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RESUMO 
 
 
O objetivo deste trabalho é o estudo tafonômico, taxonômico e geocronológico de mamíferos 

pleistocênicos em depósito de tanque, para subsidiar interpretações paleoecológicas e 

paleoambientais. A área de estudo situa-se na Localidade Incó, Fazenda Nova, Brejo da 

Madre de Deus, Pernambuco. A pesquisa envolveu levantamento bibliográfico, cartográfico, 

trabalhos de campo e laboratoriais. O material coletado foi incorporado à Coleção Científica 

de Macrofósseis da UFPE, constando de 235 exemplares de dentes, osteodermos, ossos 

cranianos e pós-cranianos de mamíferos pleistocênicos. O depósito de tanque teve quatro 

fases de preenchimento sedimentar por fluxos de detritos, estando os fósseis, principalmente, 

na segunda camada, um conglomerado com ossos e dentes desarticulados, inteiros e 

fragmentados, de disposição caótica, densamente empacotados na rocha (bone bed) com 

cimento calcífero (calcrete).  A associação fossilífera é monotípica-poliespecífica. Houve 

preservação da biomineralização original da hidroxioapatita, permineralização e substituições 

por calcita, cloroapatita e wagnerita. Foram identificadas três ordens de mamíferos 

pleistocênicos -Xenarthra, Notoungulata e Proboscidea, e seis táxons - Eremotherium 

laurillardi, Glyptodon clavipes, Panochthus greslebini, Toxodon platensis, Stegomastodon 

waringi e Holmesina paulacoutoi, sendo essa última espécie, inédita para o Estado de 

Pernambuco. A fauna pleistocênica é representada por mamíferos predominantemente 

herbívoros, classificados pelos hábitos alimentares como podadores, herbívoros-onívoros e 

megaherbívoros. Foram obtidas idades de ressonância paramagnética eletrônica (EPR) de 

63.000 ± 8.000 anos e 60.000 ± 9.000 anos para os dentes de Stegomastodon waringi da 

segunda camada, sugerindo que esses animais habitaram essa região durante um interestadial, 

fase mais quente do Pleistoceno Superior. A datação obtida por 14C do cimento calcífero da 

mesma camada foi de 19.400 anos AP., confirmando que a cimentação foi posterior ao 

soterramento dos fósseis e durante o último máximo glacial. Os dados isotópicos e 

geocronológicos integrados à associação faunística auxiliaram na interpretação e reconstrução 

do paleoambiente, sugerindo para o Pleistoceno Superior da região, quando habitavam 

megamamíferos de hábitos alimentares distintos, um possível ambiente de savana aberta com 

árvores e arbustos esparsos, predomínio de plantas C3 seguido de plantas CAM sugerindo 

alteração climática no paleoambiente da região de Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus.  

 

Palavras-chave: Mamíferos pleistocênicos, Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus, 

tafonomia, taxonomia e geocronologia. 



ABSTRACT 

 

The objective of this work is the taphonomic, taxonomic and geochronologic study of 

pleistocenic mammals in tank deposit, in order to facilitate palaeoecological and 

palaeoenvironmental interpretations. The study area is localized in Incó, Fazenda Nova, Brejo 

da Madre de Deus, state of Pernambuco, Brazil. The research involved bibliographic and 

cartographic surveys, field and laboratory work. Collected material was incorporated in the 

scientific collection of macrofossils at UFPE, consisting of 235 pieces of teeth, skin plaques, 

skull and post-skull bones of pleistocenic mammals. The tank deposit had four phases of 

bedding by debris flows, the fossils appearing mainly in the second layer, a conglomerate 

showing broken or disarticulated bones and entire teeth, with a chaotic arrangement, densely 

packed (bone bed) with calcite cement (calcrete). The fossil association is monotipic-

polyspecific. There was a preservation of the original biomineralization of the 

hydroxylapatite, permineralization and substitutions by calcite, chlorineapatite, and wagnerita. 

Three orders of pleistocenic mammals were identified - Xenarthra, Notoungulata and 

Proboscidea, and six taxa - Eremotherium laurillardi, Glyptodon clavipes, Panochthus 

greslebini, Toxodon platensis, Stegomastodon waringi and Holmesina paulacoutoi, the latter 

being a new record for Pernambuco. The Pleistocenic fauna is represented by predominantly 

herbivoric mammals, classified according to their diet habits as trimming, herbivoric-

omnivoric and megaherbivoric. Ages obtained by electronic paramagnetic resonance (EPR) 

for teeth of Stegomastodon waringi of the second layer are 63,000 ± 8,000 and 60,000 ± 9,000 

years, suggesting that these animals had lived in this region during an interstadial, warmer 

phase of the Late Pleistocene. Radiocarbon dating obtained for the calcite cement of the same 

layer is 19,400 years BP, confirming that cementation occurred after to fossil burial and 

during the last glacial maximum. The integration of isotopic and geochronological data with 

the faunistic association gave support to the interpretation and reconstruction of the 

palaeoenvironment, suggesting that in the Late Pleistocene megamammals of distinct dietetic 

habits inhabited the area, possibly an open savannah with sparse trees and shrubs, 

predominance of C3 followed by CAM plants, suggesting a climatic alteration in the 

palaeoenvironment of Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus. 

 

Keywords: Pleistocene mammals, Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus, taphonomy, 

taxonomy, geocronology. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

Trabalhos sobre mamíferos pleistocênicos no Estado de Pernambuco vêm sendo 

realizados desde as expedições de John Casper Branner (1902). No Nordeste do Brasil 

pesquisadores como Carlos de Paula-Couto (1953, 1954), Ney Vidal (1946, 1955, 1959), José 

Nunes Cabral de Carvalho (1966), Fausto Luis de Souza-Cunha (1966) e José Lins Rolim 

(1971a, 1971b, 1974a, 1974b, 1981, 1985) descreveram abundante fauna pleistocênica de 

mamíferos e com freqüência novas ocorrências vêm sendo relatadas por pesquisadores e 

moradores do agreste e sertão.  

A fauna pleistocênica de mamíferos conhecida como megafauna é definida por um 

conjunto de animais, cuja massa corpórea adulta, excede uma tonelada (Paula-Couto, 1979), 

incluindo megatérios, gliptodontes, dasipodídeos, toxodontes e mastodontes. Mamíferos de 

médio porte, como tigres dentes-de-sabre, cervídeos, camelídeos e eqüídeos, e a fauna de 

pequeno porte, com roedores, quirópteros e marsupiais que se distribuíram por toda a América 

do Sul (Paula-Couto, 1953). Segundo Ranzi (2000), a utilização de mamíferos fósseis em 

estudos paleoecológicos é de grande relevância, pois eles representam diretamente os 

paleoambientes, considerando que os fósseis de espécies ainda viventes, fornecem 

informações paleoambientais mais precisas (Bergqvist et al., 2004). 

Dos 187 municípios do Estado de Pernambuco, 37 têm registro de mamíferos 

pleistocênicos, sendo 17 localizados no Sertão e 20 no Agreste, distribuídos em sete ordens: 

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

sendo as três primeiras, as mais freqüentes no estado, tanto em distribuição geográfica, quanto 

em diversidade de espécies (Silva et al., 2006). O município de Brejo da Madre de Deus, 

agreste de Pernambuco, apresenta o maior número de ocorrências de depósitos de tanques 

com megafauna pleistocênica. 

CAP. I - INTRODUÇÃO 
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Este trabalho trata do estudo de jazigo fossilífero em depósito de tanque descoberto 

pelo proprietário da Fazenda Logradouro (Incó, Fazenda Nova), Sr. José Carlos Lobo, quando 

escavava seu terreno em busca de locais com potencial para armazenamento de água das 

chuvas para abastecer sua criação de gado. Assim como este, centenas de outros tantos 

compõem a paisagem local e a sedimentação quaternária do Município de Brejo da Madre de 

Deus. 

 
 
I.1. OBJETIVOS 
 
I.1.1. Geral: 

 
 

O objetivo geral do trabalho é o estudo sistemático, tafonômico, geocronológico e 

isotópico de um depósito de tanque na Localidade Incó, Fazenda Logradouro, Distrito de 

Fazenda Nova, Município de Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, para subsidiar 

interpretações paleoecológicas e paleoambientais no Pleistoceno do agreste pernambucano. 

 

I.1.2. Específicos: 
 
 

 Escavação parcial de um depósito de tanque, descrição de seção estratigráfica, 

verificando-se a litologia, feições sedimentológicas, bioestratinômicas, diagenéticas e 

paleoecológicas. 

 

 Coletar e identificar taxonomicamente fósseis de mamíferos pleistocênicos, 

produzindo um diagnóstico paleontológico do depósito. 

 

 Procurar estabelecer a idade absoluta da megafauna através da datação dos dentes pelo 

método EPR (Ressonância Paramagnética Eletrônica). 

 

 Datação de sedimentos pelos métodos do 14C e análises químicas de carbono total, 

nitrogênio total, e isotópicas de carbono (δ13C) e nitrogênio (δ15N). 

 

 Interpretar os dados paleontológicos, geocronológicos e isotópicos e sugerir o 

paleoambiente da área de estudo. 
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I.2. JUSTIFICATIVAS DA PESQUISA 
 
 

Pernambuco é rico em fósseis de mamíferos pleistocênicos preservados 

principalmente em depósitos de tanques, já conhecidos em trinta e sete municípios no Agreste 

e Sertão do Estado. Esse fato reflete o nível atual de conhecimento, podendo mudar caso haja 

interesse na realização de pesquisa sistemática.  

Sabe-se que o estudo desses fósseis contribui para o conhecimento sobre as mudanças 

climáticas advindas dos estádios glaciais e interglaciais do Pleistoceno-Holoceno, porém são 

poucos os estudos realizados com abordagem de reconstituição paleoambiental e 

paleoclimática e com datações absolutas no Nordeste brasileiro. Desta forma, os dados 

adquiridos nesta pesquisa irão contribuir para a compreensão do Pleistoceno continental 

pernambucano. 

A pesquisa também se justifica pela necessidade de estudo e conservação do 

patrimônio paleontológico, resgatando e divulgando informações que têm sido destruídas com 

freqüência pelo homem do campo, que por não conhecer, destrói a pré-história da sua região. 

O estudo pode também colaborar com o turismo científico, que deve ser incentivado por 

favorecer o desenvolvimento cultural e econômico na região.  
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II.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
 
 

Os estudos foram realizados em um depósito tipo tanque na Fazenda Logradouro, 

Localidade Incó (36º09’36” de longitude oeste - 0812382 UTM), (08º10’48” de latitude sul - 

9094506 UTM) e altitude média de 469m, localizada no Distrito de Fazenda Nova, Município 

de Brejo da Madre de Deus, inserido nas Folhas topográficas SUDENE de Santa Cruz do 

Capibaribe SB. 24-Z-D-VI e Belo Jardim SC. 24-X-B-III na escala 1:100.000 (Figura 1).  

O município de Brejo da Madre de Deus, delimitado pelas coordenadas geográficas 

(08º08’45” de latitude sul e 36º22’16” de longitude oeste de Greenwich), tem uma área de 

aproximadamente 762.088 km2 de superfície, representando 0.79% do Estado de Pernambuco, 

com uma população de aproximadamente 40.236 habitantes. Encontra-se inserido na 

mesorregião do Agreste Setentrional e na microrregião do Vale do Ipojuca, área intermediária 

entre a Mata úmida e o Sertão semi-árido, sobre o maciço da Província Borborema, na porção 

centro-leste do Estado. A sede municipal tem aproximadamente 627m de altitude e os valores 

pluviométricos médios anuais registrados são de 865,6mm. Limita-se ao Norte com os 

municípios de Santa Cruz do Capibaribe e Taquaritinga de Norte, ao Sul com Belo Jardim, 

Tacaimbó e São Caetano, a leste com Caruaru e Toritama e a oeste com Jataúba. A área 

estudada dista aproximadamente 202,2km a oeste de Recife, onde o acesso à região é feito 

pela BR-232, BR-104, PE-145 e através de vias secundárias.  
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. (Modificado de Miranda, 2005). 
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II.2. ASPECTOS HISTÓRICOS, CULTURAIS E TURÍSTICOS DE BREJO DA MADRE 

DE DEUS 

 
O município de Brejo da Madre de Deus foi criado e desmembrado do município de 

Flores em 20/06/1893, pela Lei Estadual n.º52, sendo formado pelos distritos Sede, Fazenda 

Nova, Barra do Farias, Mandaçaia e São Domingos e pelos povoados de Caldeirões, 

Logradouro, Fazenda Velha, Tambor de Cima, Tambor de Baixo, Bandeira, Cavalo Ruço de 

Deus e Quati (CONDEPE/FIDEM, 2007).  

O território onde está localizado o município de Brejo da Madre de Deus era dividido 

em lotes de terra, doados pelo governo de Pernambuco a um grupo de pessoas. Tempos 

depois, as terras foram transferidas aos padres da Congregação de São Felipe Neri, que em 

1751, iniciaram suas atividades religiosas, dando origem ao povoado. Os religiosos instalaram 

um hospício chamado Madre de Deus, vindo daí o nome do município, que fica numa região 

de brejos de altitude. Desmembrado de outros municípios, o povoado de Brejo da Madre de 

Deus foi elevado à categoria de vila em 20 de maio de 1883. Foi estabelecido como cidade, a 

11ª em Pernambuco, pela Lei Provincial nº 1.327, em 04 de fevereiro de 1889. Em 20 de 

junho de 1893, Brejo da Madre de Deus foi constituído em município autônomo, sendo seu 

primeiro prefeito o Barão de Buíque, Coronel Francisco Alves Cavalcanti Camboim 

(CONDEPE/FIDEM, 2007). 

