850-500Ma). 

Fig.II.4 – Grid 2D mostrando o contorno na Lagoa Comprida e o local de 
escavação. 
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Fig. II.5 – Mapa Geológico da área de estudo localizada no município de Afrânio, Pernambuco. Fonte: Editado de EMBRAPA, 
2001. 
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O Complexo Monte Orebe está litologicamente constituído pelas sequências 

metapelítica/metapsamítica fina, quartzosa-xistosa aluminosa, metagrauváquica e de rochas 

metavulcano-sedimentares, sendo esta última constituída de rochas máficas e ultramáficas em 

associação com rochas sedimentares que foram submetidas a variados graus de metamorfismo 

(Gomes, 2001). 

 O Complexo Santa Filomena, constituído por uma sequência metapelítica-psamítica-

carbonática com contribuição vulcanogênica, corresponde ao domínio plataformal do 

Complexo Casa Nova. É uma sequência composta por xistos bimicáceos com granada, 

cianita, estaurolita, cordierita e sillimanita. Na seção inferior dessa sequência ocorrem níveis 

de calcários cristalinos impuros que gradam para calcoxistos, além de um horizonte de 

muscovita quartzito feldspático (Gomes, 2001). 

O Complexo Casa Nova é constituído por uma sedimentação psamítica-pelítica-

carbonática, representada por granada xistos, com lentes de quartzitos e calcários (Gomes, 

2001). 

A Lagoa da Caveira está sobre um embasamento constituído por álcali feldspato 

granitos e sienitos alcalinos. As lagoas Redonda, Comprida e Tanque estão sobre um 

embasamento composto por álcali feldspato granito/sienito, quartzo-sienito e quartzo 

mozonito. A Lagoa da Estrada encontra-se sobre granodiorito.   

Do Cenozóico encontram-se os sedimentos eluviais, que correspondem ao material 

intemperizado que permanece in situ, coluviais, que são materiais que sofreram deslocamento 

na vertente abrangendo depósitos onde há movimento de massa e escoamento superficial 

(Bigarella et al., 1994, Mabesoone, 1983). Os jazigos fossilíferos estudados foram 

preservados em pequenas áreas de deposição de lamas e areias em sedimentos lacustres. 

 

II.3.GEOMORFOLOGIA 

 

O município de Afrânio está inserido no domínio morfoclimático da Caatinga, 

proposto por Ab’Sáber (1974), caracterizado por extensas áreas aplainadas esculpidas 

principalmente sobre terrenos cristalinos, com forte presença de restos de planaltos 

dissecados, maciços residuais e “inselbergs”, morfologias estas que contribuem para o 

entendimento da evolução da paisagem nordestina atual.  

O mapa geomorfológico (Fig. II.6) foi editado aqui neste trabalho, tendo como base os 

dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) e a delimitação municipal  
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Fig. II.6 – Mapa Geomorfológico da área de estudo localizada no município de Afrânio, Pernambuco. Fonte: Editado de 
EMBRAPA, 2001. 
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disponibilizada pelo ZAPE (Zoneamento Agroecológico de Pernambuco) e segue  abaixo a 

descrição das unidades: 

 

1 – As Planícies e Vales Fluviais – esculpidos pelos rios e pequenas drenagens, 

formando vales amplos e grandes faixas arenosas, terraços e barras fluviais, 

decorrentes da deposição de sedimentos nos canais fluviais e áreas ribeirinhas quando 

dos eventos de descarga hídrica;  

 

2 – Os Pedimentos Conservados – superfícies muito amplas e aplainadas, 

caracterizadas por um rebaixamento “homogêneo” do relevo e pouca intensidade do 

entalhe fluvial, conservando extensas faixas de superfície pedimentada. Apresenta 

ainda, pequenas e médias elevações, morros e morrotes, testemunhos de antigos 

patamares superficiais e que se conservaram na paisagem devido principalmente a 

diferenciação litológica, estando muito associados a áreas de intrusões magmáticas e 

litologias mais resistentes;  

 

3 – Os Pedimentos Dissecados – um conjunto de encostas e rampas suaves esculpidas 

pelos processos erosivos, formando faixas de relevo dissecado, com profundos e 

médios entalhes fluviais, vales estreitos e poucas áreas de acumulação de sedimentos 

eluviais. Apresenta um conjunto de morrotes e alguns morros, morfoesculturas que 

evoluíram por erosão diferencial; 

 

4 – Planalto Dissecado – extenso maciço cristalino rebaixado pelos entalhes fluviais e 

processos intempéricos, apresentando cotas altimétricas bastante significativas para a 

região. Área de nascente dos principais tributários da rede de drenagem local, 

conservada na paisagem devido principalmente a sua litologia diferenciada, 

proporcionando erosão diferencial das rochas que compõem o embasamento cristalino 

regional.     

 

5 – As Superfícies de Cimeira Conservada correspondem as áreas mais elevadas do 

município e representam patamares estruturais muito antigos, correspondentes as 

primeiras superfícies pedimentadas da região. São áreas de menor extensão, 

caracterizadas pela presença de encostas bastante acentuadas de elevações isoladas, 

morros íngremes ou conjuntos de serras alinhadas, conservadas na paisagem 
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principalmente por apresentarem litologias muito resistentes aos processos 

intempéricos e erosivos locais.   

 

 As lagoas fossilíferas estão localizadas na meia encosta da unidade morfológica dos 

planaltos dissecados, caracterizada por amplas rampas que mergulham suavemente em 

direção as áreas pedimentadas. A altitude nas áreas estudadas varia de 540 a 580m. As lagoas 

são parcialmente preenchidas por materiais eluviais e coluviais, sendo recorrentemente 

alagadas quando ocorrem às chuvas, por descargas hídricas das cabeceiras de drenagem que 

as circundam.     

 

II. 4. CLIMA 

 

A região apresenta clima Tropical semi-árido, do tipo BSh de Köppen, com chuvas de 

verão. O regime pluviométrico é caracterizado por precipitações irregulares, o total médio 

anual calculado em 50 anos foi de 432 mm. O período chuvoso inicia-se no mês de dezembro 

com término em abril e o período com menor índice pluviométrico começa no mês de maio e 

vai até o mês de setembro (Fig.II.7). A temperatura média anual da região é de 24,8ºC, sendo 

a média do mês mais quente 27,1ºC e a do mês mais frio 21ºC (Beltrão et al., 2005; 

SUDENE, 1990). 

 
 Figura II.7 – Valores médios mensais da precipitação pluviométrica e 

temperatura do município de Afrânio, no período de 50 anos (SUDENE, 
1990).  
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II. 5. HIDROGRAFIA 

 

O município de Afrânio está inserido nos domínios da Bacia Hidrográfica do Pontal, 

que tem a sua nascente no município e desemboca na margem esquerda do rio São Francisco. 

Seus principais tributários são os riachos do Barreiro, Caboclo, Cachoeirinha, Cachoeira do 

Roberto, Baixa do Morro, Barra da Cabeceira, Barra do Satisfeito, Barra da Melancia e 

Amarante. Os principais corpos de acumulação são a Lagoa do Mato e os açudes Pau Branco, 

Barra da Melancia, Extrema e o Caveira (779.780m3). Todos os cursos de água da região têm 

regime intermitente e padrão de drenagem dendrítico (Beltrão et al., 2005). As lagoas 

estudadas estão localizadas próximas as nascentes de afluentes do Riacho Caboclo. Na época 

das chuvas as lagoas, que estão localizadas em área de altitude mais elevada, transbordam e a 

água desce as encostas em direção ao Riacho Caboclo que é um dos afluentes do Rio São 

Francisco (Fig. II.8). 
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Fig. II.8 – Rede de drenagem do município de Afrânio com a localização da área de estudo.   
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II. 6. VEGETAÇÃO 

 

A vegetação de caatinga ocupa grande parte da região Nordeste do Brasil, caracteriza-

se por vegetação composta predominantemente por caatinga hiperxerófila, com trechos de 

floresta caducifólia (Beltrão et al., 2005), constituída por plantas como Cactaceae, 

Bromeliaceae, Euphorbiaceae, Anacardiaceae, Fabaceae, Mimosaceae, entre outras famílias 

adaptadas à semi-aridez. A variação da cobertura vegetal é determinada em parte pelo clima, 

relevo, embasamento geológico (Rodal et al., 2008, Lima Filho, 2004).   

De acordo com Lima Filho (2004), a vegetação de caatinga apresenta três mecanismos 

adaptativos a seca, espécies que permanecem com folhas no período da seca (juazeiro), 

espécies caducifólias que perdem as folhas durante a estação seca (umbuzeiro) e plantas 

anuais que completam o ciclo fenológico durante a época chuvosa. 

A área em estudo apresenta uma vegetação de caatinga com porte arbustivo a 

arbustivo-arbóreo ou raramente arbóreo (Fig. II.9).  

 

 
 

 

          Predominam na área as espécies Cereus jamacaru (mandacaru) (Fig. II.10), Pilocereus 

gounellei (xique-xique), Prosopis sp. (algaroba), Ziziphus joazeiro (juazeiro) (Fig. II.11), 

Hymenachne amplexicaulis (rabo de raposa) (Fig. II.12), Opuntia sp. (palma), Aspidosperma 

pyrifolium (pereiro) (Fig. II.13), Cnidoscolus sp. (faveleiro). 

Figura II.9– Vegetação xeromórfica característica da área de estudo. 
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Figura II.10 - Cereus jamacaru (mandacaru) nas 
proximidades da Lagoa Comprida. 

Figura II.11 - Ziziphus joazeiro (juazeiro), nas proximidades da 
Lagoa Tanque. 
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Figura II.12 - Hymenachne amplexicaulis (rabo de raposa), nas 
proximidades da Lagoa Tanque. 

Figura II.13 - Aspidosperma pyrifolium (pereiro), nas proximidades 
da Lagoa Tanque. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

  

 

 

III.1. LEVANTAMENTOS BIBLIOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO 

 

Para o levantamento bibliográfico referente aos mamíferos foram selecionados artigos 

científicos sobre sistemática de mamíferos pleistocênicos, tafonomia, paleoecologia e 

mamíferos fósseis do Nordeste.  

Realizou-se levantamento cartográfico, elaboração de mapa de localização da área de 

estudo, geomorfológico e geológico e elaboração de Grid-2D das lagoas Tanque e Comprida. 

Para a elaboração dos mapas de localização da área de estudo utilizou-se a Folha Santa 

Filomena SC. 24-V-A-III CPRM (Gomes, 2001) na escala 1:500.000.  

A edição dos mapas geológico e geomorfológico do município de Afrânio foi 

realizada tendo como base os dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) e a 

delimitação municipal disponibilizada pelo ZAPE (Zoneamento Agroecológico de 

Pernambuco). Essa base de dados foi disponibilizada pela Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuária – EMBRAPA (EMBRAPA, 2001) no formato TIFF (Tag Image File Format) e 

são trabalhadas em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas). 

Para elaboração do mapa geomorfológico foram seguidas às recomendações da União 

Geográfica Internacional – UGI, onde a cartografia geomorfológica deve apresentar quatro 

níveis de abordagem. Desta forma, devem ser analisados: a morfometria - altimetria, 

dimensões, desníveis, extensões; a morfologia - formas do perfil, concavidades, 

convexidades, retilineidades, rupturas, topos, fundos de vale, etc; a gênese - degradação ou 

agradação; a cronologia relativa - idade relativa das formas, datação absoluta (Rodrigues, 

1998). 

 Os dados SRTM, carta SC-24-V-A-III, foram trabalhados em ambiente SIG, 

extraindo-se o município de Afrânio. Num primeiro momento, foram elaborados os mapas de 
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declividade, hidrografia, direcionamento de fluxo e sombreamento do relevo. A interpretação 

das informações obtidas com a elaboração desses mapas possibilitou a elaboração de um 

mapa geomorfológico simplificado do município. O mapa de hidrografia foi sobreposto ao 

mapa de sombreamento do relevo, gerando um mapa de rugosidade. A análise da rugosidade 

do relevo, subdividindo-a com base em critérios hipsométricos e conjuntos de formas, 

possibilitou uma divisão do relevo do município em cinco tipos de morfologias bem distintas, 

as planícies e vales fluviais, os pedimentos conservados, os pedimentos dissecados, o planalto 

dissecado e as superfícies de cimeira conservadas. Gerando como produto final, um mapa 

geomorfológico simplificado do município na escala de 1:100.000. 

O climograma foi elaborado a partir dos dados pluviométricos mensais obtidos pela 

SUDENE (1990) num período de 50 anos.  

   

III.2. TRABALHOS DE CAMPO 

 

 Realizaram-se duas etapas de campo num total de 15 dias, onde se fez o 

reconhecimento da área, coleta de fósseis, de sedimentos para análise granulométrica e para 

datação. Foram visitadas as lagoas Tanque, Comprida, Redonda, Estrada e da Caveira, todas 

com fósseis de mamíferos pleistocênicos descobertos por moradores locais. As lagoas da 

Caveira, Tanque e Comprida foram selecionadas para escavação por se encontrarem com 

nível freático mais baixo na época das visitas, portanto, menos água acumulada do que as 

outras. 

 Na planície de inundação da lagoa da Caveira foi escavada uma trincheira de 190 cm 

de profundidade, 80 cm de largura e 200 cm de comprimento para observação das camadas, 

estruturas sedimentares, presença de fósseis e tomadas de fotografias. Foram coletadas três 

amostras para análise granulométrica em sacos plásticos com cerca de 1kg de amostra e duas 

para datação por Luminescência Opticamente Estimulada – LOE. As amostras para datação 

LOE foram coletadas em tubos pretos de PVC. Na Lagoa Tanque, por se apresentar sem água 

na superfície, foram feitas quatro escavações sendo, uma na porção central e três nas margens. 

Na primeira escavação, com uma profundidade de 155 cm, foram coletadas duas amostras 

para análise granulométrica e duas para datação por LOE. Na segunda escavação, com 

profundidade de 115 cm, foram retiradas três amostras para análise granulométrica. Na 

terceira escavação, com profundidade de 107 cm retirou-se três amostras de sedimento. Da 

quarta escavação, que teve uma profundidade de 120 cm, foram retiradas duas amostras para 
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análise granulométrica. Desta lagoa foram coletados muitos fósseis que estavam na superfície 

e no entorno, resultantes de escavações realizadas pelos moradores.  

 Na Lagoa Comprida foi feita uma escavação na parte central, com 240 cm de 

profundidade, 200 cm de comprimento e 110 cm de largura. Foram retiradas amostras para 

análise granulométrica de quatro camadas e coletadas duas amostras de sedimentos para 

datação por LOE.  

 

III.3. TRABALHOS DE LABORATÓRIO 

 

Os trabalhos paleontológicos foram realizados no Laboratório de Paleontologia da 

UFPE (DGEO/UFPE), as análises granulométricas no Laboratório de Geologia e Geofísica 

Marinha da Universidade Federal de Pernambuco (LGGM/UFPE), as análises de 

difratometria de raios-X foram realizadas no Laboratório de Mineralogia do Departamento de 

Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e as datações por luminescência no 

Laboratório de Vidros e Datação (LVD) da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC-

SP). 

 

III.3.1. Fósseis 

 

 O material estudado procede das lagoas Caveira, Tanque e Comprida através da coleta 

de campo e da coleção particular do Sr. Albino Lopes. 

Em laboratório foi feita uma triagem do material, lavagem, preparação mecânica, 

descrição, medidas com paquímetro de marca Vernier Caliper, identificação, fotografias e 

tombamento dos exemplares mais diagnósticos para classificação, na Coleção Científica de 

Macrofósseis do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco, 

DGEO/CTG/UFPE e que ficará a disposição do município, caso haja interesse da sua guarda e 

divulgação através da criação de museu.  

 A limpeza foi feita com água e escovação. Para retirar o material incrustado, foram 

utilizadas talhadeiras, martelos, instrumentos odontológicos, pincéis. Para colagem dos 

fósseis fragmentados foram utilizadas colas branca e instantânea.  

 Os fósseis, após a lavagem e preparação mecânica, receberam um número e uma sigla 

de identificação DGEO-CTG-UFPE. Foi utilizado esmalte incolor e tinta nanquim preta nas 

peças.  
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 Foram feitas fotografias do material estudado para a preparação de pranchas, 

utilizando-se uma câmera digital Sony, modelo Cyber Shot DSC – H50. Todas as medidas 

estão em milímetros. Para a morfometria foram consideradas medidas máximas de C – 

Comprimento, L – Largura e A – Altura. 

Para identificação e comparação dos fósseis seguiu-se os trabalhos de Paula Couto 

(1979), Cartelle (1992), Porpino (1999), Porpino & Bergqvist (2002), Prado et al. (2005), 

além do material bibliográfico foi utilizado o acervo depositado na Coleção Científica de 

Macrofósseis do DGEO-CTG-UFPE.   

 

III.3.2. Sedimentos 

 

Foram coletadas um total de 19 amostras para análise granulométrica. No laboratório, 

os sedimentos foram postos em estufa para secagem. Após a secagem, levou-se ao 

Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha – LGGM para os procedimentos de análise 

granulométrica. Foi feita desagregação das amostras para o peneiramento úmido, em seguida 

pesou-se 100g de cada amostra. O material foi lavado nas peneiras de 2 mm e 0,062 mm para 

separar as frações cascalho e areia. Após lavagem, os sedimentos retidos nas peneiras de 2 e 

de 0,062 mm foram postos em recipientes plásticos e levados a estufa 60ºC por 24 horas. 

Depois de 24 horas o material foi retirado da estufa para o peneiramento seco, 

utilizando-se o agitador de peneiras do tipo ROTAP, Granutest. O material foi separado de 

acordo com as frações 0,0625 (areia muito fina), 0,125 (areia fina), 0,250 (areia média), 0,5 

(areia grossa), 1,0 (areia muito grossa). Em seguida o sedimento foi retirado de cada peneira, 

posto em recipientes devidamente identificados e pesados. Para análise dos dados foi utilizado 

o programa SysGran. Os valores obtidos para cada fração granulométrica foram submetidos a 

tratamentos estatísticos seguindo os parâmetros de Folk & Ward (1957), calculados o 

diâmetro médio, grau de seleção, o grau de assimetria e curtose. Para a classificação dos 

sedimentos, utilizou-se o diagrama de Shepard (1954).   

 

III.3.3. Difratometria de raios-X. 

 

 Foram selecionadas cinco amostras de fragmentos de ossos, que apresentaram um 

padrão de peso, textura e coloração diferentes dos outros ossos e foram encaminhadas para 

serem analisadas por difratometria de raios-X. As amostras foram identificadas como P1 
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(Lagoa Tanque), P2 (Lagoa da Caveira), P3 (Lagoa Tanque), P4 (Lagoa da Estrada) e P5 

(Lagoa Comprida). 

Através da difratometria de raios X, obteve-se a composição mineralógica qualitativa 

de materiais. O material foi triturado e um feixe de raios-X incidido sobre a amostra, cujo 

impacto produziu uma difração que foi registrada em um difratograma que possibilitou a 

identificação dos minerais.  

 De cada amostra foi retirada uma quantidade aproximada de um grama do material 

fossilífero que foi triturado com um pistilo em almofariz de ágata para eliminação de riscos de 

contaminação. As amostras foram analisadas em um difratômetro SHIMADZU XRD-6000, 

com radiação de CuKα (λ = 1.542), no intervalo de 2θ = 2º a 65º e com velocidade do 

goniômetro de 2º/min, a 40Kve e 20ma. 

 

III.3.4. Datação por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE). 

 

 Foram coletadas sete amostras de sedimentos e encaminhadas ao LVD-FATEC para 

datação por LOE das quais três são da Lagoa da Caveira, duas da Lagoa Tanque e duas da 

Lagoa Comprida. Todas as amostras foram coletadas em camadas localizadas acima das que 

apresentaram a maior concentração de ossos e por isso devem ser consideradas idades mais 

novas do que a da paleofauna. 

As amostras foram datadas utilizando-se o aparelho TL-OSL Automated Systems, 

Model 1100-series Daybreak Nuclear Instruments Inc. Para a análise das doses anuais 

utilizou-se o aparelho Canberra Inpector Portable Spectroscopy Workstation (NAI – Tl) e os 

valores foram calculados a partir das concentrações de K, Th e U.  

O material foi submetido a tratamento químico com H2O2, HF (20%) por 1hora e HCl 

por 2 horas. Ocorrendo lavagens intermediárias com água destilada. Após o tratamento 

utilizou-se material de fração granulométrica entre 100-160 µm (100-60 Tyler). Esse 

procedimento possibilitou a obtenção de quartzo isento de materiais orgânicos e metais 

pesados e com granulometria homogênea.  

Para a determinação da paleodose (P), foi utilizado o método de regeneração total num 

intervalo de temperatura de 30 a 475ºC. 

Das sete amostras datadas, apenas duas mostraram sinais reprodutivos, e por isso, aqui 

apresentadas.
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CAPÍTULO IV 

MAMÍFEROS PLEISTOCÊNICOS DO NORDESTE DO BRASIL 

 

 

IV.1. MAMÍFEROS PLEISTOCÊNICOS 

    

A fauna de grandes mamíferos pleistocênicos, conhecida como megafauna, é definida 

por um conjunto de animais, cuja massa corpórea adulta, excede uma tonelada (Paula Couto, 

1979). Bombim (1981) considera megafauna os animais que possuem massa corporal superior 

a 50 kg. 

A fauna de mamíferos sul-americanos passou por vários períodos de isolamento, no 

entanto, sua maior particularidade está relacionada a rupturas desse isolamento e ao processo 

migratório entre as Américas do Sul e do Norte, após a restauração do Istmo do Panamá no 

Plio-Pleistoceno (Fig. IV.1). Da América do Sul emigraram para a América do Norte 

dasipodídeos, gliptodontídeos, megaterídeos, toxodontídeos. Ingressaram na América do Sul, 

vindos da América do Norte, os tayasuídeos, canídeos, felídeos, ursídeos, camelídeos, 

cervídeos, equídeos e gonfoterídeos (Tonni & Pasquali, 2002). Dos gêneros encontrados na 

área de estudo, sete são nativos da América do Sul e dois da América do Norte (Tabela IV.1).  

No período de isolamento da América do Sul (±3,0 Ma – 90Ma) houve diversificação 

dos marsupiais e placentários (Benton, 2008). As migrações foram intensas através do 

Pleistoceno até o estabelecimento de um equilíbrio faunístico com a ocupação de diversos 

nichos ecológicos e a extinção de grande número de formas sul-americanas típicas e também 

de alguns invasores (Bergqvist et al., 2004; Tonni & Pasquali, 2002). 

A expansão da fauna de mamíferos pleistocênicos esteve provavelmente condicionada 

a fatores climáticos. No Pleistoceno Superior da região Nordeste ocorreram alternâncias 

climáticas cíclicas entre as florestas úmidas e a expansão da vegetação aberta dos campos, 

savanas e cerrados, possibilitando ampla distribuição da fauna de mamíferos. A maioria dos 

31 



 
 

 

 
 

 

 

ungulados nativos, alguns roedores e desdentados eram adaptados à vida em pastagens 

formadas por campos abertos, savana pouco arborizada e cerrados grossos providos de 

vegetação herbácea rica em gramíneas, com árvores e arbustos esparsos, capazes de resistir a 

longos períodos de seca. Para os mamíferos herbívoros pleistocênicos a floresta deve ter 

constituído uma barreira ecológica. Nas épocas glaciais, provavelmente o clima no Nordeste 

do Brasil tornou-se mais ameno com maiores precipitações que favoreceram a expansão da 

vegetação do cerrado e da floresta. Em consequência de melhores condições climáticas 

vigentes no Pleistoceno Superior do Nordeste, os mamíferos dominaram as áreas atualmente 

cobertas pela caatinga (Bigarella et al., 1975; Araújo Junior & Porpino, 2007).  

 

IV.2. MAMÍFEROS PLEISTOCÊNICOS NO NORDESTE 

 

Fig. IV.1 – Estabelecimento da ponte intercontinental entre as Américas do 
Sul e Norte, no final do Plioceno, e o Grande Intercâmbio Faunístico. (1) 
Tardigrada, (2) Rodentia, (3) Marsupialia, (4) Notoungulata, (5) Carnivora, 
(6) Perissodactyla, (7) Artiodactyla, (8) Proboscidea, (9) Lagomorpha 
(Modificado de Benton, 2008). 
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A literatura registra mamíferos pleistocênicos para todos os estados do Nordeste. Os 

fósseis em geral ocorrem em depósitos de tanques, lagoas, cavernas e ravinas. Os tanques são 

depressões naturais no embasamento cristalino, ocasionadas pela ação do intemperismo físico 

e químico e posteriormente preenchidos por sedimentos (Bigarella et al., 1994). As lagoas são 

pequenos depósitos sedimentares, situadas em áreas mais ou menos aplainadas ou em 

depressões periféricas (Ab’Sáber, 1956). As cavernas são resultantes de carstificação de 

rochas carbonáticas, ocasionando a formação de galerias (Rolim, 1971). As ravinas são sulcos 

profundos no solo provocados pela ação do intemperismo químico das rochas, causado pela 

água de escoamento superficial (Araújo Junior & Porpino, 2007). A região Nordeste apresenta 

grande quantidade de depósitos e diversidade do conteúdo fossilífero (Bergqvist et al, 2004; 

Cartelle, 1992).  

A tabela IV.2 apresenta um panorama geral da distribuição das famílias de mamíferos 

encontradas no Nordeste. 

O Estado da Bahia tem a maior diversidade específica da região distribuída em 29 

famílias. Os achados mais frequentes e mais bem preservados de mamíferos, conservando 

esqueletos articulados, estão em cavernas nos municípios de Jacobina, Irecê e Ourolândia 

(Dantas et al, 2008; Dantas & Zucon, 2007; Xavier et al. 2007; Bergqvist & Almeida, 2004; 

Guérin, 1993; Cartelle, 1992; Rolim, 1981,1971). 

O Estado do Piauí tem um representativo registro de mamíferos pleistocênicos estudados na 

região do Parque Nacional Serra da Capivara. São famosas as faunas encontradas na Lagoa do 

Quari e nas tocas da Janela, Barra do Antonião, Garrincho, Barrigudo e das Moendas 

associadas a cavernas. Já é conhecida a presença de 24 famílias para o Estado (Bergqvist & 

Almeida, 2004; Guérin & Faure, 2000; Faure et al., 1999; Guérin & Faure, 1998; Guérin, 

1993).   

No Estado do Ceará, são inúmeros os registros sobre achados de fósseis de mamíferos 

pleistocênicos em depósitos de tanques, sendo registrada a presença de 17 famílias. Os mais 

importantes achados estão nos municípios de Itapipoca, Sobral, Quixadá, Quixeramobim e 

Limoeiro (Xavier et al. 2007; Ximenes, 2006; Bergqvist & Almeida, 2004; Bergqvist et al, 

1997; Mabesoone & Rolim, 1973; Rosado, 1957; Alvim, 1939). 

O Rio Grande do Norte apresenta registro de mamíferos pleistocênicos nas localidades 

Antônio Martins, Apodí, Assú, Barcelona, Mossoró, Rui Barbosa e São Rafael, em depósitos 

de tanques, cavernas e em ravinas. Esta última apresenta o material fossilífero com melhor 

grau de preservação.  
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Megatheriidae  X X X X X X X X 

Mylodontidae  X X X X X X X X 

Megalonychidae  X X X X    X 

Myrmecophagidae         X 

Glyptodontidae  X X X X X   X 

Pampatheriidae   X  X X   X 

Dasypodidae  X X X X X   X 

Gomphotheriidae X X X X X X X X X 

Toxodontidae  X X X X X X X X 

Macrauchenidae  X X X X X  X X 

Tayassuidae  X X X      

Camelidae  X X X X X X  X 

Cervidae  X X X X X   X 

Equidae  X X X X X  X X 

Ursidae  X X      X 

Canidae  X X X X   X X 

Procyonidae         X 

Felidae  X X X X X X  X 

Mustelidae  X       X 

Suidae   X       

Caviidae  X       X 

Myocastoridae         X 

Agoutidae  X        

Echimyidae  X  X      

Muridae  X       X 

Didelphidae  X  X      

Tabela IV.2 – Distribuição das famílias de mamíferos fósseis encontradas no Nordeste. Fonte: 

Dados compilados de Cartelle (1992); Bergqvist & Almeida (2004); Filgueiras et al (2008). 
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Continuação da Tabela V.2. 
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Molossidae  X       X 

Mormoopidae  X       X 

Vespertilionidae  X       X 

Emballonuridae         X 

Furipteridae         X 

Natalidae         X 

Phyllostomidae         X 

Atelidae         X 

 

  As famílias encontradas na região já são 16 (Araújo Junior & Porpino, 2007; Santos 

et al., 2006; Bergqvist & Almeida, 2004; Porpino & Bergqvist, 2002; Santos, 2001; Porpino, 

1999; Damasceno, 1973; Mabesoone & Rolim, 1973; Oliveira, 1971; Carvalho, 1968; 

Rosado, 1957).  

Na Paraíba há ocorrência de mamíferos pleistocênicos em depósitos de tanque de 

várias localidades, dentre elas, Taperoá, Soledade, Campina Grande, Água Branca, 

Umbuzeiro e Puxinanã, sendo registrada a presença de 14 famílias (Bergqvist & Almeida, 

2004; Macário, 2000; Schultz, 1999; Bergqvist et al. 1997; Mabesoone & Rolim, 1973; 

Alvim, 1939; Branner, 1902). 