Na sede municipal, encontra-se o Museu Histórico do Brejo da Madre de Deus que 

trabalha em colaboração com professores e pesquisadores do Laboratório e do Museu de 

Arqueologia da Universidade Católica de Pernambuco e de outras instituições nacionais e 

internacionais. Os fósseis em exposição no museu são dentes e ossos de mamíferos 

pleistocênicos, como megatérios, mastodontes e gliptodontes, além de ossadas humanas, 

coletados em 1985 no próprio município, pela equipe da arqueóloga e antropóloga Jeannette 

Maria Dias de Lima. O museu foi fundado e é administrado pela Sra. Dulce de Souza Pinto 

(CONDEPE/FIDEM, 2007). 

O município tem como atrativo turístico o teatro de Nova Jerusalém, em Fazenda 

Nova, onde durante a Semana Santa, o espetáculo da Paixão de Cristo é encenado. Próximo à 

cidade-teatro, encontra-se o Parque das Esculturas Monumentais Nilo Coelho, com figuras 

típicas do Nordeste. Também são de interesse turístico a Fonte Hidromineral de Fazenda 

Nova, a Matriz de São José, o cemitério arqueológico da Furna do Estrago, a Pedra da Lua 

com pinturas rupestres, a Pedra do Cachorro com mirante e locais para práticas de turismo 

ecológico, as cachoeiras do Sobradinho e da Arara, a Mata do Bituri, a Serra da Prata, o 
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vilarejo de Fazenda Velha, o casario colonial do final do século XVIII na sede do município, 

o Santuário da Mãe Rainha, o artesanato com esculturas em granito, peças utilitárias em palha 

e renda Renascença e a gastronomia, onde dominam pratos típicos da região, como doces e 

licores à base de cenoura, principal produto agrícola do município. Brejo da Madre de Deus 

ainda registra no seu calendário de eventos a Festa da cenoura, as manifestações folclóricas e 

religiosas da Semana Santa, o "Pega-do-boi" do Logradouro e a Vaquejada 

(CONDEPE/FIDEM, 2007). 

 
 
II.3. GEOLOGIA 
 
 

O município de Brejo da Madre de Deus, inserido geologicamente na Província 

Estrutural da Borborema é constituído pelos litotipos dos complexos Salgadinho, São Caetano 

e Vertentes, das suítes Serra de Taquaritinga, dos granitóides indiscriminados e das suítes 

Intrusiva Shoshonítica Salgueiro/Terra Nova, Peraluminosa Xingó e Calcialcalina de Médio a 

Alto Potássio Itaporanga (CPRM/PRODEEM, 2005). 

Pequenos corpos deposicionais (tanques), não mapeados em escala regional, 

preenchem depressões formadas por intemperismo de rochas ígneas, denominadas de batólito 

Brejo da Madre de Deus, de idade neoproterozóica. Este, por sua vez, está inserido no batótito 

Caruaru Arcoverde, limitando-se ao norte por ortognaisses graníticos e dioríticos e 

migmatitos, formados em condições de altas temperaturas, com bandamentos e dobramentos; 

e ao sul com ortognaisses graníticos, paragnaisses e micaxistos. O batólito está subdividido 

em três fácies, de acordo com aspectos petrográficos e texturais: uma fácies grossa ou 

porfirítica, uma equigranular média e uma máfica de composição quartzo-diorítica (Melo, 

2002). A fácies grossa ou porfirítica aflora na área de estudo e constitui o embasamento do 

tanque estudado (Figura 2). 

No estado de Pernambuco e em todo o Nordeste brasileiro encontram-se depressões 

com poucas dezenas de metros, com formas ocelar, elíptica, ovalada ou circular nas rochas 

cristalinas quase sempre preenchidas por sedimento, podendo conter em seu interior restos de 

mamíferos pleistocênicos. Bigarella et al. (1994) definem essas depressões como uma 

cavidade na superfície da rocha, produzida pelo intemperismo predominantemente químico. 

Essas cavidades de intemperismo recebem designações distintas conforme a sua ocorrência 

em superfícies horizontais, inclinadas ou verticais. 
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Figura 2: Mapa Geológico com localização da área de estudo e de mais 10 tanques fossilíferos em Brejo da Madre de Deus – PE . (Modificado 
da Folha Belo Jardim – SC.24-X-B-III – CPRM/UFPE, 2006). 
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Na literatura, o termo cacimba é encontrado como sinônimo de tanque, porém, Souza-

Cunha (1966) comenta que a “cacimba” não é um acidente natural, mas, o resultado da ação 

antrópica, geralmente decorrente de escavações realizadas em antigas lagoas e depressões 

topográficas naturais. De acordo com Macedo et al. (1987) as expressões “Cacimba” e 

“Formação Cacimbas” criticadas por não representarem estruturas com unidades 

estratigráficas formais vêm sendo substituídas pela denominação “tanques naturais”. 

 

 

CAP. II - A ÁREA DE ESTUDO 

Nas superfícies do Nordeste brasileiro principalmente, desenvolveram-se formas 

características independente da natureza da rocha cristalina (Paula-Couto, 1953; Rolim, 

1974b), conhecidas como tanques ou caldeirões (Figura 3). Os termos informais são utilizados 

para agrupar pequenos depósitos sedimentares, referindo-se a depressão contendo água ou 

comumente preenchidos por sedimentos, independente de conter ou não fósseis e 

provavelmente associados a drenagens não mais funcionais sob o clima atual. Esses jazigos 

fossilíferos correspondem a típicos depósitos sedimentares pleistocênicos, implantados no 

embasamento cristalino e são de grande importância para a fauna e para as populações 

humanas do semi-árido da região nordeste brasileira, por constituírem reservatórios naturais 

de água durante os períodos de estiagem (Barreto et al., 2003). 

Figura 3: Depósito de tanque da Fazenda Logradouro (Incó), Fazenda Nova - Brejo da 
Madre de Deus, PE. Fotografado armazenando água das chuvas (à direita). E a esquerda, 

após retirada da água durante escavação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas depressões características das superfícies rochosas do semi-árido brasileiro 

desenvolveram-se em outras regiões, como na Austrália Central, conhecidas como gnammas 
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ou potes de intemperismo (Bigarella et al., 1994). Esses reservatórios naturais de água não são 

exclusivos do semi-árido, ocorrendo também em clima úmido, nas regiões temperadas e no 

ártico.  

Os tanques encontrados nas regiões semi-áridas brasileiras constituem escavações 

naturais formadas nas rochas cristalinas, pela ação intempérica da água atuando sobre as 

diáclases, coadjuvada pela ação biológica de vegetais, possuindo geralmente as paredes 

íngremes. No Nordeste brasileiro, a ação erosiva e o preenchimento dos tanques parecem ter 

sido mais efetivos do final do Pleistoceno ao começo do Holoceno, coincidindo com a 

mudança climática do úmido para o seco que ocorreu nesse intervalo de tempo, causando o 

desaparecimento das ricas savanas e extinção de grande parte da fauna de mamíferos 

(Bigarella et al., 1994). 

 Com a mudança climática, os tanques desempenharam um papel importante na 

sobrevivência de muitos animais nas fases mais secas do Pleistoceno, transformando-se nos 

últimos bebedouros naturais desses grandes mamíferos, que pereceram de sede e fome ao 

redor dos tanques ou mesmo no seu interior, tendo sido soterrados pela ação das enxurradas 

(Paula-Couto, 1953; Rolim, 1974b).  

Os depósitos de tanques são preenchidos por sedimentos transportados pelos 

movimentos de massa, também chamados de fluxos gravitacionais (gravity flows) que 

correspondem aos mecanismos de transporte de sedimentos paralelamente ao substrato, com a 

participação da gravidade e do excesso de água após chuvas torrenciais. A classificação 

desses movimentos de massa é baseada tanto em relação ao tamanho e naturezas dos 

materiais, como em relação às escalas temporais e espaciais em que se processam os 

fenômenos (Suguio, 2003). Geralmente, os sedimentos dos tanques são compostos por areia 

quartzosa grossa, recobertos por sedimentos finos sílticos ou argilosos, frequentemente 

removidos pela ação das enxurradas.  

Os fluxos gravitacionais constituem o tipo de fluxo viscoso em que a viscosidade 

elevada se deve à grande concentração de sedimentos no fluido. Segundo Giannini & 

Riccomini (2000), as características mais comuns a estes fluxos são a associação preferencial 

a declives, a formação de depósitos na base destes declives e o caráter episódico com grande 

quantidade de energia e deslocamento de sedimentos em tempo reduzido. 

Mendes (1984) considera três processos que levam à formação dos depósitos de fluxos 

gravitacionais: a corrida ou fluxo de detritos, a corrida ou fluxo de lama e a corrente aquática. 

Os dois primeiros ocorrendo preferencialmente em regiões semi-áridas. 
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Pesquisadores ao estudar as concentrações fossilíferas nos depósitos de tanques, 

verificaram que estes envolvem vários mecanismos de deposição, sendo identificados de um 

modo geral três níveis de sedimentação, estando os fósseis, em sua maioria, na camada 

intermediária areno-conglomerática, segundo Bergqvist & Almeida (2004).  

 
 
II.4. GEOMORFOLOGIA 

 

A área de estudo compreende o domínio morfoestrutural dos setores nordeste e oeste 

das Folhas SC. 24/25 Aracaju/Recife, tratando-se de uma parte da Plataforma do Nordeste 

reativada durante o Ciclo Brasiliano. As diversidades morfológicas existentes neste domínio 

estão relacionadas às diferenciações de massividade das rochas graníticas, à tectônica e às 

variedades dos sistemas morfogenéticos no Cenozóico (RADAMBRASIL, 1983). Os maciços 

remobilizados da Província da Borborema comandam feições morfológicas diferenciadas, 

como a ocorrência de áreas dissecadas com cristas, linhas e áreas aplainadas. As 

diferenciações morfológicas mostram diferentes estágios de evolução do relevo decorrentes 

das interferências tectônicas combinadas às modificações climáticas (Figuras 4 e 5). 

Localmente as rochas graníticas foram levantadas por intrusões comandadas por 

fraturas. As influências litológicas ressaltam filões e massas intrusivas com zonas diaclasadas 

que produzem segmentos angulosos ao longo dos cursos d’água. As formas de erosão se 

refletem no estilo de dissecação, no perfil e na inclinação das encostas, onde essa dissecação 

comandada pela alteração físico-química faz ressaltar inselbergs submetidos às alternâncias 

de climas úmidos e secos (RADAMBRASIL, 1983). Trata-se de uma região de depressões 

interplanálticas marcadas por vários níveis de erosão, ocorrendo campos de inselbergs. A 

decomposição das rochas é pouco profunda, estando o embasamento cristalino exposto em 

muitos lugares, onde os solos são rasos, pedregosos e desprotegidos da ação erosiva das 

violentas enxurradas (Bigarella et al., 1994).  

Os inselbergs representam um relevo residual sobressaindo-se de uma superfície 

aplainada de erosão, constituindo uma colina ou montanha isolada ou um grupo residual de 

colinas, de vertentes íngremes, elevando-se de terrenos planos. São formas residuais rochosas, 

desprovidas de manto de alteração, de dimensões variáveis e características de paisagens 

tropicais, sendo geralmente formados por rochas graníticas. 
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Figura 4: Mapa Geomorfológico com a localização do tanque estudado em pedimento detrítico. Folha Belo Jardim-Fazenda Nova, Brejo da 
Madre de Deus – PE. (Modificado de Silva, 2007).  
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Figura 5: GRID-3D da área de estudo. (Modificado de Miranda, 2005). 
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Os inselbergs são produtos finais da pedimentação, originam-se predominantemente 

pelo processo de intemperismo químico profundo, quando o material rochoso resistente 

abaixo da superfície basal do intemperismo é exposto pela remoção do regolito (Bigarella et 

al., 1994). 

Na região de Brejo da Madre de Deus identificou-se três unidades geomorfológicas 

distintas, as Encostas Orientais, o Pediplano Central e os Maciços Setentrionais 

(RADAMBRASIL, 1983). A área estudada está inserida na unidade geomorfológica dos 

Maciços Setentrionais, que compreende uma faixa alongada e irregular de direção leste-oeste, 

abrangendo partes dos estados de Pernambuco e Paraíba. Esta unidade encontra-se sob 

domínio de climas subúmidos a semi-áridos que interferem nos processos de esculturação do 

relevo, na vegetação e na formação do solo. Tais processos de natureza denudacional ao 

atingir rochas do embasamento efetuam a sua limpeza e exposição, produzindo encostas 

desnudas e a ocorrência de blocos espalhados desde as vertentes íngremes até os sopés dos 

residuais observados em meio às formas dissecadas. Os processos de denudação têm caráter 

distinto conforme as condições de umidade, onde na parte leste, devido à atuação dos alísios 

de sudeste, observa-se a presença da Floresta Estacional Semidecidual. Nessas condições 

dominam os processos de alteração química que conduzem à formação de um manto de 

alteração, com a ocorrência de solos Podzólicos e áreas ocupadas por culturas e criação 

(RADAMBRASIL, 1983). Esse fato também é observado nas áreas serranas onde a umidade 

ocasionada por chuvas frontais possibilita a ocorrência de “brejos de altitude” em meio à 

Caatinga, como os brejos de Bituri Grande e Serra dos Ventos em Brejo da Madre de Deus 

(Valdevino, 1994). 

 Na área estudada, devido à menor incidência e má distribuição de chuvas, dominam os 

processos de natureza física e as enxurradas, que efetuam a exposição e limpeza da rocha. Ao 

contrário das áreas úmidas, as coberturas superficiais que ocorrem são delgadas, tornando-se 

mais espessas nos sopés das encostas dos residuais, predominando solos rasos litólicos e de 

aproveitamento limitado (CPRM/PRODEEM, 2005). 