No Estado de Sergipe, foram realizados estudos de fósseis de mamíferos 

pleistocênicos em tanques nos municípios de Canhoba, Aquidabã, Monte Alegre, Poço 

Redondo e Gararu que resultaram na coleta de material pertencente a seis famílias (Bergqvist 

& Almeida, 2004; Dantas, 2004). 

No Estado de Alagoas já são registradas sete famílias, em 16 municípios (Silva, 2001; 

Bergqvist & Almeida, 2004; Alvim, 1939; Branner, 1902). Registrou-se a ocorrência de seis 

taxa nos municípios de Maravilha e Poço das Trincheiras e através de estudo foi possível à 

criação do primeiro museu brasileiro exclusivo de mamíferos pleistocênicos dada à 

importância paleontológica desses sítios paleontológicos (Filgeiras et al, 2008). 
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No Maranhão, no município de Alcântara foi registrada a ocorrência de mamíferos 

pleistocênicos pertencentes à Família Gomphotheriidae, em depósito de tanque (Bergqvist & 

Almeida, 2004; Alvim, 1939). 

Das 34 famílias de mamíferos fósseis registradas para o Nordeste, 12 são encontradas 

no Estado de Pernambuco (Tab. IV.3). 

 
IV.3. MAMÍFEROS PLEISTOCÊNICOS EM PERNAMBUCO 

No Estado de Pernambuco são registradas ocorrências de mamíferos pleistocênicos em 

38 municípios (Fig. IV.2), esses fósseis têm sido citados na literatura desde o início do século 

XX (Branner, 1902). Os achados encontram-se em 21 municípios da zona do Agreste e 17 

municípios da zona do Sertão, com a ocorrência de oito ordens: Tardigrada, Cingulata, 

Notoungulata, Proboscidea, Perissodactyla, Litopterna, Artiodactyla e Carnivora, distribuídos 

em 12 famílias. Predominam no Estado as ordens Tardigrada e Proboscidea (Silva et al., 

2006).   

Em 1938 foram descobertos fósseis de vertebrados no sítio Lage Grande em 

Pesqueira, Pernambuco. Foi relatada a presença de vértebras, fragmentos de ossos longos de 

macrauquenídeo; fragmentos de mandíbula, dentes e ossos longos de Toxodon platensis 

descritos por Owen, 1840; falanges e dentes de Equus sp.; dentes e fragmento de galhada de 

Hippocamelus sulcatus (Ameghino, 1882); dente, fragmento de mandíbula e fragmento de 

osso de Cuvieronius humboldtii (Cuvier, 1806) Osborn, 1923, o qual atualmente tem sido 

referido como Stegomastodon (=Haplomastodon); fragmento mandibular, ossos longos, 

vértebras, carpos, falanges e fragmentos de costela de Eremotherium laurillardi Cartelle & 

Bohórquez (1982) e Mylodon Owen, 1840 (Vidal, 1946), que está registrado na literatura, mas 

sem descrição do material. 

Rolim (1971) estudou mamíferos fósseis nos municípios de Santa Cruz do Capibaribe 

e Panelas. O autor descreveu a primeira ocorrência do gênero Hippidion Owen, 1869, que até 

então não havia relatos da ocorrência do gênero no Estado de Pernambuco. Relatou ainda a 

ocorrência de vértebras de Eremotherium sp., Panochthus tuberculatus Burmeister, 1866, 

Hoplophorus sp., fragmentos dentários de Toxodon platensis Owen, 1840 e fragmentos de 

vértebras e falanges de Hippidion neogaeum (Lund, 1842). 

Rolim (1974a) constatou a presença de fósseis bem preservados em tufo calcário nos 

sítios Roçado e Quixabinha, no município de Petrolândia, sendo identificadas as seguintes 

famílias: Megatheriidae (Eremotherium) (fêmur, vértebras e dentários), Gomphotheriidae 

(Stegomastodon) (molares e vértebras) e Toxodontidae (fêmur e molar). 
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Afogados da Ingazeira    X     

Afrânio * X X X X X    

Águas Belas X   X     

Arcoverde X   X     

Belém de São Francisco    X     

Cabrobó    X     

Dormentes X X X X     

Itaíba X X  X     

Jatobá X  X X     

Manari ? X ? X ? ? ? ? 

Orocó X   X     

Serra Talhada X  ? ? ? ? ? ? 

Petrolina X X X X X  X  

Salgueiro X X      X 

Santa Maria da Boa Vista    X     

São José do Egito X        

SE
R

T
Ã

O
 

Tacaratu  X  X X     

Agrestina ?  ? ? ? ? ? ? 

Alagoinha X X X X     

Belo Jardim ?  ? ? ? ? ? ? 

Bom Conselho X  X X     

Bom Jardim X  X X X  X  

Brejo da Madre de Deus X X X X X    

Caetés ?  ? ? ? ? ? ? 

Caruaru X  X X X    

Cupira X  X      

Garanhuns X        

Ibirajuba ? X ? ? ? ? ? ? 

Orobó X   X     

Panelas X X X X X    

Paranatama ? X ? ? ? ? ? ? 

A
G

R
E

ST
E

 

Pedra X  X X X    

Tabela IV.3 – Distribuição dos mamíferos pleistocênicos no Estado de Pernambuco (X – 
ocorrências confirmadas e identificadas; ? – Ocorrências confirmadas porém não 
identificadas (Modificado de Silva et al., 2006). * Estudados nesta dissertação. 
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Diversas coletas de fósseis foram citadas em trabalhos pioneiros nas localidades de 

fazenda Lagoa da Pedra, município de Santa Cruz do Capibaribe, fazenda Cascavel, 

município de Toritama; fazenda Tamanduá, município de Surubim; sítio Lagoa da Casa, 

município de Bom Jardim e sítio Quixabinha, município de Petrolândia.  (Rolim, 1981). Estes 

fósseis coletados foram depositados no departamento de Geologia da Universidade Federal de 

Pernambuco e foi objeto de estudo de José Lins Rolim em sua dissertação de mestrado 

(Rolim, 1974b) onde foi relatada a presença das famílias Megatheriidae, Mylodontidae, 

Dasypodidae, Glyptodontidae, Toxodontidae, Gomphotheriidae, Macraucheniidae, 

Camelidae, Suidae e Felidae. Da família Mylodontidae foi citada a presença, para a 

localidade, de dois gêneros, Scelidodon e Glossotherium, sendo que o material não está 

descrito no trabalho.  

Lima & Boulange (1984, 1986) apresentaram o relatório do projeto Distrito 

Ecoturístico de Fazenda Nova, realizado pela Universidade Católica de Pernambuco, em 

convênio com a EMPETUR com o objetivo de localizar e salvar os fósseis de mamíferos 

pleistocênicos em Fazenda Nova e localidades próximas. As informações foram obtidas 

através de entrevistas com moradores locais e resultaram na descoberta de 17 localidades, 

com 10 ocorrências de fósseis e sete lagoas secas semi-escavadas. Foram encontrados 

vértebras, costelas, fragmentos de fêmur, ulnas, dentes e um fragmento de crânio de 

Gomphotheriidae. Da família Megatheriidae foram encontrados fragmentos de vértebras, 

ossos longos e falanges. Brejo da Madre de Deus é o município que apresenta maior 

quantidade de depósitos de tanques no Estado de Pernambuco, com vinte duas localidades 

registradas (Queiroz et al., 2004). 

Alves (2007) realizou trabalho onde foram descritos fósseis pertencentes às famílias 

Megatheriidae, Glyptodontidae, Gomphotheriidae, Toxodontidae e foi descrita pela primeira 

vez para o Estado de Pernambuco a presença de Holmesina paulacoutoi Cartelle & 

Bohórquez, 1985 pertencente à família Dasypodidae.  

Pesqueira X X X X X X X X 

Santa Cruz do Capibaribe X X X X X X   

São Bento do Una X   X     

Surubim X  X X     

Toritama X  X X     

Venturosa X        
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Figura IV.2 – Municípios pernambucanos com pelo menos uma ocorrência de mamíferos pleistocênicos, inseridos nas 
micro e mesorregiões. Fonte: modificado de Miranda, 2005. 
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No município de Salgueiro já foram registradas ocorrências nas localidades Vale 

Riacho do Rodeador e Lagoa da Pedra, onde foram encontrados fósseis das famílias 

Megatheriidae, Dasypodidae, Glyptodontidae, Toxodontidae, Gomphotheriidae, Equidae, 

Camelidae, Cervidae e Felidae (Smilodon populator Lund, 1842) (Lima, 1995; Viana & 

Agostinho, 1995). Guérin & Faure (2000) encontraram maxilar de um pequeno megaterídeo 

em Conceição das Creoulas, que foi usado para colocar Eremotherium laurillardi Cartelle & 

Bohórquez, 1982 na sinonímia de Megatherium. 

No município de Petrolina, Guérin & Faure (1998) constataram a presença das 

espécies Eremotherium laurillardi Cartelle & Bohórquez, 1982 (Megatheriidae) e 

Stegomastodon waringi Holland, 1920 (Gomphotheriidae), associados a restos de Toxodon sp. 

(Toxodontidae) encontrados na Lagoa Laginha. 

Mabesoone & Rolim (1973), registraram em Pernambuco várias ocorrências de fósseis 

de mamíferos pleistocênicos nos municípios de Orobó, Bom Jardim, Surubim, Santa Cruz do 

Capibaribe, Toritama, Brejo da Madre de Deus, Fazenda Nova, Caruaru, Agrestina, Panelas, 

Alagoinha, Pedra, Águas Belas, Itaíba e Petrolândia. 
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CAPÍTULO V 

 ASPECTOS TAFONÔMICOS, SEDIMENTOLÓGICOS, ESTRATIGRÁFICOS E 

GEOCRONOLÓGICOS DA ÁREA DE ESTUDO.  

 

 

  

V.1. ASPECTOS TAFONÔMICOS 

 

Segundo Simões & Holz (2004) a Tafonomia (gr. tafos = sepultamento; nomos = leis), 

estuda os processos de preservação de restos de organismos ou de seus vestígios e como eles 

afetam a informação no registro fossilífero. A tafonomia possui duas subdivisões, são elas a 

Bioestratinomia e a Diagênese de fósseis.  

A Bioestratinomia retrata a história sedimentar dos restos esqueléticos até o 

soterramento, incluindo as causas de morte, decomposição, transporte e o soterramento.  

A Diagênese de fósseis estuda os processos físicos e químicos que afetam os restos 

esqueléticos, desde o soterramento até a coleta, e propiciam a preservação desses organismos 

ou de seus vestígios (Simões & Holz, 2004; Mendes, 1988) (Fig.V.1). Os processos 

bioestratinômicos devem ser analisados com atenção numa assembléia fossilífera, são eles, o 

transporte que vai causar uma reorientação e desarticulação, e está relacionado à energia do 

meio, a fragmentação e a corrosão, que ocorrem se os restos esqueléticos sofrerem exposição, 

a ação de necrófagos e o pisoteio (trampling) por animais que irá desarticular e remover os 

fósseis (Simões & Holz, 2004). Ossos que apresentam canais e ossos esponjosos são 

considerados mais resistentes por absorver certo grau de impacto. Os restos cranianos e pós-

cranianos ao sofrerem transporte irão apresentam um alto grau de fragmentação (Simões & 

Holz, 2004).  

A característica da concentração fossilífera é um importante instrumento 

paleoecológico. De acordo com a composição taxonômica essas concentrações podem ser 

monotípicas ou politípicas. A concentração monotípica é caracterizada por apenas um tipo de 

esqueleto e na maioria das vezes podem ser indicativas de mortandade em massa, de seleção 

hidrodinâmica, uma preservação diferencial durante o processo de diagênese ou até estresse 
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ambiental. Uma concentração politípica é composta por vários tipos esqueletais (Simões & 

Holz, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.1 - Relações entre a Tafonomia, suas subdivisões e os eventos responsáveis 

pela origem das concentrações fossilíferas (Modificado de Simões & Holz, 2004). 

 

           

V.2. ASPECTOS SEDIMENTOLÓGICOS, ESTRATIGRÁFICOS, 

BIOESTRATINÔMICOS, DIAGENÉTICOS E GEOCRONOLÓGICOS.  

 

V.2.1. Lagoa da Caveira. 

 

 Na Lagoa da Caveira foi feita uma única escavação. Abriu-se uma trincheira com 

dimensões de aproximadamente 190 cm de profundidade, 200 cm de comprimento e 80 cm de 

largura, onde foram observadas cinco camadas descritas da base para o topo (Fig. V.2). Nessa 

escavação não foi encontrado material fossilífero “in situ”, porém grande quantidade de 

fósseis na superfície da lagoa, exumados por escavação feita por habitantes da localidade. 

Entre o material encontrado pelos moradores estavam fragmentos de ossos e osteodermos 

dispersos em conglomerado de matriz arenosa cimentada por carbonato de cálcio (calcrete).  
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• Feições Sedimentológicas. 

 

1 – (0 – 40 cm) – camada de coloração marrom escura, sedimento siltico-arenoso, com 

presença de pirita e matéria orgânica preservada, sugerindo um ambiente anóxico, água 

estagnada e de baixa energia e estrutura maciça. 

 2 – (40 – 50 cm) – camada com 10 cm de espessura, coloração marrom. O sedimento é 

composto por areia-síltica, cascalho com grânulos de quartzo e estrutura maciça.  

3 – (50 – 80 cm) – areia-síltica, de coloração marrom clara, com grãos de quartzo 

angulosos. Presença de óxido de ferro no limite superior desta camada de estrutura maciça.  

            4 – (80 – 120 cm) – areia-síltica, de coloração bege, estrutura maciça, contato irregular 

entre esta camada e a camada superior.                                                                           

5 – (120 – 190 cm) – areia-síltica, de coloração bege clara, presença de grânulos e com 

estratificações cruzadas  acanalada incipiente e tabular (Fig. V.3). 

Figura V.2 – Escavação da Lagoa da Caveira, Afrânio, Pernambuco.  Amostra de sedimento 
retirada para datação por LOE, sem sinais reprodutivos. 

1

2

3 

4 

5 

43 



 

 

 
 

 

 

Como pode ser observado no diagrama triangular de Shepard (1954) (Fig. V.4), os 

sedimentos caracterizam-se como areia, areia síltica e silte arenoso. A análise seguindo os 

parâmetros de Folk & Ward (1957) indicou que os valores de diâmetro médio correspondem a 

silte grosso, areia fina e areia média, muito pobremente selecionada, assimetria varia de 

valores negativos a muito positivos e curtose com valores que variam de platicúrticos a 

leptocúrticos. Os valores obtidos encontram-se no anexo 1.  

Os valores da assimetria estão relacionados à variação da distribuição em relação a 

uma curva de distribuição normal. Também indicam a natureza do fluxo, se for unidirecional, 

a assimetria será positiva, se for bidirecional, a assimetria será negativa. A assimetria negativa 

apresenta maior concentração de grãos mais finos e uma cauda de grãos mais grossos. A 

assimetria positiva apresenta concentração de grãos mais grossos e uma cauda de grãos mais 

finos (Suguio, 1973). 

Os valores de curtose refletem o grau de agudez dos picos nas curvas de distribuição 

de frequência. A ocorrência de distribuição com mais de uma classe modal em combinação 

com valores muito altos ou muito baixos de curtose sugere relação com o tipo de transporte. 

Um sedimento pode ter sofrido seleção em uma área de alta energia, transportados e 

depositados sem mudanças nas características (Suguio, 1973). 

Figura V.3 – Estratificação cruzada acanalada e tabular 
observadas na escavação da Lagoa da Caveira, Afrânio, 
Pernambuco. 
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Na Lagoa da Caveira predominaram os valores de assimetria positiva, indicando que 

houve fluxo unidirecional, os valores de curtose apresentaram caráter mesocúrtico e se 

observou na última camada estratificação cruzada acanalada e tabular. 

 

• Feições Bioestratinômicas. 

Os fósseis da Lagoa da Caveira não foram observados “in situ” o que compromete as 

interpretações. Ossos pós-cranianos, fragmentos de carapaça e dentes encontrava-se 

desarticulados e fragmentados na superfície da mesma. 

A mortandade pode ter ocorrido nas proximidades ou até mesmo dentro da lagoa, já 

que os fósseis apresentavam superfície fragmentada, porém pouco desgastada, indicando que 

este sofreu pouco transporte após a morte do organismo. Esse jazigo apresentou uma 

concentração monotípica constatada pela concentração de ossos de mamíferos e poliespecífica 

pela diversidade de taxa encontrada. 

Foram encontrados ossos e osteodermos dispersos em conglomerado de matriz arenosa 

cimentada por carbonato de cálcio (calcrete) na superfície da lagoa. A parte grossa desse 

conglomerado é formada principalmente, por ossos fragmentados e moderadamente 

empacotados, sem orientação preferencial observada.  

A formação dos calcretes tem sido relacionada a condições climáticas de semi-aridez. 

Sua formação ocorre devido a predominância da evapotranspiração potencial sobre a 

precipitação no balanço hídrico local (Suguio, 1983). 

Foi possível constatar a presença de quatro famílias (Megatheriidae, Dasypodidae, 

Gomphotheriidae e Toxodontidae) pertencentes a quatro ordens: Tardigrada, Cingulata, 

Figura V.4 – Classificação do material da escavação da Lagoa da Caveira 
segundo Diagrama de Shepard (1954).  
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Notoungulata e Proboscidea. Os taxa de mamíferos pleitocênicos identificados foram, 

Eremotherium laurillardi, Panochthus greslebini, Stegomastodon waringi e Toxodon 

platensis. 

 

V.2.2. Lagoa Tanque. 

 

• Feições Sedimentológicas. 

Foram feitas quatro trincheiras na Lagoa Tanque. Na primeira foi possível escavar 

aproximadamente 155 cm de profundidade; e nas outras 120 cm. A profundidade das 

escavações foi limitada pelo nível freático e, apesar de quatro tentativas de escavação, não 

foram observados fósseis “in situ”, porém mais de mil ossos cranianos, pós-cranianos, 

osteodermos e dentes foram encontrados expostos na superfície da lagoa por escavações dos 

moradores. 

Na primeira escavação foram observadas cinco camadas sedimentares (Fig. V.5): 

 
 

 

1 – (0 – 20 cm) – sedimento síltico, de coloração preta. Seixos de rocha alterada com 

pirita. Estrutura maciça. 

Figura V.5 – Primeira escavação da Lagoa Tanque, Afrânio, Pernambuco.  Amostra 
de sedimento coletado para datação por LOE, sem sinais reprodutivos. 
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 2 – (20 – 30 cm) – sedimento síltico, de coloração marrom escura. Seixos de sienito. 

 3 – (30 – 70 cm) – sedimento síltico de coloração marrom com aspecto mosqueado e 

raros seixos de quartzo. O aspecto mosqueado se deve a presença de carbonato de cálcio. 

Estrutura maciça.  

4 – (70 – 130 cm) – sedimento síltico, de coloração preta, com frequentes seixos de 

quartzo e fragmentos  de rocha, estrutura maciça. 

5 – (130 – 155 cm) – camada alterada de coloração marrom, estrutura maciça.                                  

 

No diagrama triangular de Shepard (1954) (Fig.V.6), observa-se que o sedimento 

retirado da primeira escavação realizada na Lagoa Tanque caracteriza-se como silte. A análise 

seguindo os parâmetros de Folk & Ward (1957) indicou que os valores de diâmetro médio 

correspondem a silte médio, pobremente selecionado a muito pobremente selecionado, a 

assimetria varia de valores negativos a aproximadamente simétricos e curtose com valores 

platicúrticos e leptocúrticos (Anexo 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.6 – Classificação do material da primeira escavação da Lagoa 
Tanque segundo Diagrama de Shepard (1954).  
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Na segunda escavação foram observadas quatro camadas sedimentares (Fig. V.8): 

      
  

 

1 – (0 – 23 cm) – silte arenoso, de coloração bege, com matacão e seixos de quartzo, 

no limite entre esta e a camada superior. Estrutura maciça. 

 2 – (23 – 56 cm) – silte arenoso, de coloração preta, estrutura maciça.  

 3 – (56 – 76 cm) – areia síltica, de coloração preta, estrutura maciça. 

 4 – (76 – 120 cm) – camada arenosa alterada de coloração marrom, estrutura maciça. 

 

No diagrama triangular de Shepard (1954) (Fig.V.8) é possível observar que o 

sedimento retirado da segunda escavação realizada na Lagoa Tanque caracteriza-se como 

areia síltica e silte arenoso. A análise seguindo os parâmetros de Folk & Ward (1957) indicou 

que os valores de diâmetro médio correspondem a silte grosso e areia muito fina, muito 

pobremente selecionada, a assimetria varia de valores negativos a aproximadamente 

simétricos e curtose com valores platicúrticos (Anexo1). 

Figura V.7 – Segunda escavação da Lagoa Tanque, Afrânio, Pernambuco.  
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Na terceira escavação observou-se três camadas sedimentares (Fig. V.9):  

 
  

 

1 – (0 – 3 cm) –areia síltica, de coloração avermelhada. Estrutura maciça. 

 2 – (3 – 63 cm) – areia síltica, de coloração marrom, de aspecto mosqueado, com 

presença de ferro, camada de seixos delimitam esta com a camada superior. Estrutura maciça. 

3 – (63 – 110 cm) – areia síltica, de coloração preta. Estrutura maciça. 

 

Figura V.8 – Classificação do material da segunda escavação da Lagoa Tanque 
segundo Diagrama de Shepard (1954).  

Figura V.9 – Terceira escavação da Lagoa Tanque, Afrânio, Pernambuco. 
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O diagrama triangular de Shepard (1954) (Fig.V.10) caracteriza os sedimentos 

retirados da terceira escavação realizada na Lagoa Tanque, com areia síltica e silte arenoso. A 

análise seguindo os parâmetros de Folk & Ward (1957) indicou que os valores de diâmetro 

médio correspondem a areia muito fina, muito pobremente selecionada. A assimetria 

apresenta variação de valores positivos a aproximadamente simétricos, e curtose com valores 

platicúrticos (Anexo 1). 

 
 

Na quarta escavação foram observadas três camadas sedimentares (Fig. V.11): 

     
 

Figura V.10 – Classificação do material da terceira escavação da Lagoa Tanque 
segundo Diagrama de Shepard (1954).  

Figura V.11 – Quarta escavação da Lagoa Tanque, Afrânio, Pernambuco. 
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1 – (0 – 60 cm) – silte, de coloração preta, presença de matacão, seixos delimitam esta 

camada da segunda. Estrutura maciça. 

2 – (60 – 100 cm) – silte, de coloração marrom, com estrutura maciça. 

 3 – (100 – 120 cm) – camada perturbada de coloração bege . 

 

O diagrama triangular de Shepard (1954) (Fig. V.12) mostra que o sedimento retirado 

da quarta escavação realizada na Lagoa Tanque caracteriza-se como silte. A análise seguindo 

os parâmetros de Folk & Ward (1957) indicou que os valores de diâmetro médio 

correspondem a silte médio, pobremente selecionado, assimetria varia de valores 

aproximadamente simétricos e curtose apresenta valores platicúrticos (Anexo 1). 

 
 

 

Na Lagoa Tanque, valores de assimetria variaram de negativo a positivo, e 

predominaram valores de curtose platicúrticos. 

Moradores locais relatam que ao longo da década de 80 foram realizadas escavações, 

em parte da lagoa, chegando até a base da sedimentação. Na ocasião foi encontrada grande 

quantidade de ossos e osteodermos dispersos em um conglomerado de matriz arenosa 

cimentada por carbonato de cálcio (calcrete) que até hoje são encontradas grande quantidade 

de blocos na superfície da lagoa (Fig. V.13). A parte grossa desse conglomerado é formada 

principalmente, por ossos fragmentados e densamente empacotados (bone bed), sem 

orientação preferencial observada. Camadas semelhantes a estas foram descrita por Alves 

(2007) em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco e interpretadas como calcrete. 

Figura V.12 - Classificação do material da quarta escavação da Lagoa Tanque 
segundo Diagrama de Shepard (1954).  
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Figura V.13 – Conglomerados com fragmentos de ossos (bioclastos) e seixos de 
quartzo, densamente empacotados, sem orientação preferencial definida. O 
cimento é de carbonato de cálcio (calcrete) Lagoa Tanque, Afrânio. 1 – 
Bioclastos; 2 – Clastos; 3 – Cimento. 

1

2

3

1

2
3

1

2

3

1

2
3

12

3
1

2

3

1

2

3

1

2
3

52 



 

 

A camada de sedimento submetida a datação, situada acima do nível com a concentração 

de ossos apresentou uma idade de aproximadamente 18.500±2.200 (camada três 30-70 cm). 

Esta data deve ser interpretada como uma idade mínima para a época em que esses mamíferos 

viveram na região.  

 

• Feições bioestratinômicas. 

 

Na superfície e no entorno da lagoa Tanque foi encontrado um grande número de 

fósseis, a maioria desarticulados e fragmentados, que ali ficaram expostos, juntamente com o 

sedimento retirado da lagoa, durante escavações realizadas por moradores da região. O 

material coletado totalizou um número de 1.260 peças, constando de ossos, dentes e um 

grande número de osteodermos. A menor parte desse material apresenta bom estado de 

preservação, no entanto, a grande maioria encontra-se com um alto grau de fragmentação e 

desarticulação impossibilitando a sua identificação (Fig. V.14). Soube-se através de relato de 

pessoas que trabalharam nas antigas escavações, que ossos inteiros e esqueletos parcialmente 

articulados foram retirados da lagoa, tendo sido posteriormente perdidos. 

De acordo com o grau e o tipo de fragmentação, os fósseis foram contados e 

agrupados em quatro classes tafonômicas: 1. inteiro (12); 2. fragmentado com superfície 

angulosa (194); 3. fragmentado com superfície angulosa e arredondada (915); 4. fragmentado 

com superfície arredondada (139) (Fig. V.15). A maior parte do material está incluída na 

classe fragmentada com superfície angulosa e arredondada. Através do grau de desgaste e 

fragmentação dos fósseis, é possível inferir que houve transporte depois da morte de muitos 

mamíferos, embora por pequenas distâncias e até um retrabalhamento do material fossilífero 

no interior do depósito. 

O sítio apresentou uma concentração fossilífera monotípica, com restos esqueletais 

apenas de mamíferos, e poliespecífica por apresentar vários taxa.   

No material aqui estudado, identificou-se a presença de cinco ordens de mamíferos, 

Tardigrada, Cingulata, Notoungulata, Proboscidea e Perissodactyla e sete famílias, 

Megatheriidae, Mylodontidae, Dasypodidae, Glyptodontidae, Toxodontidae, 

Gomphotheriidae e Equidae. Dessas famílias foram identificados nove taxa, Eremotherium 

laurillardi, Mylodonopsis ibseni, Panochthus greslebini, Holmesina paulacoutoi, 

Hoplophorus euphractus, Toxodon platensis e Stegomastodon waringi, aff. Glyptodon e 

equídeo indeterminado. 
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A lagoa apresentou uma fauna diversificada de herbívoros com uma maior ocorrência 

dos Cingulata. Entre o material coletado estavam osteodermos e 12 fragmentos de tubo caudal 

de Panochthus greslebini, que predominaram em relação aos de Hoplophorus euphractus. A 

maioria desses osteodermos encontra-se com superfície arredondada e um alto grau de 

desgaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

                                 
             

 

Figura V.14 – Gráfico de distribuição dos fósseis de acordo com as classes 
tafonômicas coletados na superfície da Lagoa Tanque: 1, Inteiro; 2, 
Fragmentado com superfície angulosa; 3, Fragmentado com superfície angulosa 
e arredondada; 4, Fragmentado com superfície arredondada.  
  

Figura V.15 – Classes tafonômicas: 1, Inteiro; 2, Fragmentado com 
superfície angulosa; 3, Fragmentado com superfície angulosa e 
arredondada; 4, Fragmentado com superfície arredondada.  
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V.2.3. Lagoa Comprida. 

 

 Na Lagoa Comprida realizou-se uma escavação na parte central, chegando-se a uma 

profundidade de 240 cm (Fig.V.16), onde foram descritas cinco camadas sedimentares, com 

presença de material fossilífero em associação espacial, provavelmente de um mesmo 

indivíduo, na camada inferior. Além disso, retirou-se material para datação pelo método LOE, 

da camada três, acima dos fósseis. 

 
 

 

 

 

 

Figura V.16 – Escavação da Lagoa Comprida, Afrânio, Pernambuco.  Amostra de 
sedimento coletado para datação por LOE, sem sinais reprodutivos. 
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• Feições sedimentológicas. 

 

 1 – (0 – 40 cm) – camada com sedimento siltico arenoso, de coloração cinza, com 

bioclastos fragmentados, sem orientação, seixos angulosos de quartzo e fragmentos de rocha. 

 2 – (40 – 80 cm) – silte arenoso, de coloração preta, com blocos de sienito delimitando 

esta da terceira camada. 

 3 – (80 – 120 cm) – silte, de coloração preta com aspecto mosqueado.  

 4 – (120 – 130 cm) – silte arenoso, de coloração preta. 

 5 – (130 – 240 cm) – silte,  de coloração preta.     

 

Como se observa no diagrama triangular de Shepard (1954) (Fig.V.17), os sedimentos 

caracterizam-se com silte arenoso e silte. A análise seguindo os parâmetros de Folk & Ward 

(1957) indicou que os valores de diâmetro médio correspondem a silte médio e grosso, 

pobremente a muito pobremente selecionado. A assimetria apresenta valores que variam de 

muito negativos a aproximadamente simétricos e curtose com valores que predominam de 

platicúrticos a mesocúrticos (Anexo 1). 