 

II.5. PEDOLOGIA 
 
 
Referentes aos solos, nas elevações residuais de Fazenda Nova, ocorrem os solos 

litólicos, pouco desenvolvidos, rasos, pedregosos e fertilidade natural média, ocorrendo 

associados à forte declividade de áreas secas das Caatingas e em regiões onde os processos 

erosivos são intensos (CPRM/PRODEEM, 2005). 
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 A área estudada compreende predominantemente os solos litólicos, que integram 

classes de solos pouco desenvolvidos, rasos e com seqüência de horizontes A, C e R ou A e 

R. Geralmente de textura arenosa média, pedregosos ou rochosos, suscetíveis à erosão, 

moderada a acentuadamente drenados, e ocorrem em relevo plano até montanhoso, 

compreendendo solos álicos, distróficos e eutróficos (RADAMBRASIL, 1983).  

 

II.6. CLIMA 

 
 

O clima da área de estudo é um subtipo climático do domínio Tropical-Equatorial 

também classificado como Tropical Semi-Árido, com chuvas de verão retardadas e chuvas de 

outono-inverno, abrangendo os tipos As’, BShs’ e BShw’ de Köppen, com variações 

pluviométricas médias mensais, onde o período chuvoso se inicia em fevereiro com término 

em junho. O clima BSh apresenta altas temperaturas durante o ano e uma taxa anual de 

evaporação que excede a das precipitações (Mendonça & Danni-Oliveira, 2007) (Figura 6).  

A região de Brejo da Madre de Deus é reconhecida como uma das áreas de 

climatologia mais complexas, devido à sua posição geográfica em relação aos sistemas de 

circulação atmosférica, apresentando uma grande variedade de climas, que se refletem na sua 

precipitação, com pouca diferenciação térmica (Sales et al., 1998). O clima caracteriza-se por 

uma aridez que se acentua mais em direção à Fazenda Nova. O regime pluviométrico dessa 

região semi-árida é caracterizado por precipitações irregulares, onde os maiores totais 

pluviométricos ocorrem entre os meses de março e julho (CPRM/PRODEEM, 2005) (Figura 

7).  

Esta região está sob a ação dos ventos alísios de sudeste, que recebem influência de 

três sistemas de circulação atmosférica responsáveis pela precipitação no nordeste oriental, 

porém, a semi-aridez que domina grande parte da região é resultado do fato de que quando 

estes sistemas atingem esta porção do nordeste, praticamente já perderam a capacidade de 

provocar chuvas, estando no seu limite máximo de energia e sob a influência destas condições 

climáticas. As águas correntes são de caráter temporário em toda a região semi-árida (Sales et 

al., 1998).  
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Climograma de Brejo da Madre de Deus
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Figura 6: Climograma do Município de Brejo da Madre de Deus – PE. (Modificado da 
Unidade de Ciências Atmosféricas - Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - Universidade 

Federal de Campina Grande). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Climograma de Fazenda Nova-Brejo da Madre de Deus – PE. (Modificado da 
Unidade de Ciências Atmosféricas - Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - Universidade 

Federal de Campina Grande). 
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II.7. HIDROGRAFIA 

O município de Brejo da Madre de Deus está inserido nos domínios da Bacia 

Hidrográfica do Rio Capibaribe, na região hidrográfica Nordeste Médio-Oriental, onde seus 

principais tributários são o Rio Capibaribe e os riachos Açudinho, Betume, Boi Manso, 

Carapotós, Colônia, Curtume, Doce ou Mulungu, das Barracas, da Cachoeira, da Onça, da 

Jurema, dos Poços, do Coutinho, do Brejo da Madre de Deus, do Cachorro, do Jucá, do 

Urubu, Fazenda Velha, Fundo, Jacaré, Mandacaru do Norte e do Sul, Maniçoba, Quixabeira, 

Santana, Santo, Tabocas e Veado Podre (Figura 8).  

Os principais corpos de acumulação são os açudes Machado e Oitís. Todos os cursos 

d’água no município têm regime de escoamento intermitente com padrão de drenagem 

dendrítico (CPRM/PRODEEM, 2005). A Bacia do Rio Capibaribe tem suas nascentes na 

serra dos Campos, onde seus afluentes e os tributários menores são efêmeros ou intermitentes 

e têm suas calhas encaixadas em rupturas ou falhas, como reflexo do Lineamento Pernambuco 

(RADAMBRASIL, 1983).  

A área estudada encontra-se inserida no Domínio Hidrogeológico Fissural, composto 

de rochas do embasamento cristalino que englobam o Complexo Belém do São Francisco, 

Complexo Vertentes, Complexo São Caetano, Suite Serra de Taquaritinga e o Complexo 

Salgadinho e o subdomínio das rochas ígneas da Suite calcialcalina Itaporanga, Suite 

peraluminosa Xingó, Suite shoshonítica Salgueiro-Terra Nova, Granitóides e da Suite Máfica 

(CPRM/PRODEEM, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. II - A ÁREA DE ESTUDO 
 



Alves, R. S. 2007. Os Mamíferos Pleistocênicos de Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus, Pernambuco: Aspectos tafonômicos, taxonômicos e paleoambientais. 
 

 DE ESTUDO 
 

23 

CAP. II - A ÁREA

Figura 8: Mapa de drenagem simplificado com o tanque estudado plotado na folha Belo Jardim-Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus – PE. 
(Modificado de Silva, 2007).  
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A vegetação desta área da Caatinga mostra-se predominantemente hipoxerófila, 

apresentando-se em alguns trechos, densa e arbóreo-arbustiva, perdendo as folhas durante a 

estação seca. Do ponto de vista florístico, são encontradas com freqüência no município de 

 

A área estudada faz parte da unidade fisionômica da Caatinga que representa 58% da 

superfície do estado de Pernambuco, estendendo-se sobre pediplanos ondulados de origem 

erosiva. A área de estudo é caracterizada pelo domínio do clima semi-árido, tendo como 

cobertura vegetal principal a Caatinga (Estepe), com porte arbustivo a arbustivo-arbóreo ou 

raramente arbóreo, composta por plantas suculentas como Cactaceae, Bromeliaceae, 

Leguminosae, Euphorbiaceae, Anacardiaceae, Fabaceae, Caesalpinaceae, Mimosaceae, entre 

outras famílias adaptadas à semi-aridez (Sales et al., 1998) (Figura 9). O termo “Caatinga” é 

de origem Tupi-Guarani e significa “Floresta Branca”, que caracteriza a vegetação na estação 

seca, quando as folhas caem e apenas os troncos das árvores e arbustos permanecem na 

paisagem (Leal et al., 2003). 

II.8. VEGETAÇÃO  
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Figura 9: Vegetação típica de Caatinga encontrada na área de estudo. 
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Brejo da Madre de Deus as espécies, algaroba (Prosopis sp.), bromélia (Bromelia sp.), 

juazeiro (Zizyphus joazeiro), catingueira (Caesalpinia pyramidalis), aroeira (Lithraea 

molleoides), umbuzeiro (Spondias tuberosa), marmeleiro (Cydonia oblonga), umburana 

(Amburana cearensis), jurema preta (Mimosa hostilis), mandacaru (Cereus jamacaru), xique-

xique (Pilocereus gounellei), rabo-de-raposa (Hymenachne amplexicaulis), baraúna 

(Melanoxylon brauna), barriguda (Choriza ventricosa), bom nome ou pau-de-colher 

(Maytenus rigida), catolé (Syagrus oleracea), facheiro (Cereus squamosus), jatobá 

(Hymenaea courbaril), jucá (Caesalpinia ferrea), angico-branco (Anadenanthera colubrina), 

angico-vermelho (Anadenanthera macrocarpa), guaçatonga (Casearia sylvestris), fedegoso 

(Senna macranthera), jurubeba (Solanum paniculatum), palma (Opuntia sp.) e a macambira 

(Bromelia laciniosa) (Leal et al., 2003).  

 No município de Brejo da Madre de Deus predomina uma fisionomia de Caatinga com 

árvores de pequeno porte esparsamente distribuídas (Estepe Arbórea Aberta) e em alguns 

locais, observam-se árvores mais altas e densamente distribuídas (Estepe Arbórea Densa). O 

fitoclima dessas áreas reflete duas estações bem marcadas, onde o período seco é prolongado, 

podendo se estender de um ano para outro, ao longo de vários meses e a estação das chuvas é 

curta, irregular e mal distribuída (RADAMBRASIL, 1983). A Estepe Arbórea Aberta que 

reveste os Maciços Setentrionais desta Província Estrutural faz parte do agreste 

pernambucano, com índices pluviométricos mais elevados que os do Sertão.  

Em Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus ocorre uma gradação da vegetação da 

Caatinga, ocupando as cotas mais baixas interplanálticas, em altitudes geralmente inferiores a 

700m. E ocupando níveis superiores beneficiados pela maior umidade, a Caatinga é 

substituída por uma floresta semidecidual, em altitudes variáveis de 700 a 900m 

(RADAMBRASIL, 1983). A vegetação da Caatinga é o complexo vegetacional dominante no 

município de Brejo da Madre de Deus, resultante da baixa capacidade de retenção da umidade 

e extrema pobreza dos solos, constituída por tipos florísticos e fisionômicos distintos, tendo 

como característica principal a resistência à deficiência hídrica (Sales et al., 1998). 
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Os estudos realizados envolveram quatro etapas: 1- Levantamento bibliográfico e 

cartográfico, 2- Trabalhos de campo, 3- Trabalhos de laboratório e 4-Tratamento dos dados e 

resultados. 

 

III.1. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO 

 

O levantamento e a pesquisa bibliográfica referente ao tema “Mamíferos 

Pleistocênicos” no Brasil e em especial do Nordeste e de Pernambuco, tiveram ênfase nos 

aspectos taxonômicos, tafonômicos, paleoecológicos, geocronológicos e isotópicos. 

O levantamento cartográfico incluiu a aquisição de carta topográfica Folha SUDENE 

de Belo Jardim SC. 24-X-B-III na escala 1:100.000, elaboração de mapa de localização da 

área de estudo, GRID-3D e a busca de mapas geológico, geomorfológico, de drenagens, 

imagens de satélite e climogramas da área. 

 

III.2. TRABALHOS DE CAMPO  

  

 Durante os trabalhos de campo foram realizadas três viagens totalizando 10 dias para 

escavações, amostragem e coleta de dados no depósito de tanque. 

 O estudo de campo foi iniciado nos dias 11 e 12 de novembro de 2005 com a ida à 

localidade, reconhecendo-se o depósito descoberto pelo proprietário da fazenda e coleta de 

material fóssil retirado da superfície do tanque, o qual já havia sido escavado parcialmente 

pelos trabalhadores da Fazenda Logradouro com a finalidade de armazenamento de água das 

chuvas no período de estiagem. 
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 O segundo campo foi realizado entre os dias 6 e 10 de fevereiro de 2006, onde as 

escavações foram iniciadas delimitando-se a área para observações tafonômicas do depósito. 

Foram coletadas amostras de sedimentos na seção estratigráfica (30, 120, 170 e 180cm) para 

datação de 14C, dezenove amostras (10 a 190cm) para análises químicas de carbono total, 

nitrogênio total e isótopos estáveis de carbono (δ13C) e nitrogênio (δ15N). Dois fragmentos de 

dentes de Stegomastodon waringi foram selecionados para datação por EPR (Ressonância 

paramagnética eletrônica). Em laboratório foram selecionadas oito amostras (INCÓ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7A e 7B) de ossos com textura e coloração diferenciadas para análises de difratometria 

de raios-X, objetivando identificar os processos diagenéticos pelos quais os restos foram 

submetidos. 

 O terceiro campo foi realizado em março de 2006 com a finalidade de coletar material, 

restando ainda a escavação de cerca de 1/3 do tanque. 

 Foram coletados fósseis isolados e blocos de rochas (conglomerado) com fósseis, 

observando-se a distribuição, orientação e grau de empacotamento dos mesmos. O registro 

fotográfico foi realizado durante todas as etapas de escavação e em laboratório para a 

montagem das pranchas. 

 Nas etapas de campo e laboratoriais foram observadas, quando possível, as seguintes 

feições macroscópicas utilizadas no estudo tafonômico das concentrações fossilíferas: 

 
• Feições estratigráficas – espessura, extensão lateral e a geometria das camadas 

do depósito, a estrutura interna e a posição da associação fossilífera na seqüência 

deposicional;  

 
• Feições sedimentológicas – o grau de empacotamento e de seleção dos 

bioclastos e clastos, tamanho e volume dos bioclastos e clastos no depósito e possíveis 

estruturas sedimentares inorgânicas e biogênicas associadas; 

 
• Feições bioestratinômicas – orientação dos bioclastos, grau de articulação e 

fragmentação dos restos esqueletais;  

 
• Feições paleoecológicas – número e abundância relativa de espécies, 

composição taxonômica, modo de vida e classes de tamanho; 

 
• Feições diagenéticas dos bioclastos – mineralogia e microestrutura analisadas 

em laboratório. 
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Após coleta, o material foi acondicionado e transportado para o Laboratório de 

Paleontologia do Departamento de Geologia (DGEO), Centro de Tecnologia e Geociências 

(CTG) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde após as etapas de preparação 

mecânica e identificação, foram selecionados, catalogados e incluídos na Coleção Científica 

de Macrofósseis do DGEO-CTG-UFPE. 

 

III.3. TRABALHOS DE LABORATÓRIO 

 

Os trabalhos foram realizados no Laboratório de Paleontologia da Universidade 

Federal de Pernambuco, incluindo a limpeza, preparação mecânica (quando necessário), 

medição dos fósseis, fotografias, identificação, seleção do material a ser estudado e 

comparação com referências bibliográficas específicas e com material da Coleção Científica 

de Macrofósseis do DGEO-CTG-UFPE.  