 
 

 

Na Lagoa Comprida, predominaram os valores de assimetria negativa e valores de 

curtose platicúrticos.  

 

Figura V.17 - Classificação do material da Lagoa Comprida segundo Diagrama de 
Shepard (1954). 
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• Feições Bioestratinômicas. 

 

Na Lagoa Comprida, foi encontrado na camada mais inferior, material pós-craniano 

pertencente à espécie Eremotherium laurillardi da família Megatheriidae (Ordem 

Tardigrada). Trata-se de uma tíbia fragmentada na diáfise e epífises. A fragmentação 

precedeu a deposição, evidenciando que houve transporte dos ossos após a morte do animal. 

Essa camada (0-40 cm) apresenta grau de empacotamento moderado, com os 

bioclastos suportados pela matriz síltica arenosa, depositados ao longo do acamamento com 

orientação caótica (Fig. V.18).  

Obteve-se uma idade aproximadamente a 100 cm nessa seção de 11.300±2.000 anos, a 

idade também deve ser interpretada como anterior à época em que esses animais viveram na 

região e coincide com a transição Pleistoceno-Holoceno. 

 

 
 

 

 

 

V.2.4. Fossildiagênese 

 

 Segundo Medeiros (2004), fossildiagênese é o efeito do processo de diagênese das 

rochas sedimentares sobre os bioclastos nelas incorporados. 

Figura V.18 – Vista em planta da camada 1, bioclastos 
fragmentados e moderadamente empacotados. Tíbia 
fragmentada de Eremotherium laurillardi (Lund, 1842) 
Cartelle & Bohórquez, 1982. Escala: 70 mm. 
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Os processos fossildiagenéticos podem variar em natureza e intensidade, dependem de 

fatores físicos e químicos como a química das águas, temperatura, natureza do substrato 

rochoso, presença de matéria orgânica e a composição dos restos orgânicos em processo de 

fossilização (Simões & Holz, 2004).  

Praticamente todos os processos de preservação de restos orgânicos, dependem, direta 

ou indiretamente, da quantidade e dos tipos de substâncias dissolvidas na coluna de água ou 

nas águas que percolam os sedimentos. Na grande maioria, é o processo de precipitação de 

compostos minerais que promove a fossilização dos organismos (Simões & Holz, 2004). 

Ossos e dentes de vertebrados, geralmente são preservados com alteração da 

composição química original (Hidroxilapatita e Carbonato), consistindo na dissolução e 

remoção do material biomineralizado pelas águas intersticiais, com deposição simultânea ou 

remoção tardia de outros minerais. Esse tipo de preservação é chamado de substituição 

(Mendes, 1988). 

 

• Difratometria de raios-X. 

  

O principal processo de preservação dos fósseis estudados foi a conservação da 

composição química original (conservação parcial), seguido de permineralização por 

carbonato de cálcio e substituição parcial por calcita magnesiana. Foram selecionadas cinco 

amostras de fragmentos de ossos compactos e esponjosos para análise por difratometria de 

raios-X por apresentarem principalmente coloração e peso diferentes dos demais coletados. 

As amostras selecionadas foram identificadas como P1, P2, P3, P4 e P5. Nos dois tipos ósseos 

(compactos e esponjoso) a difratometria por raios-X identificou a preservação da 

biomineralogia original da hidroxilapatita Ca5(PO4)6(OH)2 - composto por cálcio (39.89%), 

fósforo (18.50%), hidrogênio (0.20%) e oxigênio (41.41%), permineralização nas amostras P1 

e P3, substituição na amostra P1 por calcita CaCO3 e nas amostras P2, P3 e P4 substituição 

parcial pela calcita magnesiana CaMg(CO3), na amostra P5 não houve substituição da 

biomineralogia original. 

Amostra P1 (Lagoa Tanque) – fragmento de osso compacto de coloração rosa claro. 

Observou-se permineralização nesta amostra. Neste fragmento a difratometria de raios-X 

identificou a preservação do mineral hidroxilapatita (Ca5(PO4)6(OH)2) e a presença do mineral 

calcita Ca(CO3). Sugerindo que ocorreu uma substituição parcial pelo carbonato de cálcio 

(CaCO3), calcificação (Fig.V.19). 
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                         Figura V.19 – Difratograma de raios-X da amostra P1. 

Amostra P2 (Lagoa da Caveira) – fragmento de osso compacto de coloração 

esbranquiçada. Preservação do mineral hidroxilapatita (Ca5(PO4)6(OH)2) e presença de 

substituição por calcita magnesiana CaMg (CO3) (Fig.V.20). 
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                      Figura V.20 – Difratograma de raios-X da amostra P2. 
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Amostra P3 (Lagoa Tanque) – fragmento de osso esponjoso de coloração interna 

escura com permineralização. Os minerais identificados nessa amostra foram hidroxilapatita 

(Ca5(PO4)6(OH)2) e a calcita magnesiana CaMg(CO3) (Fig. V.21). 
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                                   Figura V.21 – Difratograma de raios-X da amostra P3. 

Amostra P4 (Lagoa da Estrada) – fragmento de osso compacto de coloração branca. 

Houve preservação do mineral hidroxilapatita (Ca5(PO4)6(OH)2) e calcita magnesiana 

CaMg(CO3)(Fig.V.22). 
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                               Figura V.22 – Difratograma de raios-X da amostra P4. 

 

Amostra P5 (Lagoa Comprida) – fragmento de osso compacto com coloração interna 

escura. Os mineral identificado foi hidroxilapatita (Ca5(PO4)6(OH)2) (Fig.V.23). 
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Figura V.23 – Difratograma de raios-X da amostra P5. 

 

Em todas as amostras a análise por difratometria de raios-X comprovou que houve a 

preservação da biomineralização original dos ossos de mamíferos, sendo que em cinco 

amostras ocorreu a presença da hidroxilapatita (Ca5(PO4)6(OH)2) a amostra P1 apresentou 
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calcita Ca(CO3) e as demais apresentaram a calcita magnesiana CaMg(CO3) indicando que 

houve pouca substituição.  

 

V.2.5. Geocronologia. 

 

 As idades obtidas através da datação por (LOE) foram empregadas para situar 

cronologicamente os episódios de sedimentação das lagoas. Das sete amostras datadas apenas 

duas mostraram sinais reprodutivos, sendo a terceira camada da Lagoa Tanque (60 cm) e a 

quarta camada da Lagoa Comprida (100 cm) aqui utilizadas. As idades obtidas para as lagoas 

Tanque e Comprida foram, respectivamente, 18.500±2.200 e 11.300±2.000 (Tabela V.1), 

correspondendo ao Pleistoceno superior. A primeira coincide com o Último Máximo Glacial e 

a segunda corresponde ao período de transição Pleistoceno-Holoceno na passagem da glacial 

Wisconsiniana para o interglacial Holoceno. Os fósseis encontravam-se abaixo das camadas 

datadas. 

 

Tabela V.1 – Datação por LOE referente ao material sedimentar coletado nas lagoas Tanque e 

Comprida. 

AMOSTRA DOSE ANUAL 

(µGY/ANO) 

P (Gy) 

LOE 

IDADE 

LOE 

Lagoa Tanque (60 cm) 3.940±290 72,97 18.500±2.200 

Lagoa Comprida (100 cm) 4.000±500 45,67 11.300±2.000 
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CAPÍTULO VI 

SISTEMÁTICA 

 

  

Filo CHORDATA Bateson, 1885 

Subfilo VERTEBRATA Cuvier, 1812 

Classe MAMMALIA Linnaeus, 1758 

Coorte PLACENTALIA (= EUTHERIA) Gill, 1872 

Magnaordem EDENTATA Vic D’Azyr, 1792 

Superordem XENARTHRA Cope, 1889 

 

Os Xenarthra (Gr. xenon=estranho; arthron=articulação) incluem formas sul-americanas 

que evoluíram em isolamento durante grande parte do Cenozóico. Uma das características 

principais dos Xenarthra é o modo de articulação das vértebras dorso-lombares que possuem 

articulações extras entre as vértebras (xenartria) que pode estar associado ao hábito de escavar 

de alguns representantes do grupo ou de sustentação do corpo. Há uma fusão dos ossos da 

pélvis com o sacro e os ossos longos não apresentam canal medular. Apresentam redução 

dentária chegando à ausência, os molares apresentam formato prismático e sem esmalte, 

homodontes, os incisivos e caninos são ausentes. Os dentes são formados principalmente de 

dentina compacta, com núcleo de vasodentina (dentina vascularizada), com envoltório de 

cimento e hipsodontes. O número de vértebras cervicais também é diferenciado, de seis a nove. 

Alguns representantes apresentam exoesqueleto, como os Cingulata que possuem uma 

carapaça óssea formada por placas dérmicas justapostas, formando em alguns, uma carapaça 

totalmente rígida. Podem apresentar garras desenvolvidas que é uma forma de especialização 

de alguns gêneros, para escavação ou para sustentação em ramos das árvores. Megatherioidea 

e Glyptodontoidea são endêmicos da América do Sul e tiveram seu desenvolvimento durante o 

Paleógeno (Bergqvist et al, 2004; Paula Couto, 1953, 1979).  

 

Grandordem PHYTOPHAGA Huxley, 1871
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Ordem TARDIGRADA Latham & Davis, 1795 

 

• Subordem PILOSA Flower, 1883 

A origem provável dos representantes desta subordem está no Paleoceno da América do 

Sul. Durante o final do Plioceno o grupo invadiu a América do Norte através da América 

Central, emersa pelas águas oceânicas após o estabelecimento da ponte continental através do 

Istmo do Panamá (Paula Couto, 1979).  

São desprovidos de carapaça, possuem até 18 dentes cilíndricos e prismáticos (5/4), 

hipsodontes, característica de um regime alimentar herbívoro (Paula Couto, 1953, 1979). 

Alguns possuíam nódulos ósseos subcutâneos, corpo coberto por pêlos grossos, garras fortes e 

recurvadas. A cabeça é pequena em relação ao corpo. Cauda grossa e longa, os membros 

locomotores fortes e alongados. Apoiavam-se no solo com a face externa do pé em virtude de 

uma torsão do tarso e carpo para o lado interno (Bergqvist et al, 2004; Paula Couto, 1979). 

 

Superfamília MEGATHERIOIDEA Gray, 1821 

Família MEGATHERIIDAE Trouessart, 1904 

Subfamília MEGATHERIINAE Gill, 1872 

Gênero Eremotherium Spillmann, 1948 

Eremotherium laurillardi (Lund, 1842) Cartelle & Bohórquez, 1982 (Fig. VI.1) 

PRANCHA I, Figura 01 (A-C); PRANCHA II, Figura 01 (A-B), Figura 02 (A-B), Figura 

03 (A-B); PRANCHA III, Figura 01 (A-B), Figura 02 (A-B), Figura 03 (A-B); PRANCHA IV, 

Figura 01 (A-B). 

 Fig.VI.1 – Reconstituição de Eremotherium laurillardi. Fonte: Fariña 
& Viscaíno (1995). 
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• Idade e paleobiogeografia: Pleistoceno Superior da América do Sul, Central e América 

do Norte. Pleistoceno Superior do Brasil, Equador, Panamá, Colombia, Venezuela, El 

Salvador, Honduras, México e Estados Unidos (Cartelle & Iuliis, 1995) (Tab. VI.1). No Brasil 

são encontrados nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul (Tab. VI.2)(Rolim, 1981; Cartelle, 1992).  

 

• Espécimes referidos 

  

Coleção particular do Sr. Albino Lopes: 1, dentário esquerdo incompleto; 2, dentário esquerdo 

incompleto; 3, dentário direito incompleto; 4, fragmento de úmero; 5, calcâneo; 6, astrágalo; 7, 

fragmento de crânio; 8, metatarso. 

DGEO-CTG-UFPE: 6531, vértebra cervical incompleta; 6520, 6524,  molariformes 

incompletos; 6522, navicular; 6518, tíbia. 

 

• Descrição 

 

Os fragmentos dentários esquerdos apresentam a região ventral (bossa) pouco 

desenvolvida. Em vista oclusal, observa-se quatro molariformes, o M4 menor. O início da 

região sinfisiária coincide com o M1, ausência de diastema, cinco forames na face lateral 

externa (de um dos exemplares), que apresenta uma morfologia convexa, a face lateral interna 

é suavemente côncava com uma pequena região entre M2 e M4 reta. Um dos exemplares 

encontra-se com a região anterior fragmentada até o M1. No exemplar fragmentado de dentário 

direito, estão implantados os M2-4. Fragmento de crânio referente ao osso parietal, bastante 

fragmentado, onde foi possível sua identificação a partir da comparação com exemplar 

depositado na coleção. Fragmentos de molariformes de formato prismáticos apresentando 

desgaste das cristas da dentina.  

Uma tíbia sem as epífises, diáfise com rachaduras longitudinais e transversais. Um 

fragmento de úmero direito com crista delto-peitoral presente ao longo da diáfise, epífise distal 

fragmentada, achatada antero – posteriormente, ausência de epífise proximal. 

Um fragmento de vértebra cervical com apenas corpo vertebral completo, projeções 

ausentes e segunda vértebra cervical (axis) sem projeções, esta apresenta canal medular e 

vários forames entre o canal medular e o corpo.  
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Astrágalos, esquerdo e direito, de tamanhos diferentes com formatos semicirculares, 

processos odontóides presentes, um deles pouco fragmentado e outro com alto grau de 

fragmentação, superfícies articulares sustentacular e ectal separadas pelo sulco talis. 

Navicular bem preservado com borda medial convexa e borda lateral côncava, metade 

dorsal em formato de domo semiesférico e a metade plantar côncava. Na face distal estão 

presentes as duas articulações para o astrágalo.  

Calcâneo com superfície dorsal bastante fragmentada, e com as facetas ectal e 

sustentacular de articulação com o astrágalo presentes e preservadas. 

Metatarso IV com faces articulares para a falange proximal, cubóide e metatarso III bem 

preservadas.  

 
• Comentários 

 
O material referente à Eremotherium laurillardi foi descrito de acordo com o estudado por 

Cartelle (1992) e Bergqvist et al. (1997) para o Nordeste e assemelha-se com o material 

encontrado por Rolim (1971), no Estado de Pernambuco. Os dentários e molariformes segundo 

Cartelle (1992) apresentam caráter relevante para a caracterização da espécie Eremotherium 

laurillardi, como molariformes de contorno oclusal semelhante ao dentário com região ventral 

(bossa) pouco projetada diferente do que se observa em Megatherium que apresenta a mesma 

região bem desenvolvida. O astrágalo apresenta características de Eremotherium laurillardi, 

apresentando processo odontóide pouco mais acentuado do que nos outros representantes da 

ordem.  