A preparação mecânica para a limpeza dos fósseis consistiu na lavagem com água 

corrente e remoção das partículas sedimentares por meio de técnicas mecânicas. Foi utilizada 

cola do tipo superbonder para a junção de alguns fósseis. 

O ANEXO apresenta tabela com a relação do material estudado resultante dos 

trabalhos de campo e incorporado à coleção científica. Os números catalogados são 5851- 

DGEO-CTG-UFPE ao 6066 - DGEO-CTG-UFPE, 6204 - DGEO-CTG-UFPE ao 6219 - 

DGEO-CTG-UFPE e 6238 - DGEO-CTG-UFPE ao 6240 - DGEO-CTG-UFPE. A 

morfometria apresenta medidas máximas de comprimento (C), largura (L) e altura (A) de 

acordo com o estado de preservação dos espécimes e foi realizada com um paquímetro de 

marca Marberg, precisão de 0,05mm, expressas em milímetros (mm) e um escalímetro 

Staedtler (escala 1:100). Após as medições, o material foi transformado em número absoluto e 

percentual aproximado e plotado em um gráfico tipo “pizza” com efeito visual 3D.  

As análises de 14C, δ13C, carbono total, δ15N e nitrogênio total dos sedimentos foram 

realizadas no CENA (Centro de Energia Nuclear na Agricultura) da Universidade de São 

Paulo em Piracicaba. A datação por EPR (Ressonância paramagnética eletrônica) foi realizada 

no Departamento de Física e Matemática da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto em 

colaboração com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo (IPEN).  

As análises de difratometria de raios-X foram realizadas no Laboratório de 

Mineralogia do Departamento de Geologia e no Laboratório de Difração de Raios-X do 

Departamento de Física da UFPE. 
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III.3.1. Material estudado 

 

O material ósseo catalogado é constituído por 235 peças coletadas principalmente no 

conglomerado (camada 2), constando de ossos cranianos e pós-cranianos desarticulados e 

fragmentados na grande maioria, dentes isolados e outros articulados em fragmentos de 

mandíbulas em blocos rochosos e elevado número de fragmentos ósseos não identificáveis 

taxonomicamente (ANEXO). O material passível de identificação consta de blocos rochosos 

com dentes e mandíbulas (5 peças) e fragmentos de tubos caudais (11 peças), predominando 

ossos pós-cranianos (119 peças), dentes (54 peças) e osteodermos isolados (46 peças), 

fragmentados e desarticulados (Figura 10). As medições foram realizadas na dependência do 

grau de preservação dos fósseis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de estudo depositado na Coleção Científica de Macrofósseis do DGEO-
CTG-UFPE
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Blocos de rocha com dentes e mandíbulas fragmentados

Fragmentos de tubos caudais

Osteodermos isolados

Dentes isolados

Ossos pós-cranianos

Figura 10: Gráfico do material estudado, depositado na Coleção Científica de Macrofósseis 
do DGEO-CTG-UFPE. 

 

 

 

 

 

 

CAP. III - MATERIAIS E MÉTODOS 



Alves, R. S. 2007. Os Mamíferos Pleistocênicos de Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus, Pernambuco: Aspectos tafonômicos, 
taxonômicos e paleoambientais. 

30
 
III.3.2. Datação por 14C  
 
 
 As plantas assimilam o 14C via fotossíntese formando compostos orgânicos, e os 

animais, ao se alimentarem dos vegetais, incorporam o radionuclídeo. Durante a vida do 

organismo, há um equilíbrio entre a atividade específica do 14C em relação à do ambiente, 

onde a relação 14C/12C dos seres vivos é observada na mesma proporção, e a assimilação é 

constante durante a vida do organismo, devido à contínua absorção de CO2 pelas plantas. 

Quando o organismo morre, ocorre a desintegração radioativa do 14C que decai em taxa 

constante e a desintegração do 14C se faz por emissão da partícula β-, ou de um elétron, 

formando o 14N estável. A atividade de uma amostra depende do número total de núcleos 

radioativos presentes e de uma probabilidade de decaimento (λ) constante para cada nuclídeo 

(Pessenda et al., 2005a). A atividade do 14C é determinada pela Lei do Decaimento 

Radioativo através da equação: 

A = Ao e –λt 

 

Onde A = atividade específica da amostra no tempo t qualquer; 

Ao = atividade específica da amostra no tempo t = 0, representada pelo padrão Ácido Oxálico 

NIST;  

λ = constante de desintegração, sendo igual a 0,693/T (T= meia vida do 14C) e  

t = tempo decorrido após a morte do organismo. 

 

 As etapas na detecção da atividade do 14C em amostras de origem ambiental são o pré-

tratamento da amostra por métodos físico-químicos para a remoção de contaminantes e 

isolamento da fração representativa da idade da amostra, produção de benzeno a partir de 

átomos de carbono da amostra e a medição da atividade do carbono radiativo (14C) em um 

espectrômetro de massa (Pessenda & Camargo, 1991).  

O limite de detecção teórico da técnica permite determinar a idade de até ~60.000 anos 

A.P. (antes do presente) em materiais como carbonatos, matéria orgânica do solo (MOS), 

fragmentos de carvão, turfas e ossos. A MOS, que provém quase exclusivamente da 

vegetação, aparece como um testemunho dos eventos climáticos que ocorreram nos últimos 

milhões de anos e com a aplicação dos isótopos estáveis do carbono (δ13C), é possível 

determinar a origem da MOS (plantas C3, C4 ou CAM - Crassulacean acid metabolism), 

enquanto a datação por 14C estabelece a cronologia (Pessenda et al., 2005a). Nessa pesquisa a 

datação por 14C foi realizada na matéria orgânica do solo. 
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III.3.3. Isótopos estáveis do carbono - δ13C 

 

A aplicação dos isótopos estáveis do carbono (δ13C) é baseada na diferença isotópica 

das plantas C3 e C4 e sua preservação na MOS. Plantas C3 e C4 possuem valores de δ13C que 

diferem de aproximadamente 14‰ entre si (Boutton, 1996). Desse modo, é possível conhecer 

em uma determinada época, a fisionomia vegetal de uma área, se era dominada por savanas e 

campos ou por florestas. Este tipo de estudo permite inferir eventuais mudanças 

paleoclimáticas de uma área, pois as savanas e os campos seriam mais típicos de regiões com 

chuvas mais escassas ou mal distribuídas, enquanto as florestas indicariam regiões com 

chuvas abundantes ou bem distribuídas (Suguio, 2003).  

  Os isótopos estáveis ocorrem naturalmente na atmosfera, hidrosfera, litosfera e 

biosfera. Cada elemento tem um isótopo dominante leve (12C) e um ou mais isótopos pesados 

(13C) com abundância natural menor ou próxima de 1% (Pessenda et al. 2005a). Em 1970, foi 

demonstrado que as composições isotópicas das plantas diferiam e que a relação dos isótopos 

estáveis do carbono poderia ser utilizada para distinguir os diferentes tipos de ciclos 

fotossintéticos C3 (árvores e arbustos) e C4 (gramíneas e plantas herbáceas). Demonstrou-se 

experimentalmente que as plantas C3 apresentam valores da composição isotópica do carbono 

mais negativos (empobrecimento isotópico) do que as plantas C4 (valores menos negativos de 

δ13C) (Pessenda, 1998). O processo de fotossíntese é realizado através do Ciclo de Calvin, 

onde as plantas discriminam mais o δ13C e são classificadas como C3; e do Ciclo Hatch-Slack, 

onde ocorre menor discriminação do δ13C e as plantas são classificadas como C4, e o 

metabolismo do ácido crassuláceo das plantas CAM, plantas suculentas de desertos ou 

habitats sujeitos às secas periódicas (Pessenda et al., 1998).  

Os valores de δ13C em análises diretas da matéria orgânica do solo das plantas C3 

variam de -32 a -22‰, com média de -27‰ e para as plantas com mecanismo de fotossíntese 

C4, os valores de δ13C variam de -9 a -17‰, com média de -13‰. As plantas C4 

compreendem 5% de todas as espécies, ocorrem em 18 famílias, metade das quais são 

espécies de gramíneas tropicais e subtropicais que cobrem as áreas de savanas, campos e 

pântanos (Pessenda et al. 2005a). As plantas C4 dominam o bioma deserto e campos nos 

climas temperados quentes e tropicais e são raras em florestas onde predominam baixa 

luminosidade e baixas temperaturas (Odum, 1988). 

Valores de δ13C de -10 a -28‰ são encontrados em espécies CAM facultativas, porém 

para algumas espécies CAM obrigatórias, os valores isotópicos são comparáveis aos das 

plantas C4. As espécies de plantas CAM estão distribuídas em 30 famílias, tais como, 
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Bromeliaceae, Cactaceae, Crassulaceae, Euphorbiaceae e Orchidaceae (Pessenda et al. 

2005a). 

O cálculo do fracionamento isotópico do 13C é feito empregando-se a equação a 

seguir, sendo os resultados expressos na unidade relativa δ13C, onde R = 13C/12C para a razão 

isotópica do carbono: 

 

 

 

O valor de δ13C é expresso em partes per mil (‰) e representa a proporção da razão 
13C/12C de uma amostra em relação ao padrão internacional PDB (molusco fóssil Belemnitella 

americana da Formação Peedee da Carolina do Sul, U.S.A), sendo o desvio padrão de 0,1‰ 

para a matéria orgânica. 

 

III.3.4. Isótopos estáveis do nitrogênio – δ15N  

 

Os isótopos estáveis do nitrogênio (14N e 15N) são menos utilizados em estudos 

ambientais do que os isótopos do carbono. Alguns fatores como a menor abundância fracional 

de 15N do que 13C na biosfera, a discriminação observada na natureza e a maior complexidade 

do ciclo do nitrogênio contribuem para esse fato (Boutton, 1996). 

 Parte do nitrogênio do solo provém da decomposição de compostos orgânicos em 

substâncias simples por microorganismos fixadores de nitrogênio (Dajoz, 1983). As plantas 

absorvem parte do nitrogênio do solo sob a forma de nitrato. Os compostos nitrogenados 

absorvidos pelas plantas são devolvidos ao solo quando estas ou os animais que as tenham 

devorado morrem. Durante esse ciclo, ocorre a perda de grande quantidade de nitrogênio, 

tornando-se indisponível para as plantas terrestres. A principal causa da perda de nitrogênio é 

a remoção de plantas do solo, assim como a camada superficial do solo que é erodida ou a 

destruição da cobertura superficial. A água que percola o solo também pode carrear 

nitrogênio, assim como as bactérias desnitrificantes que decompõem nitratos, liberando 

nitrogênio no ar e usando o oxigênio para reações com o carbono (Curtis, 1977). O nitrogênio 

perdido do solo é continuamente substituído e a capacidade de converter nitrogênio 

atmosférico, voltando ao solo pela fixação do nitrogênio é um processo realizado por algumas 

bactérias fixadoras de nitrogênio (Raven et al., 1996). 

A fixação do nitrogênio é o processo pelo qual o nitrogênio do ar é incorporado em 

compostos nitrogenados orgânicos e devolvido ao ciclo natural. Esse processo ocorre em 

δ13C (‰) = 
R AMOSTRA – R 

R PDB
x 1000 PDB
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meios abióticos, com a produção de óxidos de nitrogênio (N2O) pela interação do gás 

nitrogênio e outros gases atmosféricos (Raven et al., 1996). A biofixação ocorre através da 

enzima nitrogenase, que catalisa o N2 atmosférico medindo sua fixação na matéria orgânica 

do solo pelo uso do marcador isotópico δ15N, que revela a capacidade de fixar nitrogênio 

pelos microrganismos fotossintetizantes do solo (Odum, 1988). 

Para a definição de δ15N é usada a seguinte equação, onde R = 15N/14N para a razão 

isotópica do nitrogênio:  

 

 

 

O valor de δ15N é expresso em partes per mil (‰) e representa o nitrogênio 

atmosférico absorvido e fixado pelo solo, com precisão analítica de 0,3‰. 

A aplicação dos valores de δ15N para identificar as fontes de matéria orgânica é 

estabelecida pela diferença entre a razão 15N/14N de reservatórios de nitrogênio disponíveis 

para plantas tanto aquáticas quanto terrestres. 

 

III.3.5. Datação por Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR)  

 

O método é baseado na existência de armadilhas de elétrons na estrutura da rede 

cristalina dos minerais. As radiações ionizantes levam elétrons da banda de valência para a de 

condução, onde parte desses elétrons cai em armadilhas, enquanto que grande parte deles se 

recombina imediatamente. O pré-requisito para o funcionamento do método é que o número 

de armadilhas ocupado por elétrons seja proporcional à dose total acumulada. Segundo 

Barreto et al. (2003) restos pré-históricos e materiais arqueológicos são irradiados ao longo do 

tempo pela radiação ambiental, contendo uma dose acumulada em função da idade do 

material. A dose acumulada (dose arqueológica) provém da radiação emitida principalmente 

por elementos químicos radioativos do solo e é recebida pelos fósseis após o período da 

sedimentação. A taxa de dose média anual pode ser estimada teoricamente como 1mili-Gray, 

unidade de medida da dose de radiação (Kinoshita et al., 2005). 

Diversos materiais isolados, como ossos, dentes, carapaças, conchas de moluscos, 

carbonatos e aminoácidos podem ser analisados por Ressonância Paramagnética Eletrônica 

(EPR ou ESR) e seus espectros. Os dentes são mais fáceis de datar pelo elevado grau de 

mineralização. Essa técnica de datação requer uma quantidade pequena de material, tem larga 

R AMOSTRA – R ARδ15N (‰) = x 1000
R AR
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escala temporal de aplicabilidade (milhões de anos) e a informação não é destruída durante o 

processo de medição (Baffa et al., 2000). A idade é obtida através da equação exponencial: 

 

 I = I0 (1 - e - (D +AD) / D
0) 

 

Onde I = sinal de intensidade medido por ESR; 
I0 = intensidade máxima (nível de saturação); 

D = dose de radiação laboratorial;  

AD = dose arqueológica e 

D0 = dose de 63% do valor de saturação 

 

III.3.6. Difratometria de Raios-X 
 

O estudo mineralógico dos fósseis pode ser realizado através desta técnica destrutiva, 

na qual o material em análise é triturado e um feixe de raios-X é incidido sobre a amostra, 

cujo impacto produz uma difração que é registrada em um difratograma, que comparado a 

padrões pré-determinados possibilita a identificação dos minerais (Nobre & Carvalho, 2004). 

A energia de um feixe eletromagnético sobre um cristal pode ser difratada com um 

comprimento de onda mensurável e os espaços da estrutura cristalina servem de grade de 

difração. Dessa forma, pode-se determinar a composição de um mineral através de uma 

relação entre o comprimento de onda (λ), o ângulo de incidência (θ) e o espaçamento entre os 

planos dos átomos que causam a difração. Os raios-X emitidos são controlados e medidos por 

um difratômetro de raios-X, onde os resultados são diversos picos de comprimento de onda, 

característicos do mineral atingido pela radiação (Moore & Reynolds Jr., 1989). 

A difração de raios-X ocorre segundo a Lei de Bragg, a qual estabelece a relação entre 

o ângulo de difração e a distância entre os planos que a originaram, característicos para cada 

fase cristalina (Albers et al., 2002), conforme a equação:  

 

 

 

 

Onde λ: comprimento de onda dos raios-X incidentes; 

d: distância interplanar e 

θ: ângulo de difração 

λd  =  
2sen θ 
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A determinação da distância interplanar (d) das amostras medidas com as respectivas 

intensidades observadas no difratograma são dados necessários para a identificação dos 

minerais quando comparados aos dados estipulados no fichário ASTM. 

Para a realização dos testes de difração de raios-X nos fósseis analisados foi utilizado 

o método de Pó (Debye-Scherrer), com o objetivo de obter uma análise qualitativa de sua 

composição (Borges, 2000). 

De cada amostra, foi retirada uma pequena porção, aproximadamente 1g de estruturas 

ósseas, posteriormente trituradas com um pistilo em um almofariz de porcelana até tornarem-

se pó (fração argila, menor que 0,004mm); onde em seguida, o material foi colocado em 

lâminas de vidro. Com as lâminas preparadas, foram realizadas as análises difratométricas em 

um difratômetro, marca Siemens, modelo D 5000, com velocidade do goniômetro de 2º/min, 

tubo de cobre (λ =1,542 Å), monocromatizador de grafita e filtro de níquel.  

 

III.4. TRATAMENTO DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 Os dados de sistemática foram baseados em Paula-Couto (1979) e Bergqvist et al. 

(2004). Os dados tafonômicos foram baseados em Holz & Simões (2002), Simões & Holz 

(2004) e discutidos por outros trabalhos de relevância tafonômica. Os dados isotópicos foram 

baseados principalmente em Pessenda (1998), Pessenda et al. (2005a) e as datações absolutas 

foram discutidas principalmente por Baffa et al. (2000), Kinoshita et al. (2005) e Auler et al. 

(2006).  

 Com as informações obtidas nas etapas de campo e laboratório, associadas às 

informações bibliográficas de mamíferos pleistocênicos, realizou-se a parte textual da 

dissertação. Baseando-se nestas informações, pôde-se inferir dados sobre aspectos 

taxonômicos, tafonômicos, paleoecológicos e considerações paleoambientais. 

 Após o levantamento e integração dos dados paleontológicos, sedimentológicos, 

químicos e geocronológicos elaborou-se um esquema da reconstituição paleoambiental 

representativo para a área de estudo. 



 
 

CAPÍTULO IV 
 

OS MAMÍFEROS PLEISTOCÊNICOS 
 
 
 
 
IV.1. ORIGEM E EVOLUÇÃO DOS MAMÍFEROS 
 
 

A classe Mammalia inclui 21 ordens, com aproximadamente 4.600 espécies e 3.000 

gêneros conhecidos, dos quais 2.000 são extintos (Hickman et al., 2004). Os únicos 

representantes viventes dos Prototheria pertencem à ordem Monotremata. A subclasse Metatheria 

inclui uma única ordem, a Marsupialia, e os Eutheria, reúnem os mamíferos placentários, com 19 

ordens conhecidas e 10 extintas (Hildebrand, 1995) (Figura 11). No Brasil são registradas 18 

ordens de mamíferos fósseis (Bergqvist & Almeida, 2004). 

Os mamíferos surgiram no Triássico Superior (~200 Ma.), provenientes da linhagem 

evolutiva dos Synapsida (Carbonífero). Expandiram-se por praticamente todos os nichos e 

habitats disponíveis na Terra (Orr, 1986). As estruturas anatômicas que caracterizam os 

mamíferos evoluíram durante o Permiano e a maior parte do Triássico, onde os Therapsida 

desenvolveram características mamaliformes, originando os primeiros mamíferos (Bergqvist et 

al., 2004). Admite-se como sendo mais provável que uma linhagem pequena e única tenha dado 

origem a todos os mamíferos, os carnívoros Trithelodontidae, também conhecidos como 

Diarthrognathidae. Um clado de répteis semelhantes a mamíferos insetívoros que constitui um 

grupo de pequenos Cynodonta não-mamalianos do Triássico superior-Jurássico inferior do Sul da 

África, e que representa um dos grupos mais primitivos com caracteres típicos de Mammalia, 

como o crânio e o esqueleto pós-craniano (Pough et al., 1999).  

CAP. IV –  OS MAMÍFEROS PLEISTOCÊNICOS 



Alves, R. S. 2007. Os Mamíferos Pleistocênicos de Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus, Pernambuco: Aspectos tafonômicos, 
taxonômicos e paleoambientais. 

CAP. IV –  OS MAMÍFEROS PLEISTOCÊNICOS 

37

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11: Cladograma simplificado dos mamíferos (Modificado de Hickman et al., 2004). 
 

O registro fóssil nada indica sobre o aparecimento de glândulas mamárias, mas estas 

devem ter surgido antes do fim do Triássico. Os primeiros fósseis de mamíferos são originários 

do Triássico superior, porém são restos incompletos (fragmentos de mandíbulas, dentes isolados 

e raros crânios) de Adelobasileus e Sinocondon, formas muito primitivas. As formas melhor 

preservadas pertencem aos morganucodontídeos e Triconodonta proveniente do Jurássico inferior 

da Europa e da América do Norte (Romer & Parsons, 1985).  

Duas espécies de cinodontes, Brasilodon quadrangularis e Brasilitherium riograndensis 

procedentes do Triássico Superior da Região sul do Brasil demostram a variedade e distribução 

dos pequenos insetívoros probainognatídeos dos quais, diferenciaram-se os mamíferos 

morganucodontídeos. Variados caracteres destes cinodontes, como o crânio e a dentição 

mamaliana, indicam relações mais próximas com os mamíferos morganucodontídeos, do que com 

os triteledontídeos e tritilodontídeos (Bonaparte et al., 2003). 

Na era Mesozóica os mamíferos apresentaram pouca diversidade, com a presença de 

formas pequenas, raras, insetívoras e de hábitos noturnos, com tipos marsupióides, não 

excedendo 100 milímetros de comprimento total do corpo (Salgado-Labouriau, 1994). Uma 

classificação cladística mantém três grupos conhecidos de mamíferos, os Prototheria 

(monotremos), os Metatheria (marsupiais) e os Eutheria (placentários), os quais evoluíram 

durante o Mesozóico superior, acompanhados de formas atualmente extintas (Pough et al., 1999).  

No início da era Cenozóica, conhecida como a idade dos mamíferos, ocorreu uma grande 

irradiação adaptativa dos mamíferos, resultante da extinção em massa dos grandes répteis e em 

parte atribuída aos numerosos habitats deixados pelos diversos grupos de amniotas ao final do 

Cretáceo (Hickman et al., 2004).  
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A extinção dos Synapsida não-mamíferos pode estar relacionada ao sistema ineficaz de 

locomoção, apesar de seu crânio possuir muitas características do crânio dos mamíferos, além das 

mandíbulas, dentes e dos hábitos evoluídos, alimentando-se de sementes e insetos. As 

especializações dos dentes, das maxilas, dos músculos e a anatomia locomotora dos mamíferos 

foram fundamentais para a evolução e adaptação à alimentação do grupo (Pough et al., 1999).  

Muitas ordens e subordens inteiras de mamíferos originaram-se no Eoceno Inferior, como 

a ordem Perissodactyla, e durante o Oligoceno, surgiram numerosas famílias. No Mioceno 

apareceram extensas pradarias continentais, proporcionando o desenvolvimento de mamíferos 

pastadores. A maioria das subfamílias modernas estabeleceu-se antes do fim desta época. Um 

declínio das florestas e a expansão continuada das pradarias ocorreram durante o Plioceno, com o 

surgimento de novos gêneros (Orr, 1986). Quase todas as espécies modernas já existiam no 

Pleistoceno, época caracterizada por períodos sucessivos de glaciação, onde as severas condições 

climáticas causaram grandes transformações na vegetação e, com isso, muitos dos grandes 

herbívoros extinguiram-se, consequentemente, os carnívoros predadores também desapareceram. 

O conhecimento da diversidade e abundância de vertebrados terrestres do Neógeno sul-

americano refere-se principalmente à paleomastofauna. Os mamíferos sul-americanos sofreram 

grandes irradiações adaptativas durante o Plio-Pleistoceno estendendo-se ao Holoceno, estando o 

registro fossilífero marcado pela megafauna desse período, apesar da co-existência com a fauna 

de micromamíferos (Salles et al., 1999).  

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

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

processo migratório transcontinental após a restauração do Ístmo do Panamá no Plio-Pleistoceno 

(Bergqvist et al., 2004) (Figura 12). 

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 ungulados, 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 arburtos esparsos, capazes de resistir a longos períodos de seca. Para os mamíferos 

herbívoros pleistocênicos a floresta deve ter constituído uma barreira ecológica. Nas épocas 
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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 conseqüência 

de melhores condições climáticas vigentes no Pleistoceno Superior do Nordeste, os mamíferos 

dominaram as áreas atualmente cobertas pela caatinga, ocupadas por vegetação de natureza mais 

densa (Bigarella et al., 1975). Com o término do estádio glacial Würm-Wisconsin (82.800 a 10.000 

anos) o clima no Nordeste tornou-se mais rigoroso com precipitações escassas e a vegetação entrou 

em declínio sendo substituída pela caatinga, ocasionando a extinção de algumas espécies de 

mamíferos pleistocênicos. No Holoceno Inferior entre ± 10.000 e 7.000 anos AP., as formas 

contemporâneas e aparentadas dos grandes mamíferos conseguiram superar as mudanças 

climáticas e vegetacionais, adaptando-se às condições ambientais, conservando características 

primitivas pouco evoluídas (Bigarella et al., 1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Intercâmbio faunístico entre as Américas do Norte e do Sul após o estabelecimento do 
Ístmo do Panamá (Modificado de Marshall, 1988). 

CAP. IV –  OS MAMÍFEROS PLEISTOCÊNICOS 



Alves, R. S. 2007. Os Mamíferos Pleistocênicos de Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus, Pernambuco: Aspectos tafonômicos, 
taxonômicos e paleoambientais. 40

IV.2. EXTINÇÃO DOS MAMÍFEROS NO PLEISTOCENO 

 

Os primeiros achados fósseis de mamíferos pleistocênicos datam do final do século 18 e 

foram registrados na Europa e América do Norte. Em 1812, Cuvier descrevendo essa fauna, 

concluiu que a extinção desses animais seria o resultado de vários episódios catastróficos e 

ambientais que afetaram a Europa depois das glaciações ocorridas nos últimos dois milhões de 

anos. De acordo com Grayson (1995) essas catástrofes seriam causadas principalmente por 

inundações ou decorrentes de congelamento rápido na última glaciação, corroborando a hipótese 

defendida por Agassiz, na qual as extinções foram causadas na Idade do Gelo que cobriu a 

Europa e a América do Norte dizimando os megamamíferos. A hipótese da catástrofe universal 

foi descartada somente no final do século 19, sabendo-se que as extinções ocorreram ao longo de 

todo o Pleistoceno e início do Holoceno. 

A extinção da megafauna marcou a separação entre as épocas Pleistoceno-Holoceno e não 

foi sincrônica em todos os continentes, onde algumas poucas espécies de megamamíferos ainda 

sobreviveram por certo tempo, sendo registradas até aproximadamente 7.000 anos AP. para o 

Paraguai e a Região Pampeana da Argentina, no limite entre o Lujanense e o Platense (Carlini & 

Tonni, 2000). 

Datações radiométricas em fósseis foram realizadas na América do Norte por Mead & 

Meltzer (1995) apontando a data terminal de 23 gêneros de mamíferos. As idades se iniciam há 

aproximadamente 17.620 ± 1.490 anos AP. durante o último máximo glacial até 8.250 ± 330 anos 

AP. A extinção no Pleistoceno foi um processo gradual, culminando idades diferentes para cada 

continente. Pesquisadores como J. Boucher e J. Fleming, no início do século 19 levantaram a 

hipótese de que o homem pré-histórico foi contemporâneo dos mamíferos pleistocênicos e causou 

sua extinção através da caça e predação. Essa hipótese foi reafirmada por Martin (1995) através 

da descoberta de ossadas desses animais em países da América do Sul, associadas com material 

lítico e instrumentos de caça datados da última glaciação. 