 
Família MYLODONTIDAE Ameghino, 1889 

 

Os milodontídeos apresentam dentes prismáticos de seção transversal arredondada, 

oval, elíptica ou triangular, o último inferior em forma de 8, em número de 18 ou 16. O 

primeiromolar, quando presente, caniniforme, separado dos outros por longo diastema. 

Último molar inferior maior que os precedentes e mais ou menos bilobulado. Apresentam 

uma região sinfisiária estreita ou mais ou menos alargada e ramificação posterior do canal 

alveolar aberta no lado externo (Paula Couto, 1979). 

 

Subfamília MYLODONTINAE Gill, 1872 

Gênero Mylodonopsis Cartelle, 1991 

66 



 
 

 

Mylodonopsis ibseni Cartelle, 1991 

PRANCHA IV, Figura 02 (A-C). 

 

• Idade e paleobiogeografia: Pleistoceno Superior de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco 

(Cartelle, 1991) (Tab. VI.1). 

 

• Espécime referido: 

 

DGEO-CTG-UFPE: 6525, fragmento de dentário esquerdo. 

 

• Descrição 

 

Fragmento de dentário esquerdo com face lateral convexa e lingual côncava. A face ventral 

apresenta quatro alvéolos. Superfície oclusal apresenta três molariformes implantados, 

ausência de diastema.  M1 de formato oval, menor em relação aos outros, mais arredondado 

mesial do que distalmente. M2 possui, na face lingual, uma concavidade suave. M3 possui face 

lingual mais estreita e menos sulcada que as outras.  

 

• Comentários 

 

O gênero Mylodonopsis foi descrito em 1991, na Gruta dos Brejões, Bahia e possui 

semelhança com o exemplar estudado. O gênero foi descrito por Cartelle (1992) com base em 

material coletado em Ourolândia estado da Bahia. A morfologia do dentário juntamente com a 

morfologia dos dentes mostra que o exemplar deve pertencer a Mylodonopsis. O estreitamento 

rostral e a ampla região pré-dentária, presentes no gênero, são indícios de que o alimento seria 

predominante herbáceo, língua e lábios muito móveis deveriam ter importante papel. Seria 

uma espécie autóctone, devendo estar inserida em habitat de cerrado. 

Os Tardigrada possuíam regime alimentar herbívoro, alimentavam-se de plantas típicas de 

ambiente de savana com arbustos espinhosos e de cerrado. Usavam a cauda forte e suas patas 

traseiras para manter a posição bípede, quando preciso apanhar e puxar os galhos e folhas de 

árvores com suas garras apanhando os ramos mais finos e os brotos mais altos com a língua. A 

postura quadrúpede era utilizada para forragear e pastar apoiava-se na borda lateral dos pés, as 

garras eram orientadas para dentro e sobre o dorso das mãos. A mastigação era facilitada pela 
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morfologia dos dentes que apresentavam a depressão das cristas dos dentes superiores ocupada 

por uma das arestas do dente inferior. Seus dentes de crescimento contínuo com cristas 

transversais deveriam servir para picar as folhas menores e moer outras partes dos vegetais, 

como ramos e sementes, e lhes permitia mastigar gramíneas e outras plantas herbáceas 

abrasivas. Possuíam hábito pastador. 

 

• Subordem CINGULATA Illiger, 1811 

 

São representados por animais que possuem carapaça em formato de escudo rígido de 

placas ósseas, tatus e gliptodontes. Apresentam pelo menos 28 dentes molares e sem raiz 

(hipsodontes). Algumas vértebras cervicais fundem-se entre si. Apresentam pêlos entre os 

osteodermos. Presentes na América do Sul desde o Paleoceno Superior da Argentina e Brasil 

(Oliveira & Bergqvist, 1999). 

 

Superfamília GLYPTODONTOIDEA Simpson, 1931 

Família GLYPTODONTIDAE Burmeister, 1879 

Subfamília SCLEROCALYPTINAE Trouessart, 1898 

Tribo PANOCHTINI Simpson, 1945 

Gênero Panochthus Burmeister, 1866 (Fig.VI.2) 

Panochthus greslebini Castellanos, 1941  

PRANCHA V, Figura 01 (A-B), Figura 02 (A-B), Figura 03 (A-B); PRANCHA VI, Figura 

01(A-B), Figura 02 (A-B). 

 
 

 

Fig. VI.2 - Reconstituição de Panochthus greslebini. Fonte: Fariña & Viscaíno 
(1995). 
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• Idade e Paleobiogeografia: Pleistoceno Superior da América do Sul (Tab. VI.1). 

Pleistoceno Superior do Brasil, nos estados do Amazonas, Rondônia, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Piauí, Rio Grande do Norte e Pernambuco (Paula Couto, 1979; Porpino, 1999). 

 

• Espécimes referidos  

 

DGEO-CTG-UFPE: 6519, 6521, fragmentos de tubo caudal; 6526, fragmento de carapaça; 

6527, 6528, 6529, osteodermos isolados. 

  

• Descrição 

 

O fragmento de tubo caudal exibe um padrão ornamental típico da espécie, com figuras 

laterais grandes, com elevações e superfície enrugada. A superfície interna apresenta vários 

forames vasculares.  

O fragmento de carapaça encontrado faz parte da região dorsal, é composta por cinco 

osteodermos, um deles com uma figura circular central maior circundada por figurinhas 

menores, que são separadas por sulcos estreitos. Nos sulcos que separam as figurinhas é 

possível notar a presença de alguns orifícios pilíferos. A superfície interna apresenta pouca 

rugosidade e alguns orifícios.  

Fragmento de carapaça da região dorsal, onde não foi possível observar a superfície interna 

que está aderida a rocha, com quatro osteodermos. Na superfície externa é possível observar a 

delimitação entre os osteodermos, pequenas figurinhas separadas por sulcos estreitos e nesses 

sulcos vários orifícios pilíferos.  

Foram encontrados nove osteodermos da borda lateral da carapaça, com formato 

retangular. Estes osteodermos apresentam uma figura circular maior deslocada para a região 

ventral, circundada por figurinhas periféricas. A superfície interna rugosa apresenta várias 

perfurações.  

  

• Comentários 
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Panochthus possui uma das maiores carapaças, em comparação com outros gêneros, com 

osteodermos grandes e poligonais no dorso, menores e mais retangulares na região lateral, 

onde formam filas transversais.   

O material descrito foi atribuído a Panochthus baseado nas descrições de Cartelle (1992) e 

Porpino (1999; 2002) para material encontrado na Bahia e Rio Grande do Norte. É reportado 

em toda a região Nordeste do Brasil. P. jaguaribensis e P. greslebini seriam endêmicos. 

Segundo Porpino & Bergqvist (2002) P. greslebini difere de P. jaguaribensis na espessura da 

carapaça, com osteodermos mais espessos e o tubo caudal mais achatado dorso-ventralmente e 

transversalmente alargado. Apresentam a carapaça convexa na região médio-dorsal, 

ornamentada com placas grossas, grandes e poligonais, cada placa é ornamentada com 

numerosas figuras poligonais pequenas e uniformes, as figuras centrais diferem das figuras das 

placas laterais da carapaça que apresentam uma figura circular maior deslocada para a borda 

do osteodermo (Paula Couto, 1979; Porpino, 1999). 

 

Subfamília HOPLOPHORINAE Weber, 1928 

Tribo HOPLOPHORINI Hoffstetter, 1958 

Gênero Hoplophorus Lund, 1839 

Hoplophorus euphactus Lund, 1839 (Fig. VI.3) 

PRANCHA VI, Figura 03 (A-B). 

 

                   
 Fig. VI.3 – Reconstituição de Hoplophorus euphactus. Fonte: 

Cartelle (1994). 
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• Idade e paleobiografia: Pleistoceno Superior da América do Sul, Pleistoceno Superior 

do Brasil, estados do Amazonas, Rondônia, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte (Paula Couto, 1953, 1979) (Tab. VI.1). 

  

• Espécime referido 

 

DGEO-CTG-UFPE: 6523, fragmento de carapaça.  

• Descrição 

 

Fragmento de carapaça composta por quatro osteodermos de pouca espessura em torno de 

16 mm e formato subcircular. Os osteodermos são ornamentados por uma figura central 

circundada por figurinhas menores em número de dez. As figuras são separadas por sulcos 

estreitos e pouco profundos com orifícios pilíferos. Superfície interna lisa apresentando vários 

orifícios. 

 

• Comentários 

 

Os osteodermos da carapaça foram atribuídos à espécie pela primeira vez em 1939 por 

Lund, foram encontrados em cavernas no estado de Minas Gerais. As placas dorsais são 

semelhantes às de Glyptodon, mas este apresenta um número de figuras periféricas nos 

osteodermos que varia de seis a nove e para Hoplophorus é descrito um número de figuras 

periféricas que varia de nove a onze. Em 1971, Rolim registrou a presença de Hoplophorus sp. 

no município de Santa Cruz do Capibaribe, mas o material se tratava de osteodermos de 

Glyptodon, possuía uma figura central circundada por oito figuras menores e apresentava 

grande espessura. O tamanho da figura central em relação ao das figuras periféricas não 

constitui um caráter diagnóstico, pois pode variar de acordo com a porção da carapaça a que 

pertencem os osteodermos. Forames vasculares numerosos principalmente nos pontos de 

confluências dos sulcos que dele se irradiam para a periferia da placa. Nas placas dorsais há 

tendência para formação de duplo círculo de figuras menores em torno das centrais, placas 

dorsais com superfície áspera. Espessura da carapaça do dorsal é de aproximadamente 17mm 

(Paula Couto, 1957; Cartelle, 1992). 
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Subfamília GLYPTODONTINAE Gray, 1869 

Gênero aff. Glyptodon Owen, 1839 (Fig.VI.4)  

PRANCHA VII, Figura 01 (A-B), Figura 02 (A-B). 

   
                 

• Idade e paleobiogeografia: Plioceno e Pleistoceno da América do Sul (Tab. VI.1). No 

Brasil foi registrada ocorrência nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, 

Acre e em todos os estados da região Nordeste (Cartelle, 1992). 

 

• Espécimes referidos: 

 

DGEO-CTG-UFPE: 6500, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510: 

osteodermos isolados. 

  

• Descrição 

 

O material apresenta superfície externa rugosa, com uma ornamentação externa 

característica, uma figura central arredondada maior circundada por figuras menores em 

número que varia de seis a nove. Ao redor da figura central observa-se um sulco mais 

profundo que os que circundam as figuras ornamentais periféricas, nesse sulco mais profundo 

observa-se a presença de seis forames de grande tamanho coincidindo com o início dos sulcos 

que circundam as figuras periféricas, entre estes é possível observar alguns orifícios pilíferos. 

Espessura variou de 16 a 28mm. 

 

Fig. VI.4 – Reconstituição de Glyptodon. Fonte: Fariña & Viscaíno (1995). 
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• Comentários 

 

O material encontrado em Caboclo assemelha-se com as características descritas para o 

material estudado por Cartelle (1992) e Porpino (1999); Porpino et al. (2004). Os osteodermos 

são espessos, exibem o padrão ornamental em forma de roseta. A figura central arredondada é 

circundada por figuras periféricas menores, separadas da central por um sulco largo e 

profundo. São considerados alóctones.  

 

Superfamília DASYPODOIDEA Gray, 1821 

Família DASYPODIDAE Gray, 1821  

Subfamília TOLYPEUTINAE Gray, 1865 

Gênero Holmesina Simpson, 1930 (Fig.VI.5) 

Holmesina paulacoutoi Cartelle & Bohórquez, 1985 

PRANCHA VII, Figura 03 (A-B). 

 
 

 

• Idade e paleobiogeografia: Pleistoceno Superior da América do Norte e da América do 

Sul. Estados Unidos, Brasil, Equador, Argentina, Uruguai e Venezuela. No Brasil são 

encontrados nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul (Porpino, 1999) (Tab. VI.1). 

 

• Espécime referido 

 

DGEO-CTG-UFPE: 6512, 6513, astrágalo direito completo.  

 

Fig. VI.5 – Reconstituição de Holmesina paulacoutoi. Fonte: Modificado de 
Edmund (1985). 
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• Descrição 

 

Astrágalo em bom estado de preservação. Facetas sustentacular, ectal e para o navicular 

bem preservadas. As facetas para a articulação com o calcâneo se apresentam com aspecto 

liso. A faceta para o navicular se apresenta de forma convexa. Presença de um vale 

longitudinal que separa a crista da tróclea. 

 

• Comentários 

 

Holmesina distingue-se de Pampatherium por características cranianas, dentárias e 

exoesqueletais (Scillato-Yané et al., 2005). A espécie foi descrita pela primeira vez no Estado 

de Pernambuco por Alves (2007) através de osteodermos isolados. O astrágalo é bastante 

semelhante aos descritos por Winge para Holmesina majus de Lagoa Santa. Sendo identificado 

como Holmesina paulacoutoi por ser mais robusto.  

Holmesina era herbívoro, onívoro, pastador, a alimentação predominante era de gramíneas 

abrasivas, mas comiam também ovos de outros animais, organismos em decomposição e frutos 

variados. A alimentação a base de gramíneas abrasivas causava desgaste nos dentes. Eram 

cavadores como os tatus atuais, suas garras serviam para cavar tocas para abrigo contra o 

ataque de predadores. Habitantes de áreas abertas pouco arborizadas, como savanas.  

 

Ordem PROBOSCIDEA Illiger, 1811 

Subordem ELEPHANTOIDEA Osborn, 1921 

Família GOMPHOTHERIIDAE Cabrera, 1929 

Subfamília ANANCINAE Hay, 1922 

 

 Os proboscídeos originaram-se no Paleoceno Superior, na África e Ásia. Os 

Stegomastodon possuem defesas curvas, sem esmalte, crânio curto e alto. Eram herbívoros, o 

nariz prolongado em tromba (proboscis), presença de presas formadas por grandes incisivos, 

os adultos possuem dois molares que são substituídos de trás para frente, conforme vão sendo 

desgastados, como nos elefantes atuais. Membros locomotores apresentam cinco dedos, os 

molares são providos de três pares de cúspides cada um, correspondendo cada par a uma crista 

(lofo) transversal (Bergqvist, et al., 2004; Paula Couto, 1979). 
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Gênero Stegomastodon Pohlig, 1912 (Fig.VI.5) (Fig.VI.6) 

Stegomastodon waringi (Holland, 1920) 

= Haplomastodon waringi (Holland, 1920) 

PRANCHA VIII, Figura 01 (A-B). 

 
 

• Idade e paleobiogeografia: Pleistoceno da América do Norte e da América do Sul, 

Pleistoceno da Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil (Tab. VI.1). No Brasil os achados 

ocorrem nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Goiás, Espírito Santo, 

Minas Gerais (Simpson & Paula Couto, 1955; Alberdi y Corona-M., 2005), Rio de Janeiro, 

São Paulo, Paraná, Rio grande do Sul (Gadens-Marcon et al., 2006; Prado et al., 2005) e 

Pernambuco. 