Em 1967, Cruxent descobriu vários sítios de matança ou abatedouros de mastodontes no 

Norte da Venezuela com idades 14C de aproximadamente 13.000 anos AP., refutando as hipóteses 

de P. Martin de que o homem caçador chegou à América do Sul há cerca de 8.000 anos (Salgado-

Labouriau, 2007). 
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Segundo Meltzer (1993) ossadas de preguiças gigantes encontradas em grutas de 

Pikimachay, no Peru, datam de aproximadamente 14.100 anos AP.; e ossos e restos de fogueira 

registrados em Monte Verde, no Chile datam de 13.565 ± 250 anos AP., evidenciando datações 

mais novas que na América do Norte, assim como a presença de tribos caçadoras que habitaram a 

América do Sul. 

Dados da Península de Santa Elena, no Equador indicam que a megafauna abandonou as 

áreas da Cordilheira em torno de 12.000 anos AP., na transição do Pleistoceno-Holoceno devido 

à aridez crescente e migraram para áreas litorâneas da Península onde as circunstâncias 

ecológicas eram amenas. Pressupõe-se que as concentrações elevadas da megafauna e a mudança 

da vegetação devido a um aumento rápido da precipitação no Holoceno Inferior entre 8.000-

6.000 anos AP. causaram o colapso e a extinção final da megafauna, onde somente os Cervidae e 

Camelidae sobreviveram (Ficcarelli et al., 2003).  

Na região Central da Bahia, a convivência do homem com a megafauna foi inferida a 

partir de pinturas rupestres de interpretação duvidosa. Entre várias peças ósseas encontradas, 

apenas em uma verificaram-se vestígios do uso de instrumentos líticos. Ossos de preguiça gigante 

da espécie Catonyx foram datados em aproximadamente 9.990 anos AP. e um tigre-dente-de-

sabre da espécie Smilodon com aproximadamente 9.200 anos AP., juntamente com restos 

humanos aos quais foram atribuídas idades entre 11.500 anos e 9.600 anos AP. Essas datações 

foram obtidas por 14C do colágeno dos ossos (Almeida, 2002).  

A teoria da extinção em massa da megafauna é controversa e discutida por outras teorias e 

eventos associados, como o possível envolvimento direto do Homo sapiens. Alguns autores 

discutem que os caçadores foram responsáveis diretos na redução das populações de 

megamamíferos, mas a extinção já estava ocorrendo em resposta a mudanças climáticas e 

ambientais no final do Pleistoceno associadas a condições especiais como a presença de 

paleopatologias em Megatheriidae (Ferigolo, 1983). 

Cartelle (1998) descartou qualquer possibilidade de que a extinção da megafauna tenha 

sido por ação direta dos humanos primitivos na América do Sul, salientando que os mamíferos 

pleistocênicos brasileiros, extintos por volta de 12.000-10.000 anos AP., eram 

predominantemente herbívoros especializados e que as bruscas modificações climáticas ocorridas 

entre 15.000 e 12.000 anos AP., associadas à modificação dos espaços ecológicos e das cadeias 
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alimentares, foram os causadores do desaparecimento seletivo da biota anteriormente existente na 

região. 

Diniz-Filho (2002) discutiu sobre a hipótese da matança (overkill) proposta originalmente 

por Paul Martin em 1967, baseada na expansão geográfica do Homo sapiens e a extinção da 

megafauna, principalmente na América do Norte. A teoria original do overkill está baseada em 

três aspectos; na contemporaneidade entre o homem pré-histórico e a megafauna, na extinção 

concentrada de animais de grande porte no final do Pleistoceno e em evidências arqueológicas de 

atividades de caça da megafauna nas Américas, Austrália e Nova Zelândia. 

 Marshall (1988) classificou os efeitos do overkill em três tipos: I- Blitzkrieg, modelo no 

qual a expansão de caçadores eliminou a megafauna por caçada direta; II- Matança inovativa 

(Innovated overkill), onde os caçadores de uma determinada região desenvolveram tecnologias de 

caça e eliminaram a megafauna já em declínio por mudanças climáticas e ambientais e III – 

Matança por competição (Attrition overkill), no qual o Homem modificou os habitats perturbando 

o ecossistema pela introdução de novas espécies e intensificação de práticas agrícolas, além da 

caça, causando a extinção dos megamamíferos. O modelo conhecido como guerra-relâmpago ou 

frente de caça (blitzkrieg) discutia sobre a rápida expansão de caçadores humanos com 

instrumentos de caça altamente eficientes que avançaram em direção à América do Sul 

eliminando a megafauna (Diniz-Filho, 2002). De acordo com Câmara (2006) uma quarta hipótese 

voltada para a megafauna norte-americana, levanta a possibilidade de que microrganismos letais 

tenham exterminado os grandes mamíferos, combinada com graus de intensidade da ação humana 

e das mudanças climáticas.  

Resultados de estudos recentes sugerem que os seres humanos precipitaram a extinção dos 

grandes mamíferos em muitas áreas, principalmente nas Américas do Norte e do Sul, associados 

à caça, a competição e a alteração do habitat, impactos indiretos, mas que o sincronismo e a 

biogeografia da extinção devem ter sido diferentes nos outros continentes e a mudança climática 

coincidiu com os impactos antrópicos (Koch & Barnosky, 2006). 

Martin & Klein (1995) sugeriram várias teorias para explicar as causas das extinções no 

Quaternário, como alterações climáticas, hábitos alimentares e confinamento em áreas de refúgio. 

Segundo a teoria defendida pelos pesquisadores De Vivo & Carmignotto (2004) uma 

significativa mudança climática pode ter sido o elemento-chave para explicar tanto o 

desaparecimento da megafauna na América do Sul como a sua preservação na África. As antigas 

CAP. IV –  OS MAMÍFEROS PLEISTOCÊNICOS 



Alves, R. S. 2007. Os Mamíferos Pleistocênicos de Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus, Pernambuco: Aspectos tafonômicos, 
taxonômicos e paleoambientais. 43

áreas de savana-cerrado, o habitat dos grandes e médios mamíferos, geralmente situado em áreas 

tropicais de umidade moderada para baixa tornou-se extensões das florestas tropicais 

extremamente densas e fechadas, com muitas árvores. Na África, a maioria dos mamíferos de 

grande porte que vivia em bandos, geralmente herbívoros, conseguiu migrar para novas zonas de 

vegetação aberta, com poucas árvores e pastagem. Em função da alteração climática, esse tipo de 

formação vegetal surgiu em áreas hoje desérticas, situadas nas extremidades norte e sul do 

continente, onde os megamamíferos, concentrados na porção centro-norte da América do Sul não 

encontraram um ambiente compatível com seus hábitos. 

A África e a América do Sul possuíram faunas semelhantes, tendo o Brasil abrigado 

muitas espécies de mamíferos de médio e grande porte. A fauna sul-americana do Mioceno até o 

Pleistoceno apresentou muitas semelhanças com a africana, com carnívoros, como o tigre-dentes-

de-sabre, especializados em predar grandes e médios pastadores, como camelídeos e equídeos, 

além de herbívoros, como preguiças-terrestres, tatus-gigantes e mastodontes. Na América do Sul 

haviam 20 ordens de mamíferos terrestres e na África, 13, no entanto, a partir do Pleistoceno 

Superior a fauna sul-americana experimentou a extinção de oito ordens, enquanto a da África 

permaneceu praticamente inalterada. Uma teoria para explicar a extinção pleistocênica, proposta 

em 1967 pelo zoólogo norte-americano Paul Martin, sugeria que o homem ao chegar às Américas 

teria explorado a fauna de grandes mamíferos, uma fonte abundante de alimento relativamente 

indefesa. Contra essa teoria, argumenta-se que o período entre a chegada do homem à América 

do Sul e a eliminação da megafauna seria de no mínimo seis mil anos, tempo suficiente para os 

animais desenvolverem comportamentos de defesa, como ocorreu na África (Neves et al., 2006). 

Prado & Alberdi (2005) sugeriram que os mastodontes sul-americanos extintos no final do 

Pleistoceno não conseguiram especializar a dieta alimentar quando a vegetação se modificou. 

Para estes pesquisadores existem duas maneiras de determinar a dieta alimentar de um animal 

extinto; por meio do formato e tamanho e da composição isotópica do carbono dos dentes. Os 

isótopos do carbono (12C, 13C) compõem os alimentos de origem vegetal. No início do 

Pleistoceno, os mastodontes eram herbívoros e consumiam plantas tipo C3 e C4. No entanto, ao 

longo do Pleistoceno, eles adotaram a dieta pouco diversificada dos mamutes, que eram 

pastadores especializados. Quando as condições climáticas se modificaram no final do 

Pleistoceno, a vegetação teria assumido uma feição modificada e insuficiente para os herbívoros 

CAP. IV –  OS MAMÍFEROS PLEISTOCÊNICOS 



Alves, R. S. 2007. Os Mamíferos Pleistocênicos de Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus, Pernambuco: Aspectos tafonômicos, 
taxonômicos e paleoambientais. 44

especialistas, levando à extinção dos mastodontes sul-americanos associada à chegada dos 

primeiros hominídeos ao continente. 

Simpson (1950) elaborou uma teoria para explicar a extinção dos grandes mamíferos, 

onde o levantamento do Ístmo do Panamá no Plioceno Superior permitiu a migração em ambos 

os continentes, gerando a competição entre os megamamíferos das Américas, resultando na 

eliminação de algumas espécies, principalmente na América do Sul. Os carnívoros da América do 

Norte seriam mais bem adaptados que os marsupiais característicos do Terciário da América do 

Sul, causando a extinção em massa desse grupo.  

A partir do Plioceno, o movimento migratório cresceu em intensidade, atingindo o 

máximo de potência no Pleistoceno, principalmente no sentido Norte-Sul, ocasionando a extinção 

de grupos de ungulados nativos sul-americanos (Paula-Couto, 1970). 

Linnell & Strand (2000) propuseram que interações, a coexistência e a interferência de 

maiores comunidades de mamíferos carnívoros foram possivelmente as causas da redução na 

densidade das espécies ou mesmo da extinção total da megafauna predominantemente herbívora, 

em determinados habitats ou regiões. 

Para Câmara (2006) o processo de extinção ocorre em uma seqüência de eventos, com: 1-

redução e fragmentação do habitat, por degradação ambiental ou pela caça; 2- isolamento 

geográfico das subpopulações; 3- redução e extinção gradativa das subpopulações e 4-extinção 

total da espécie. A extinção de uma espécie com ampla distribuição geográfica, jamais acontece 

simultaneamente em toda a sua área de ocorrência, sejam as razões naturais ou antrópicas, e as 

subpopulações residuais sempre persistem por algum tempo. 

 

IV.3. OS MAMÍFEROS PLEISTOCÊNICOS DE PERNAMBUCO 
 

No Nordeste do Brasil, mamíferos são frequentemente encontrados em depósitos 

pleistocênicos como tanques, lagoas, olhos d’água, vazantes, cavernas e ravinas. O Estado de 

Pernambuco apresenta uma grande quantidade de depósitos fossilíferos do tipo “tanque”. Nestes 

depósitos sedimentares encontra-se, com freqüência, fósseis de uma megafauna típica do 

Pleistoceno sul-americano. Como representantes mais conhecidos podem-se mencionar os 

gêneros Eremotherium, Glyptodon, Panochthus, Toxodon e Stegomastodon [=Haplomastodon] 

(Mabesoone & Rolim, 1973; Muniz & Lima, 1985; Rolim, 1985). 
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Branner (1902) realizou expedições pioneiras no estado de Pernambuco, citando a 

ocorrência de fósseis de mamíferos pleistocênicos nos municípios de Arcoverde, Brejo da Madre 

de Deus, Orocó e Pedra. 

Alvim (1939) estudou depósitos fossilíferos de mamíferos no Nordeste do Brasil, com 

ênfase para oito localidades em Pernambuco, destacando o município de Pesqueira. 

Em 1938, foram descobertos fósseis de vertebrados pleistocênicos no Sítio Laje Grande, 

município de Pesqueira. Foi relatada a presença de elementos cranianos, como dentes e 

fragmentos de mandíbulas e pós-cranianos, como ossos longos, vértebras, carpos, falanges e 

fragmentos de costela, pertencentes às ordens Artiodactyla - Hippocamelus sulcatus (Ameghino, 

1882), Litopterna - Macrauchenia Owen, 1840, Notoungulata - Toxodon platensis Owen, 1840, 

Perissodactyla - Equus sp., Proboscidea - Cuvieronius humboldtii (Cuvier, 1806) e Xenarthra -

Eremotherium laurillardi (Lund, 1842) e Mylodon Owen, 1840 (Vidal, 1946). Dando 

continuidade aos trabalhos, Vidal (1955) realizou estudo descritivo dos fósseis de Litopterna 

coletados em Pesqueira, descrevendo a espécie como Macrauchenia patachonica, típica do 

Pleistoceno da Região Sul do Brasil. Atualmente, todos os espécimes encontrados na Região 

intertropical brasileira, originalmente classificados nesta espécie são atribuídos à 

Xenorhinotherium bahiense (Cartelle & Lessa, 1988). A ordem Notoungulata foi estudada por 

Vidal (1959), onde o mesmo descreveu o material coletado também no município de Pesqueira, 

como pertencente à espécie Toxodon platensis, através de diagnoses características de dentes e 

ossos pós-cranianos.  