 

• Espécime referido  

 

Coleção particular do Sr. Albino Lopes: 1, molariformes incompletos. 

 

DGEO-CTG-UFPE: 6517, 6532, molariformes. 

 

• Descrição 

 

Molares trilofodontes, apresentando pouco desgaste oclusal. Raiz dos exemplares 

presentes, mas fragmentadas. 

 

Fig. VI.6 – Reconstituição de Stegomastodon waringi. Fonte: Fariña & 
Viscaíno (1995). 
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• Comentários 

 
Segundo Cartelle (1992) Stegomastodon waringi seria a espécie mais abundante e de 

distribuição mais ampla entre os mastodontes sul-americanos. Os molariformes apresentam 

características diagnósticas, como formato retangular, a superfície da coroa com duas séries 

longitudinais de cúspides cônicas unidas. O estado de preservação do molariforme é bom, 

mostrando a coroa pouco desgastada e a raiz parcialmente íntegra, desgastados em duplo trevo 

(Paula Couto, 1979). 

 O tipo de desgaste dos molariformes sugere que sua dentição era adaptada a uma 

alimentação composta de vegetação de gramíneas abrasivas, ocasionalmente de folhas, brotos 

de arbustos, típicas de ambientes abertos de cerrado e savana pouco arborizada e frutos. 

Devoravam grande quantidade de alimento com o auxílio da probóscide. Eram animais que 

participavam da dispersão de sementes. Tinham o porte dos elefantes atuais com incisivos de 

até um metro e meio, pouco recurvadas. Viviam em bandos e habitavam regiões de cerrado e 

savana arbórea. 

 
 Ordem NOTOUNGULATA Roth, 1903 

 Subordem TOXODONTIA Owen, 1858 

 
Família TOXODONTIDAE Gervais, 1847 

Subfamília TOXODONTINAE Trouessart, 1898 

Gênero Toxodon Owen, 1837 (Fig.VI.7) 

Toxodon platensis Owen, 1837 

PRANCHA VIII, Figura 02 (A-B); PRANCHA IX, Figura 01 (A-B). 

 

Fig. VI.7 -  Reconstituição de Toxodon. Fonte: Fariña & Viscaíno (1995). 
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Os toxodontes têm crânio grande, pescoço curto e forte, focinho largo, mandíbula com 

região sinfisiária larga, região cervical curta, tórax longo. Dentes em crescimento contínuo, a 

dentição completa varia de 34 a 38 dentes prismáticos hipsodontes dispostos em série 

contínua. Incisivos de crescimento contínuo de formato prismático, canino rudimentar ou 

ausente, molares hipsodontes, faixas de esmalte intercaladas de faixas sem esmalte. Cauda e 

membros locomotores curtos, os anteriores mais curtos, os dedos dotados de cascos.  

  

• Idade e paleobiogeografia: Pleistoceno da Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e 

Brasil (Tab. VI.1). A primeira ocorrência no Brasil foi citada por Cope em 1885, para o estado 

da Bahia, além do Estado da Bahia, os Toxodontidae são encontrados no Acre, Rondônia, 

Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e 

Rio Grande do Sul (Miño Boilini, et al., 2006; Paula Couto, 1979) e Pernambuco. 

 

• Espécimes referidos 

 

Coleção particular do Sr. Albino Lopes: 1, fragmento de tíbia; 2, pré-molar fragmentado. 

 

DGEO-CTG-UFPE: 6530, pré-molar fragmentado.  

  

• Descrição 

 

Dentes pré-molares fragmentado, bilobado com um sulco interlobular, apresenta uma face 

recoberta inteiramente por esmalte.  Tíbia apresenta fragmentação da diáfise, ausência da 

epífise distal. Superfície de articulação com o fêmur preservada. 

 

•   Comentários 

 

Molares com esmalte, em forma de prisma retilíneo (Paula Couto, 1979). De acordo com 

Vidal (1959) e Paula Couto, (1979) o formato dos dentes é característico aos pertencentes a 

Toxodon platensis. O dente molar apresenta faixas de esmalte e dois lóbulos, o anterior de 

forma elíptica e o posterior marcado por um sulco.  
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Os toxodontes estão associados a ambientes abertos de pastagens, zonas baixas e 

inundadas, cursos de água ou proximidades de lagoas, sugerindo hábito semi-aquático, pelo 

seu provável hábito anfíbio (Paula Couto, 1979). 

 

• Ordem PERISSODACTYLA Owen, 1848 

 

A América foi o continente de origem do grupo, chegaram à América do Sul no 

Pleistoceno. Estão presentes na Argentina, Bolívia, Equador, Colômbia e Brasil Os 

perissodáctilos ou ungulados apresentam um número ímpar de dedos, na pata posterior, o dedo 

III é o mais desenvolvido. Apresentam um sistema dentário completo, com um diastema entre 

os caninos e os pré-molares. Eram adaptados a alimentação de gramíneas, folhas e plantas 

herbáceas aquáticas, comuns em campos, cerrados, savanas e pântanos.  Os incisivos possuíam 

função de cortar os alimentos mais rígidos. 

Os primeiros achados de cavalo fóssil na América do Sul datam de 1840, Owen descreveu 

um molar superior de um cavalo fóssil e o identificou como sendo de Equus caballus e em 

1845, renomeou como Equus curvidens. No Brasil, em 1845, Lund registrou a ocorrência de 

equídeo em Cavernas de Lagoa Santa, Minas Gerais (Alberdi & Prado, 1992), também são 

encontrados em Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. No Estado de 

Pernambuco foram registradas ocorrências nos municípios de Pesqueira, Petrolina, Bom 

Jardim, Brejo da Madre de Deus, Caruraru, Panelas, Pedra e Santa Cruz do Capibaribe. 

 

Subordem HIPPOMORPHA Wood, 1937 

Superfamília EQUOIDEA Hay, 1902 

Família EQUIDAE Gray, 1821 

Subfamília EQUINAE Steinmann & Doderlein, 1890 

PRANCHA IX, Figura 02. 

 

• Espécime referido 

 

Dente de equídeo em calcrete, com a superfíce oclusal desgastada. 

 

• Discussão 

 

78 



 
 

 

A identificação do material a nível genérico e até específico seria possível através das 

características observadas na superfície oclusal do dente, que no material coletado encontra-se 

com desgaste acentuado. Sendo possível apenas determinar que o exemplar pertence à 

subfamília Equinae de acordo com material descrito por Paula Couto (1944). No Estado de 

Pernambuco estão registradas ocorrências de material fossilífero pertencente a Hippidion 

(Fig.VI.8) e Equus (Fig.VI.9). 

 
• Idade e paleobiogeografia: Plioceno Superior ao Pleistoceno Superior-Holoceno da 

América do Sul (Tab. VI.1). Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Uruguai e Brasil (Scherer & 

Stock da Rosa, 2003). 

 
 

• Idade e Paleobiogeografia: Pleistoceno Médio e Superior da América do Sul (Tab. 

VI.1). Bolívia, Equador, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil (Scherer & Stock da Rosa, 

2003). 

 
 

Fig. VI.8 – Reconstituição de Hippidion. Fonte: Fariña & Viscaíno (1995). 

Fig. VI.9 – Reconstituição de Equus. Fonte: 
www.grupopaleo.com.ar/paleoargentina/holoceno. 
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São considerados bons indicadores paleoambientais e bioestratigráficos devido a sua 

evolução e radiação adaptativa no Hemisfério Norte. Com a redução do número de dedos a 

sustentação passou a ser exclusiva pelos dedos centrais, isso fez com que o grupo passasse a 

ocupar estepes. A dentição é adaptada a alimentação a base de vegetais. Segundo Scherer & 

Stock da Rosa (2003), são indicativos de ambientes de planície aberta, clima frio e úmido. O 

registro do grupo é de grande importância pela raridade de cavalos no registro fossilífero não 

só para o Estado de Pernambuco como também para o Brasil.  

  Tabela VI.1 – Distribuição temporal dos mamíferos de Afrânio, Pernambuco.  

PLEISTOCENO PLIOCENO  

Superior Médio Inferior Superior Médio Inferior 

Eremotherium X      

Mylodonopsis X      

Panochthus X X X X   

Hoplophorus X      

Glyptodon X      

Holmesina X      

Stegomastodon X X X    

Toxodon X X X X   

Equídeo X X X X   

 

 

 

 
Nativos da América 

do Sul 

Nativos da América 

do Norte 

Eremotherium X  

Mylodonopsis X  

Panochthus X  

Glyptodon X  

Hoplophorus X  

Holmesina X  

Stegomastodon  X 

Toxodon X  

Equídeo  X 

Tabela VI.2 – Gêneros nativos e invasores da América do Sul encontrados 
no município de Afrânio, Pernambuco. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSÕES 

 

 

 

• A região de Caboclo, município de Afrânio tem grande potencial fossilífero, pela 

quantidade de depósitos, pelo menos cinco, e pela diversidade de megamamíferos 

pleistocênicos aqui mapeados e descritos pela primeira vez. 

  

• Os fósseis estudados estão preservados junto a sedimentos que preencheram as lagoas 

Caveira, Comprida e Tanque, ligadas a nascentes do Riacho Caboclo, tributário do Rio 

São Francisco, localizadas geomorfologicamente nos planaltos dissecados com cotas 

altimétricas que variam de 540 a 580m. Geologicamente a Lagoa da Caveira encontra-

se sobre granitos do Complexo Monte Orebe, as lagoas Comprida e Tanque sobre a 

Suite magmática do Neoproterozóico constituída de quartzo sienitos.  

 

• Três lagoas foram parcialmente escavadas: Lagoa da Caveira, Lagoa Tanque e Lagoa 

Comprida. Grande quantidade de fósseis foi encontrada na superfície e no entorno das 

lagoas Caveira e Tanque resultante de escavações realizadas por moradores da região 

desde a década de 80. Encontrou-se ossos cranianos, pós-cranianos, dentes e 

osteodermos. 

 

• As lagoas apresentaram até cinco níveis estratigráficos, estando os fósseis nas 

camadas mais basais. Em pelo menos duas lagoas observou-se uma camada com 

concentração de ossos, moderadamente empacotada, formando conglomerado com 

cimento calcífero (calcrete).  

 

• A associação fossilífera encontrada é monotípica, poliespecífica. Os bioclastos estão 

fragmentados e distribuídos em quatro classes de tamanho, indicativo de transporte 

hidráulico após a morte do animal. 
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• Observou-se através da difratometria de raios-X, que houve uma conservação da 

composição química original dos ossos com permineralização e substituição parcial 

pela calcita e calcita magnesiana. 

 

• A megafauna da região apresenta uma boa diversidade de espécies incluídas em cinco 

ordens: Tardígrada, Cingulata, Notoungulata, Proboscidea e Perissodactyla, sete 

famílias: Megatheriidae, Mylodontidae, Glyptodontidae, Dasypodidae, Toxodontidae, 

Gomphotheriidae e Equidae representadas pelos taxa Eremotherium laurillardi, 

Panochthus greslebini, Holmesina paulacoutoi, Toxodon platensis, Stegomastodon 

waringi, Hophophorus euphractus, Mylodonopsis ibseni, eqüídeo indeterminado e aff. 

Glyptodon. 

 

• Houve predominância dos gliptodontídeos do gênero Panochthus nas lagoas Tanque e 

Caveira, tem sido encontrado grande número de osteodermos e tubos caudais.   

 

• Foram registrados para o Estado de Pernambuco pela primeira vez as espécies 

Hoplophorus euphractus, a partir de fragmento de carapaça,  e Mylodonopsis ibseni, 

por um fragmento de dentário. 

 

• A fauna encontrada é predominantemente de herbívoros, o paleoambiente em que 

esses animais viviam era característico de áreas abertas de savana e cerrado, com 

vegetação arbustiva e arbórea, contrastando com as condições ambientais atuais da 

região de Afrânio, onde predomina a caatinga hiperxerófila, existente sob temperatura 

média de 24ºC.   

 

• Através da datação dos sedimentos por luminescência opticamente estimulada das 

lagoas Tanque e Comprida, obteve-se uma idade mínima de 18.500±2.200 anos 

(Lagoa Tanque) e de 11.300±2.000 anos (Lagoa Comprida), para a fauna da região. A 

idade da Lagoa Tanque coincide com o último máximo glacial, e da Lagoa Comprida, 

com a transição Pleistoceno-Holoceno, quando acontecia uma transição de um clima 

mais frio para um clima mais quente. 
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PRANCHA I 

 

 

 

Figura 01 – Fragmento de dentário esquerdo de Eremotherium laurillardi (Coleção particular 

Sr. Albino Lopes). 

                   A – Vista labial. 

                   B – Vista lingual. 

                   C – Vista oclusal. 

                   Procedência: Lagoa da Caveira, Afrânio. 

 

 

 

 

 

                  

Escalas na prancha em tamanho aproximado. 
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PRANCHA II 

 

 

 

Figura 01 – Fragmento de molariforme de Eremotherium laurillardi (6524-DGEO-CTG-

UFPE). 

                   A – Vista lateral 

                   B – Vista oclusal 

                   Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 

 

 

Figura 02 – Fragmento de vértebra cervical. Axis. Eremotherium laurillardi (Coleção 

particular Sr. Albino Lopes). 

                  A – Vista dorsal. 

                  B – Vista cranial. 

                  Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 

 

 

Figura 03 – Tíbia fragmentada de Eremotherium laurillardi (6518-DGEO-CTG-UFPE). 

                   A – Vista caudal. 

                   B – Vista cranial. 

                   Procedência: Lagoa Comprida, Afrânio. 
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PRANCHA III 

 

 

 

Figura 01 – Fragmento de úmero direito de Eremotherium laurillardi (Coleção particular Sr. 

Albino Lopes). 

                  A – Vista lateral interna. 

                  B – Vista lateral externa. 

                  Procedência: Lagoa da Caveira, Afrânio. 

 

 

Figura 02 – Astrágalo de Eremotherium laurillardi (Coleção particular Sr. Albino Lopes). 

                   A – Face interna. 

                   B – Face externa. 

                   Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 

 

 

Figura 03 – Navicular de Eremotherium laurillardi (Coleção particular Sr. Albino Lopes). 

                  A – Vista proximal. 

                  B – Vista distal. 

                  Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 
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PRANCHA IV 

 

 

 

Figura 01 – Fragmento de calcâneo de Eremotherium laurillardi (Coleção particular Sr. 

Albino Lopes). 

                  A – Vista ventral. 

                  B – Vista dorsal. 

                  Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 

 

 

Figura 02 – Fragmento de dentário esquerdo de Mylodonopsis ibseni (6525-DGEO-CTG-

UFPE). 

                  A – Vista labial. 

                  B – Vista lingual. 

                  C – Vista oclusal. 