Rolim (1971b) estudou jazigos fossilíferos na Fazenda Lagoa da Pedra, no município de 

Santa Cruz do Capibaribe e no município de Panelas, mencionando entre o material coletado, 

dentes e ossos pós-cranianos, como vértebras e falanges de Eremotherium sp. e Hippidion, 

fragmentos de carapaça de Panochthus e outros gliptodontes, além de fragmentos de dentes de 

Toxodon platensis Owen, 1840 e Stegomastodon [=Haplomastodon].  

Rolim (1974a) registrou tufos calcários nos Sítios Roçado e Quixabinha, na Bacia 

sedimentar do Jatobá, no município de Petrolândia, com restos fósseis de Xenarthra 

(Eremotherium), Proboscidea (Stegomastodon) [=Haplomastodon] e Notoungulata 

(provavelmente Trigodonops) de idade pleistocênica.  

Rolim (1981), em sua dissertação de mestrado, registrou ocorrências de mamíferos fósseis 

nos municípios de Toritama (Fazenda Cascavel), Surubim (Fazenda Tamanduá), Bom Jardim 
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(Sítio Lagoa da Casa) e Petrolândia (Sítio Quixabinha), coletados e depositados no Departamento 

de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco. 

Santos (1982) mencionou restos de mastodontes e outros mamíferos pleistocênicos nos 

municípios de Águas Belas e Santa Maria da Boa Vista e restos de megatérios no município de 

Serra Talhada. 

Magalhães (1987) comentou sobre os fragmentos de galhadas e um dente de cervídeo 

coletados por Ney Vidal, o qual relacionou o material a Hippocamelus sulcatus, espécie duvidosa 

posteriormente discutida em Magalhães et al. (1992), que registraram a ocorrência de cervídeos 

fósseis em depósitos de tanques nos Estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco. 

Guérin (1993) descreveu a fauna pleistocênica de escavações realizadas por Lima (1995) 

na Lagoa da Pedra, distrito de Conceição das Creoulas, município de Salgueiro, encontrando 

fósseis dos seguintes grupos: Camelidae, Cervidae, Dasypodidae, Equidae, Felidae, 

Glyptodontidae, Gomphotheriidae, Megatheriidae e Toxodontidae. Na mesma localidade de 

Lagoa da Pedra foram registradas por Viana & Agostinho (1995), ocorrência de Eremotherium, 

gliptodontes, camelídeos, eqüídeos, mastodontes, toxodontes, cervídeos e felídeos da espécie 

Smilodon populator Lund, 1842. Posteriormente, Guérin & Faure (2000) encontraram um 

maxilar de um pequeno megaterídio, que foi comparado a um exemplar jovem de Eremotherium 

laurillardi (Lund, 1842); recebendo posteriormente a denominação de Eremotherium rusconii 

Schrub, 1935, registrando uma nova ocorrência no sítio Lagoa da Pedra, em Salgueiro. 

Guérin & Faure (1998) constataram a presença das espécies Eremotherium laurillardi e 

Stegomastodon waringi [=Haplomastodon waringi], associados a restos de Toxodon sp. 

encontrados na Lagoa Lajinha, no município de Petrolina. 

Henriques et al. (2000) publicaram a catalogação da coleção de paleovertebrados do 

Museu Nacional do Rio de Janeiro, totalizando 72 espécimes. Entre os fósseis registrados, 

estavam ossos de Notiomastodon vidalii Castellanos, 1948 e Stegomastodon waringi 

[=Haplomastodon waringi], coletados no distrito de Alagoinha, em Pesqueira, pelo pesquisador 

Ney Vidal. 

Posteriormente, Henriques (2001) realizou o levantamento das patologias encontradas na 

fauna pleistocênica coletada por Ney Vidal no Município de Pesqueira, onde foram reconhecidas 

paleopatologias em cinco espécies: Equus sp., Eremotherium laurillardi, Stegomastodon waringi, 

Toxodon platensis e Xenorhinotherium bahiense.  
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Rolim (1974b) fez referência a mamíferos pleistocênicos dos gêneros Eremotherium, 

Stegomastodon [=Haplomastodon], Nothrotherium, Panochthus e Toxodon em Fazenda Nova, 

Brejo da Madre de Deus. 

Lima & Boulange (1984, 1986) apresentaram o relatório do Projeto Eco-turístico de Brejo 

da Madre de Deus, realizado pela Universidade Católica de Pernambuco, com o objetivo de 

localizar e resgatar os fósseis de mamíferos pleistocênicos em Fazenda Nova e localidades 

próximas. As pesquisas e escavações resultaram no registro de 18 localidades, sendo 10 com 

presença de fósseis e oito com possibilidades de ocorrências. Relataram a presença de ossos pós-

cranianos, como vértebras, costelas, falanges, fragmentos de fêmur, rádio, calcâneo, escápula, 

ulnas, astrágalos e cranianos, como fragmentos de mandíbula e dentes de preguiças gigantes, 

mastodontes e toxodontes.  

As localidades registradas no município de Brejo da Madre de Deus são as que seguem: 

Locais com fósseis – Fazenda Jucá, Lagoa de Mãezinha (Quati), Lagoa do Sítio Maniçoba, Lagoa 

do Sítio Pai Manoel (Serra do Padre), Lagoa do Birundo, Lagoa do Muçu (Sítio Brejinho), Lagoa 

do Xavier, Lagoa de José Atum (Riacho Doce), Açude da Fazenda do Aristo e Nova Jerusalém, 

localizados no distrito de Fazenda Nova; e Locais com possibilidades de ocorrência de fósseis – 

Lagoa de José Lindolfo, Lagoa de Manoel Branco (Quati), Três Lagoas, Lagoa de José Joaquim, 

Lagoa do Pé de Serra, Lagoa da Fazenda Nossa Senhora da Penha, Lagoa da Fazenda Pedra da 

Lua e a Lagoa do Corredor de Aveloz (Lima & Boulange, 1984, 1986; Queiroz et al., 2005; Silva 

et al., 2006). 

Constata-se através de revisão bibliográfica, que a megafauna pleistocênica de 

Pernambuco é bastante conhecida, devido principalmente à abundância de fósseis e ao grande 

número de ocorrências e jazigos fossilíferos. Em alguns municípios de Pernambuco são 

conhecidas ocorrências sem detalhes sobre as localidades e os achados fósseis. 

A Tabela 1 apresenta o panorama atual da distribuição das sete ordens encontradas no 

Estado de Pernambuco. Pesqueira é o município que apresenta maior diversidade de espécies de 

mamíferos pleistocênicos e Brejo da Madre de Deus é o município com maior número de 

ocorrências, com 11 localidades georeferenciadas até o momento, entre elas, Incó, em Fazenda 

Nova, objeto de estudo desta dissertação (Tabela 2). Essas localidades foram cadastradas, 

georeferenciadas e plotadas em Mapa Geológico da folha Belo Jardim durante os trabalhos de 

campo (Figura 2). 
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Foram cadastradas quatro novas ocorrências de tanques fossilíferos, enumeradas de 8 a 11 

na Tabela 2; com ênfase para a Localidade 9, aqui estudada. Todas as localidades 

georeferenciadas apresentam tanques com formatos variando de ocelar até quase circular, mais 

comumente associados a um granito porfirítico, com exceção do tanque 11, que se encontra em 

granito com fácies fina, em zona de intercessão de linhas de fratura (Alves et al., 2006). 
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Tabela 1: Distribuição de mamíferos pleistocênicos no Estado de Pernambuco (X – Ocorrências 
confirmadas e identificadas taxonomicamente, ? – Ocorrências confirmadas, porém, não 
identificadas taxonomicamente à nível sub-ordinal) (Modificada de Silva et al., 2006). 
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 Afogados da Ingazeira   X     
Afrânio X X X     

 Águas Belas X  X     
Arcoverde X  X     

 Belém de São Francisco   X     
Cabrobó   X     
Dormentes X X X      
Itaíba X  X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jatobá X X X     
Manari ? ? X ? ? ? ? 
Orocó X  X     
Serra Talhada X ? ? ? ? ? ? 
Petrolina X X X X  X  
Salgueiro X      X 
Santa Maria da Boa Vista   X     
São José do Egito X       

SE
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Tacaratu  X X X     
Alagoinha 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    
Caetés ? ? ? ? ? ? ? 
Caruaru X X X X    
Cupira X X      
Garanhuns X       
Ibirajuba ? ? ? ? ? ? ? 
Orobó X  X     
Panelas X X X X    
Paranatama ? ? ? ? ? ? ? 
Pedra X X X X    
Pesqueira X X X X X X X 
Santa Cruz do Capibaribe X X X X X   
São Bento do Una X  X     
Surubim X X X     
Toritama X X X     
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Venturosa X       
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Sob aspecto geomorfológico, os tanques encontram-se preferencialmente em baixa e 

média encosta de serras associados à presença de formas residuais do tipo inselbergs. Em menor 

número, os tanques também ocorrem em pedimentos intermontanos de topografia plana, nas 

proximidades de inselbergs.  

 
Tabela 2: Tanques com megafauna em Brejo da Madre de Deus – PE: localidades, 
georeferências e informações geomorfológicas. (Modificada de Alves et al., 2006). 
 
 

Localidade Longitude Latitude Altitude Observações Geológicas e 
Geomorfológicas 

1 – Fazenda Jucá 0805194 9091946 520m Área de pedimento intermontano 

2 – Lagoa de Mãezinha, Sítio 
Toma Lá 

0805212 9097570 516m Média encosta da Serra do Quati 

3 – Lagoa do Sítio Maniçoba 0818120 9101506 479m Inselberg em área de baixa encosta 

4 – Lagoa do Birundo, Sítio 
Baixio 1 

0817751 9101840 499m Inselberg em área de baixa encosta 

5 – Lagoa do Muçu, Sítio 
Brejinho. 

0796369 9104330 509m Área de pedimento intermontano 

6 – Açude da Fazenda do 
Aristo 

0812821 9092764 488m Baixa encosta da Serra do Moleque 

7 – Nova Jerusalém 0809212 9094364 479m Área de pedimento intermontano 

8 – Sítio Carneirinho 0818909 9100720 461m Inselberg área de baixa encosta 

9 – Fazenda Logradouro - Incó 0812382 9094506 469m Inselberg em área pedimentar 

10 – Propriedade do Sr. 
Adilson 

0810964 9096382 476m Área de pedimento intermontano 

11 – Propriedade do Sr. 
Fernando em Tabocas 

0794607 9098088 511m Inselberg em área de média encosta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

CAPÍTULO V 
 

ASPECTOS ESTRATIGRÁFICOS E TAFONÔMICOS 

  

 
 

A tafonomia estuda os processos de preservação e como eles afetam as informações no 

registro fossilífero. O processo tafonômico compreende duas etapas: a bioestratinomia, que 

abrange a história sedimentar dos restos esqueletais até o soterramento, incluindo as causas da 

morte, decomposição, transporte e soterramento dos organismos, e a fossildiagênese, que 

compreende os processos físicos e químicos que alteram os restos esqueletais após a 

deposição e sedimentação. A tafonomia inclui ainda o estudo da necrólise, envolvendo a 

morte e decomposição, as técnicas e métodos de coleta, descrição e preparação dos fósseis, 

analisando desde a morte do organismo até a retirada do fóssil da rocha (Simões & Holz, 

2004) (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Relações entre a tafonomia, suas subdivisões e eventos responsáveis pela origem 
das concentrações fossilíferas (Modificado de Simões & Holz, 2004). 
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Dentro do estudo tafonômico, os bioclastos são partículas sedimentares, sujeitas aos 

processos de erosão, transporte e deposição, sofrendo desgaste físico-químico, seleção 

hidráulica, retrabalhamento e exposição a fatores diagenéticos como compactação, 

cimentação e dissolução (Holz & Simões, 2002). A modificação pós-morte dos restos 

esqueletais ocorre em função da susceptibilidade à ação de processos bioestratinômicos 

associados, como o transporte, a reorientação, a desarticulação, a fragmentação e o tempo de 

exposição dos fósseis a estes processos (Simões & Holz, 2004). A reorientação e a 

desarticulação ocorrem rapidamente após a morte dos organismos seguidos da fragmentação e 

corrosão. A ação de organismos necrófagos e o pisoteio (trampling) por outros vertebrados 

também contribuem para a desarticulação, além do retrabalhamento e o transporte. Simões & 

Holz (2004) destacam que restos esqueléticos bem articulados ocorrem preferencialmente em 

ambientes com soterramento rápido, mortandade em massa e catastrófica, baixa tempertatura, 

baixa energia e anóxico. 

Os restos esqueletais são mais resistentes à fragmentação devido a fatores como a 

elasticidade dos ossos e a estrutura interna, como canais medulares em ossos compactos e a 

alta porosidade em ossos esponjosos, capazes de resistir a impactos. Contudo, os restos 

cranianos e pós-cranianos apresentam alto grau de fragmentação em casos de acúmulos 

altamente transportados, retrabalhados e concentrados por longo período de tempo (Simões & 

Holz, 2004). 

Entre as feições paleoecológicas, a composição taxonômica de uma associação 

fossilífera pode ser monotípica ou politípica, se composta por um único tipo de esqueleto ou 

por vários tipos esqueletais, respectivamente. Uma concentração monotípica pode ser 

poliespecífica, porém, toda concentração monoespecífica é obrigatoriamente monotípica 

(Simões & Holz, 2004).  

 

V.1. ESTRATIGRAFIA E SEDIMENTOLOGIA 

  

Na localidade Incó, o tanque escavado está à 469m de altitude, tem forma ocelar ou 

elíptica, tamanho de aproximadamente 27m de comprimento, 8.90m de largura e 3.20m de 

preenchimento sedimentar, apresentando quatro camadas (beds) distintas, descritas aqui da 

base para o topo (Figura 14).  
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Figura 14: Tanque escavado na localidade Incó – Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus. 
Dimensões: 27m de comprimento, 8.9m de largura, 3.2m de preenchimento sedimentar com 

quatro camadas (beds) distintas.  