                  Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 
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PRANCHA V 

 

 

 

Figura 01 – Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini(Coleção particular Sr. Albino 

Lopes). 

                   A – Superfície externa. 

                   B – Superfície interna. 

                   Procedência: Lagoa da Caveira, Afrânio. 

 

 

Figura 02 – Fragmento de carapaça da região dorsal de Panochthus greslebini em calcrete 

(6526-DGEO-CTG-UFPE). 

                   Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 

                    

 

Figura 03 – Osteodermo da porção lateral da carapaça de Panochthus greslebini (6527-

DGEO-                   CTG-UFPE). 

                   A – Superfície externa. 

                   B – Superfície interna. 

                   Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 
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PRANCHA VI 

 

 

 

Figura 01 – Fragmento de carapaça da região dorsal de Panochthus greslebini(Coleção 

particular Sr. Albino Lopes). 

                   A – Superfície externa. 

                   B – Superfície interna. 

                   Procedência: Lagoa da Caveira, Afrânio. 

 

 

Figura 02 – Osteodermo da porção lateral da carapaça de Panochthus greslebini(6529-DGEO-

CTG-                    UFPE). 

                   A – Vista externa. 

                   B – Vista interna. 

                   Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 

 

 

Figura 03 – Fragmento de carapaça de Hoplophorus euphractus(6523-DGEO-CTG-UFPE). 

                   A – Vista externa. 

                   B – Vista interna. 

                   Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 
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PRANCHA VII 

 

 

 

Figura 01 – Osteodermo da região dorsal aff. Glyptodon (6501-DGEO-CTG-UFPE). 

                  A – Vista dorsal. 

                  B – Vista ventral. 

                  Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 

 

 

Figura 02 – Osteodermo da região dorsal aff. Glyptodon (6506-DGEO-CTG-UFPE). 

                 A – Vista dorsal. 

                 B – Vista ventral. 

                 Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 

 

 

Figura 03 – Astrágalo de Holmesina paulacoutoi (6512-DGEO-CTG-UFPE). 

                   A – Vista dorsal. 

                   B – Vista plantar. 

                   Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 
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PRANCHA VIII 

 

 

 

Figura 01 – Molariforme de Stegomastodon waringi (Coleção particular Sr. Albino Lopes). 

                   A – Vista lateral. 

                   B – Vista oclusal. 

                   Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 

 

 

Figura 02 – Fragmento de tíbia de Toxodon platensis (Coleção particular Sr. Albino Lopes). 

                   A – Vista dorsal. 

                   B – Vista ventral. 

                   Procedência: Lagoa da Caveira, Afrânio. 
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PRANCHA IX 

 

 

 

Figura 01 – Fragmento de pré-molar de Toxodon platensis(6530-DGEO-CTG-UFPE). 

                   A – Vista labial. 

                   B – Vista lingual. 

                   Procedência: Lagoa da Caveira, Afrânio. 

 

 

Figura 02 – Molariforme de equídeo (Coleção particular Sr. Albino Lopes) 

                   Procedência: Lagoa Tanque, Afrânio. 
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Tabela Anexo 1: Resultado da análise dos sedimentos de acordo com os parâmetros de Folk & Ward 1957. 

Média Classificação Mediana Seleção Classificação Assimetria Classificação Curtose Classificação 

LCAV 1 4,059 Silte grosso 4,401 2,732 Muito pobremente 

selecionado 

-0,1946 Negativa 0,7443 Platicúrtica 

LCAV 2 1,673 Areia média 1,514 2,426 Muito pobremente 

selecionado 

0,293 Positiva 0,9975 Mesocúrtica 

LCAV 3 1,68 Areia média 1,606 2,412 Muito pobremente 

selecionado 

0,2557 Positiva 0,9932 Mesocúrtica 

LCAV 4 2,927 Areia fina 2,306 2,469 Muito pobremente 

selecionado 

0,314 Muito positiva 0,9839 Mesocúrtica 

LCAV 5 2,854 Areia fina 2,727 2,47 Muito pobremente 

selecionado 

0,08492 Aproximadamente 

simétrica 

1,236 Leptocúrtica 

LT1C1 5,882 Silte médio 5,882 2,036 Muito pobremente 

selecionado 

-0,2806 Negativa 1,681 Muito 

leptocúrtica 

LT1C2 5,967 Silte médio 5,967 1,246 Pobremente selecionado -2,75E-19 Aproximadamente 

simétrica 

0,7377 Platicúrtica 

LT2C1 4,167 Silte grosso 4,589 2,735 Muito pobremente 

selecionado 

-0,2377 Negativa 0,7818 Platicúrtica 

LT2C2 4,444 Silte grosso 4,857 2,537 Muito pobremente 

selecionado 

-0,2424 Negativa 0,7922 Platicúrtica 

LT2C3 3,284 Areia muito 3,176 2,79 Muito pobremente 0,0774 Aproximadamente 0,6951 Platicúrtica 



 

 

fina selecionado simétrica 

LT3C1 3,743 Areia muito 

fina 

3,704 2,686 Muito pobremente 

selecionado 

-0,02314 Aproximadamente 

simétrica 

0,8101 Platicúrtica 

LT3C2 3,722 Areia muito 

fina 

3,516 2,489 Muito pobremente 

selecionado 

0,09287 Aproximadamente 

simétrica 

0,7808 Platicúrtica 

LT3C3 3,289 Areia muito 

fina 

2,976 2,709 Muito pobremente 

selecionado 

0,1422 Positiva 0,7516 Platicúrtica 

LT4C1 5,972 Silte médio 5,972 1,243 Pobremente selecionado -2,76E-19 Aproximadamente 

simétrica 

0,7377 Platicúrtica 

LT4C2 5,934 Silte médio 5,934 1,266 Pobremente selecionado 2,71E-19 Aproximadamente 

simétrica 

0,7377 Platicúrtica 

LC1C1 4,313 Silte grosso 4,786 2,709 Muito pobremente 

selecionado 

-0,275 Negativa 0,8244 Platicúrtica 

LC1C2 4,589 Silte grosso 5,04 2,66 Muito pobremente 

selecionado 

-0,3189 Muito negativa 0,9722 Mesocúrtica 

LC1C3 5,974 Silte médio 5,974 1,241 Pobremente selecionado 0 Aproximadamente 

simétrica 

0,7377 Platicúrtica 

LC1C4 5,998 Silte médio 5,998 1,227 Pobremente selecionado -2,80E-19 Aproximadamente 

simétrica 

0,7377 Platicúrtica 
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Tabela Anexo 2 – Material estudado procedente das lagoas Caveira, Tanque e Comprida, Afrânio - Pernambuco. 

Nº. DO FÓSSIL MORFOMETRIA MATERIAL ESTUDADO PROCEDÊNCIA 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 366mm   L –  69mm    A – 120mm Mandíbula esquerda de Eremotherium laurillardi Lagoa da Caveira 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 305mm   L –  67mm    A – 126mm Fragmento mandíbula esquerda de Eremotherium laurillardLagoa da Caveira 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 166mm  L –  57mm     A – 115mm Fragmento mandíbula direita de Eremotherium laurillardi Lagoa da Caveira 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 415mm  L – 149mm    A –   83mm Fragmento de úmero de Eremotherium laurillardi Lagoa da Caveira 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 133mm  L – 285mm    A – 104mm Fragmento de vértebra cervical de Eremotherium laurillard Lagoa da Caveira 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 113mm  L – 127mm    A – 29mm Fragmento de carapaça de Panochthus greslebini Lagoa da Caveira 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 201mm  L –   97mm    A – 74mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini Lagoa da Caveira 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 126mm  L –   72mm    A – 46mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini Lagoa da Caveira 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 118mm  L –   61mm     Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini Lagoa da Caveira 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C –   68mm  L –   31mm    A – 16mm Fragmento de dente de Toxodon platensis Lagoa da Caveira 



 

 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C –   86mm  L –   82mm    A – 82mm Fragmento de dente molar de Stegomastodon waringi Lagoa da Caveira 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C –   79mm  L –   46mm    A – 63mm Fragmento de dente molar de Stegomastodon waringi Lagoa da Caveira 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 244mm  L –   78mm    A – 56mm Fragmento de tíbia de Toxodon platensis Lagoa da Caveira 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C –   75mm  L – 232mm    A – 82mm Fragmento de vértebra Lagoa da Caveira 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 302mm;247mm  L – 104mm;79mm

A – 56mm;44mm 

Fragmentos de tubo caudal de Panochthus greslebini e

bloco de calcrete 

Lagoa Tanque 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 103mm   L – 85mm    A – 18mm Fragmento de carapaça de Panochthus greslebini Lagoa Tanque 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C –  66mm    L – 43mm    A –   39mm Fragmento de molar de Eremotherium laurillardi Lagoa Tanque 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 129mm   L – 164mm    A – 163mm Fragmento de calcâneo de Eremotherium laurillardi Lagoa Tanque 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 152mm   L – 165mm    A – 187mm Astrágalo de Eremotherium laurillardi Lagoa Tanque 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 123mm   L – 174mm    A – 169mm Fragmento astrágalo de Eremotherium laurillardi Lagoa Tanque 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 178mm   L – 156mm    A – 146mm Fragmento de crânio de Eremotherium laurillardi Lagoa Tanque 



 

 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 156mm   L –   89mm    A – 120mm Fragmento de molariforme de Stegomastodon waringi Lagoa Tanque 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 212mm   L –   75mm    A – 177mm Fragmento de molariforme de Stegomastodon waringi Lagoa Tanque 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 208mm   L – 102mm    A – 142mm Fragmento de dentário com molariforme de Stegomastodo

waringi 

Lagoa Tanque 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 179mm   L – 166mm   A –   57mm Fragmento de mandíbula de Toxodon platensis Lagoa Tanque 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 219mm   L – 210mm   A – 107mm Fragmento de mandíbula de Toxodon platensis co

fragmento de molar 

Lagoa Tanque 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C –   43mm   L – 131mm   A – 128mm Fragmento de vértebra cervical de Eremotherium laurillard Lagoa Tanque 

Coleção particular Sr. 

Albino Lopes 

C – 240mm   L –  58mm    A –  59mm Metatarso IV Lagoa Tanque 

6500-DGEO-CTG-UFPE Comp. Máx. – 44mm Larg. Máx. – 22m Osteodermo de Glyptodon Lagoa Tanque 

6501-DGEO-CTG-UFPE Comp. Máx. – 44mm Larg. Máx. – 25m Osteodermo de Glyptodon Lagoa Tanque 

6502-DGEO-CTG-UFPE Comp. Máx. – 41mm Larg. Máx. – 16m Osteodermo de Glyptodon Lagoa Tanque 

6503-DGEO-CTG-UFPE Comp. Máx. – 53mm Larg. Máx. – 24m Osteodermo de Glyptodon Lagoa Tanque 

6504-DGEO-CTG-UFPE Comp. Máx. – 36mm Larg. Máx. – 21m Osteodermo de Glyptodon Lagoa Tanque 

6505-DGEO-CTG-UFPE Comp. Máx. – 39mm Larg. Máx. – 20m Osteodermo de Glyptodon Lagoa Tanque 

6506-DGEO-CTG-UFPE Comp. Máx. – 42mm Larg. Máx. – 25m Osteodermo de Glyptodon Lagoa Tanque 

6507-DGEO-CTG-UFPE Comp. Máx. – 47mm Larg. Máx. – 16m Osteodermo de Glyptodon Lagoa Tanque 



 

 

  

 

6508-DGEO-CTG-UFPE Comp. Máx. – 13mm Larg. Máx. – 16m Osteodermo de Glyptodon Lagoa Tanque 

6509-DGEO-CTG-UFPE Comp. Máx. – 48mm Larg. Máx. – 28m Osteodermo de Glyptodon Lagoa Tanque 

6510-DGEO-CTG-UFPE Comp. Máx. – 39mm Larg. Máx. – 17m Osteodermo de Glyptodon Lagoa Tanque 

6511-DGEO-CTG-UFPE C – 170mm  L –  79mm Fragmento de tudo caudal de Glyptodon Lagoa Tanque 

6512-DGEO-CTG-UFPE C – 68mm    L – 43mm     A-  29mm Astrágalo de Holmesina paulacoutoi Lagoa Tanque 

6513-DGEO-CTG-UFPE C – 90mm    L – 54mm     A – 36mm Astrágalo Lagoa Tanque 

6514-DGEO-CTG-UFPE C – 72mm     L –   69mm   A – 43mm Falange de Eremotherium laurillardi Lagoa Tanque 
6515-DGEO-CTG-UFPE C – 123mm   L –   61mm   A – 52mm  Calcâneo Lagoa Tanque 
6516-DGEO-CTG-UFPE C –   60mm   L –   40mm   A –  32mm Falange Lagoa Tanque 
6518-DGEO-CTG-UFPE C – 468mm   L – 102mm  A – 677mm Tíbia de Eremotherium laurillardi Lagoa Comprida 
6519-DGEO-CTG-UFPE C – 287mm   L –   97mm     Tubo caudal de Panochthus greslebini Lagoa Tanque 
6520-DGEO-CTG-UFPE C -   72mm    L –  78mm       Fragmento dentário com dois molariformes Lagoa Tanque 
6521-DGEO-CTG-UFPE C – 198mm   L –  75mm     Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini Lagoa Tanque 
6522-DGEO-CTG-UFPE C –  84mm    L –  50mm    A –  26mm Osteodermo isolado de Panochthus greslebini Lagoa Tanque 
6523-DGEO-CTG-UFPE C –  99mm    L –  68mm    A –  16mm Fragmento de carapaça de Hoplophorus euphractus Lagoa Tanque 
6524-DGEO-CTG-UFPE C –  38mm    L –  38mm    A –  59mm Molariforme de Eremotherium laurillardi Lagoa Tanque 
6525-DGEO-CTG-UFPE C – 144mm   L –  38mm    A –  89mm Fragmento de dentário de Mylodonopsis ibseni Lagoa Tanque 
6526-DGEO-CTG-UFPE C – 122mm   L –  86mm    Fragmento de carapaça de Panochthus greslebini com 4 

placas em calcrete 
Lagoa Tanque 

6527-DGEO-CTG-UFPE C -   45mm   L –   37mm   A – 27mm Osteodermo de Panochthus greslebini Lagoa Tanque 
6528-DGEO-CTG-UFPE C -   55mm   L –   46mm   A – 23mm Osteodermo de Panochthus greslebini Lagoa Tanque 
6529-DGEO-CTG-UFPE C -   59mm   L -    49mm   A – 26mm Osteodermo de Panochthus greslebini Lagoa Tanque 
6530-DGEO-CTG-UFPE C –  88mm   L –    26mm   A – 18mm Dente de Toxodon platensis Lagoa da Caveira 
6531-DGEO-CTG-UFPE C –  95mm   L – 136mm   A – 36mm Vértebra sem projeções Lagoa da Caveira 