 

O depósito é formado por quatro níveis estratigráficos, sendo os dois primeiros, 

concentrações fossilíferas com diferentes arranjos e espessura e de formato tabular (Figura 

15). O preenchimento do tanque resultou da desagregação mecânica e química das rochas 

encaixantes e do transporte de material alóctone por enxurradas. 

1- (0 - 100cm) – camada basal de cascalho, suportado por matriz argilo-arenosa 

feldspática, com pirita, ossos e dentes de mamíferos pleistocênicos que se apresentam 

desarticulados, porém, na maioria das vezes inteiros e dispersos frouxamente no sedimento, 

sugerindo um ambiente anóxico de baixa energia com água estagnada; 

2- (100 - 140cm) – camada de conglomerado suportado por seixos de quartzo, blocos 

de fragmentos de rocha, e principalmente por bioclastos fragmentados, dispostos paralelos e 

oblíquos ao acamamento, densamente empacotados (bone bed) com cimentação calcífera 

(calcrete), representando evento de mortandade sob condições de semi-aridez;  
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3- (140 - 180cm) – cascalho suportado por matriz areno-argilosa com filamentos de 

carbonato de cálcio, nível acentuado de ferruginização e sem fósseis; 

4- (180 - 200cm) – cascalho suportado por matriz areno-argilosa sob uma linha de 

acumulação de seixos rolados e sem fósseis. 

No topo da seção estratigráfica, entre 200 e 320cm, observa-se um horizonte de solo 

antropicamente perturbado, sem relevância para uma descrição como camada ou nível 

estratigráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 15: Seção estratigráfica do depósito de tanque. 
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As quatro camadas apresentam mal selecionamento granulométrico, grãos minerais 

angulosos e ausência de estruturas sedimentares e foram interpretadas como quatro eventos de 

fluxos gravitacionais (gravity flows), onde sedimentos e fósseis foram transportados por fluxo 

de detritos (debris flow).  

Na camada conglomerática, o cimento calcífero predominante (calcrete) pode ser 

relacionado a eventos de sedimentação química, correspondendo a períodos de pausa na 

sedimentação terrígena (Stock da Rosa et al., 2004). 

As acumulações ou depósitos de calcrete, também chamados de caliche, são crostas de 

resistência formadas sob circunstâncias de climas mais secos (semi-áridos a áridos) em áreas 

restritas, compostas de cimento calcífero, principalmente carbonato de cálcio (CaCO3), que 

constituem frequentemente as bordas de escarpas expostas nos desertos e regiões de savana; 

onde o sentido de movimentação da umidade dos solos é ascendente, em virtude do excesso 

de evaporação e da ação da capilaridade. Quando a água evapora na superfície do solo, a 

calcita e outras substâncias (nitratos e sulfatos) cristalizadas podem precipitar-se entre as 

partículas minerais nos interstícios do solo. Este grupo de materiais pode ser chamado de 

crosta endurecida (hardpan) ou duricrosta (duricrust) (Suguio, 2003). Estas crostas de 

resistência são estruturas de solos encontradas geralmente em regiões de baixa latitude e estão 

relacionadas às mudanças climáticas quaternárias, pois refletem períodos mais secos e quentes 

(Lowe & Walker, 1997). 

Os calcretes podem precipitar-se nos regolitos onde a precipitação média anual é 

menor que 600 milímetros, produzindo horizontes de solo insaturados. Ocorrem geralmente 

como nódulos e blocos rochosos, e freqüentemente, contêm fragmentos de outras rochas 

clásticas, consistindo predominantemente de calcita e dolomita. Os calcretes originam-se de 

uma combinação de condições geológicas, geomorfológicas e ambientais específicas, 

incluindo a presença do cálcio e magnésio, aridez e drenagem imperfeita (Lintern, 1997). 

Segundo Egli & Fitze (2001) datações absolutas dos solos por 14C são desenvolvidas 

em materiais carbonáticos, como o cimento calcífero e podem ser obtidas através dos índices 

de carbonato no perfil estratigráfico. Os minerais calcíferos são muito solúveis, dissolvem-se 

rapidamente e precipitam-se nos solos. Nos solos calcíferos, a água e o ácido carbônico 

(H2CO3), que são as fontes de prótons, participam como reagentes principais no estágio inicial 

da formação do solo. O resultado da reação é a liberação dos cátions cálcio (Ca2+), magnésio 

(Mg2+), potássio (K+) e sódio (Na+) no solo e a produção de alcalinidade através do ácido 

carbônico (H2CO3). A presença de cimento calcífero nos solos, comumente carbonato de 
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cálcio, é geralmente uma função do índice de carbonato original, da química da água e da 

quantidade cumulativa da água infiltrante no solo.  

 

V.2. BIOESTRATINOMIA 

 

 Feições estratigráficas 

 

Segundo Simões & Holz (2004) os padrões de orientação espacial dos bioclastos 

podem ser classificados como unimodal, bimodal e polimodal. A orientação preferencial 

indica a distribuição dos bioclastos nas camadas sedimentares.  

Os fósseis estão presentes nas camadas 1 e 2 do depósito (Figura 16). A camada basal 

apresenta distribuição fossilífera dispersa com ossos pós-cranianos, dentes e osteodermos 

isolados, na maioria das vezes inteiros e esparsos, sugerindo um baixo grau de 

retrabalhamento na época da sedimentação.  

A camada 2 possui bioclastos densamente empacotados, fragmentados, na maioria das 

vezes desarticulados, dispostos caoticamente, sugerindo um evento com alto grau de energia 

durante a sedimentação. 

As associações estudadas exibem padrão polimodal, com bioclastos alinhados paralela 

ou subparalelamente e dispostos caoticamente na rocha em ângulo reto ou oblíquos em 

relação ao plano de acamamento. 

 

 Feições sedimentológicas 

 

 A associação fossilífera na camada 2 exibe alto grau de empacotamento, suportado por 

bioclastos, onde os bioclastos grossos dão suporte para os litoclastos. As partículas menores e 

o cimento calcífero ocupam os interstícios da rocha (Figura 16). O contato entre os bioclastos 

é comum, porém alguns podem flutuar na matriz. O alto grau de empacotamento sugere 

acentuada seleção hidráulica e aumento na disponibilidade de bioclastos, decorrentes de 

eventos de mortandade. A deposição de restos esqueletais sob condições de baixa taxa de 

sedimentação terrígena pode também gerar uma associação fossilífera com alto grau de 

empacotamento. 
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Figura 16: Tanque da Fazenda Logradouro (Incó), Fazenda Nova – Brejo da Madre de Deus, 
PE. Destaque para a camada 2 (bone bed). Em 5 - Matacão rolado dentro do tanque. 

 

As associações estudadas tanto na camada 1 quanto na camada 2 apresentam baixo grau 

de seleção dos bioclastos, distribuídos em cinco classes de tamanho, variando entre 16 e 

480mm (Figuras 17 e 18). O baixo grau de seleção dos bioclastos pode ser interpretado como 

decorrente do transporte hidráulico e da atividade biogênica, refletindo também condições 

ecológicas como a morte de organismos com diferentes estágios de desenvolvimento 

ontogenético. Nesse sentido, observou-se na camada 2 ossos pós-cranianos como astrágalos e 

falanges médias de tamanhos distintos pertencentes à espécie Eremotherium laurillardi 

(PRANCHAS VI, VII e VIII). 

 

 Feições bioestratinômicas 

 

A fragmentação do material estudado ocorre preferencialmente nas extremidades 

(epífises) de ossos longos, como úmeros, fêmures e costelas, em vértebras, nas raízes dos 

dentes e ao longo destes. São freqüentes quebras perpendiculares ao eixo maior do osso, 

observando bordas arredondadas, em outros casos nota-se angulosidade, o que pode 

evidenciar que o osso foi fraturado, independente da coleta, no próprio local de deposição ou 

durante o transporte, no caso das bordas arredondadas (PRANCHAS IV e V).  
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Figura 17: Gráfico da distribuição quantitativa dos fósseis em cinco classes de tamanho. 
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Figura 18: Vista em planta da camada 2 (bone bed),  mostrando os bioclastos fragmentados, 
densamente empacotados em classes de tamanho distintas. Destaque em 1- osteodermo de 
Panochthus greslebini Castellanos, 1941 e em 2- dente de Eremotherium laurillardi (Lund, 

1842), fragmentado no local de deposição. 
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 Feições paleoecológicas 

 

A associação estudada é monotípica e poliespecífica, composta taxonomicamente por 

pelo menos seis espécies de mamíferos pleistocênicos terrestres, distribuídas em cinco 

famílias, Dasypodidae (uma espécie), Glyptodontidae (duas espécies), Gomphotheriidae (uma 

espécie), Megatheriidae (uma espécie) e Toxodontidae (uma espécie).  

A associação monotípica apresenta grande valor tafonômico e paleoecológico, pois 

reflete eventos de mortandade em massa, catastrófica ou não-seletiva, condições de estresse 

ambiental e intensa seleção hidrodinâmica, que atingem grande parte da população 

indistintamente. 

 

V.3. FOSSILDIAGÊNESE 

 

A fossildiagênese envolve condições físico-químicas atuantes sobre as camadas 

sedimentares e os restos orgânicos que sofrem os processos de fossilização (Mendes, 1988).  

Alguns minerais que compõem o esqueleto dos organismos são instáveis às 

modificações químicas no ambiente diagenético e pós-diagenético, podendo se recristalizar, 

sofrer dissolução ou substituição (Simões & Holz 2002). 

Em vertebrados, os ossos e dentes geralmente se preservam com alteração da 

composição química original (hidroxioapatita e carbonato), consistindo na dissolução e 

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

tardia de outros minerais (permineralização) e substituições (Mendes 1988).  

 

V.3.1. Resultados da Difratometria de Raios-X 

 

 O principal processo de preservação dos fósseis estudados é a conservação parcial. 

Além disso, nota-se o preenchimento de poros por minerais de cor esverdeada e branca 

(permineralização). Alguns ossos mostram também colorações preta, marrom e esbranquiçada 

(substituições). Porém, fragmentos de ossos pós-cranianos (compactos e esponjosos) com 

colorações distintas foram selecionados em oito amostras que foram pulverizadas e analisadas 

por difratometria de raios-X, resultando em quatro difratogramas com os picos dos 

comprimentos de ondas referentes aos minerais encontrados para verificar possíveis 

substituições da biomineralização primária. A altura dos picos nos difratogramas de raios-X é 
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proporcional à quantidade de minerais na amostra. Com estas análises, foi possível estimar os 

minerais mais abundantes nos ossos e consequentemente entender sua fossildiagênese. 

A difratometria de raios-X identificou a preservação da biomineralização original da 

hidroxioapatita - Ca5(PO4)3(OH), mineral presente na composição de ossos e dentes de 

vertebrados,  permineralização e substituições por outros minerais como calcita (calcificação) 

- CaCO3, cloroapatita - Ca5(PO4)3Cl  e wagnerita - (Mg,Fe++)2(PO4)F. 

 

 Amostra 1: Fragmento de osso compacto, coloração externa avermelhada e interna 

esbranquiçada. 
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Figura 19: Difratograma de raios-X da amostra INCÓ-1. 

 Mineral Identificado: Hidroxioapatita - mineral com fórmula química Ca5(PO4)3(OH), 

composto por cálcio (39.89%), fósforo (18.50%), hidrogênio (0.20%) e oxigênio 

(41.41%), presente na composição química original dos ossos, indicando a 

biomineralização original (conservação parcial). 
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 Amostra 4: Fragmento de osso esponjoso, coloração esbranquiçada. 
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Figura 20: Difratograma de raios-X da amostra INCÓ-4. 

 

 Minerais Identificados: Cloroapatita - mineral com fórmula química Ca5(PO4)3Cl, 

composto por cálcio (38.48%), fósforo (17.84%), cloro (6.81%) e oxigênio (36.87%) e 

Calcita - mineral com fórmula química CaCO3, composto por cálcio (40.04%), 

carbono (12.00%) e oxigênio (47.96%), indicando a substituição por dois elementos 

químicos na composição mineralógica original dos ossos. Sugerindo que durante o 

processo de dissolução e remoção do material biomineralizado (hidroxioapatita), 

ocorreu a substituição parcial pelo carbonato de cálcio (CaCO3) – calcificação e a 

troca da hidroxila (OH) pelo cloro (Cl). 
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 Amostra 6: Fragmento de osso esponjoso, coloração externa esbranquiçada e interna 

preta. 
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Figura 21: Difratograma de raios-X da amostra INCÓ-6. 

 
 

 Minerais Identificados: Cloroapatita - mineral com fórmula química Ca5(PO4)3Cl, 

composto por cálcio (38.48%), fósforo (17.84%), cloro (6.81%) e oxigênio (36.87%) e 

Wagnerita - mineral com fórmula química (Mg,Fe++)2(PO4)F, composto por magnésio 

(26.89%), ferro (3.43%), fósforo (19.04%), oxigênio (42.47%) e flúor (8.17%), 

indicando a substituição por dois elementos químicos na composição mineralógica 

original dos ossos. Sugerindo que durante o processo de dissolução e remoção do 

material biomineralizado (hidroxioapatita), ocorreu a substituição do cálcio (Ca) por 

magnésio (Mg) e ferro (Fe) e a troca da hidroxila (OH) por cloro (Cl) e flúor (F). 
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 Amostra 7: Fragmento de osso compacto, com três camadas, externa e interna 

esbranquiçadas e a intermediária preta. 
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Figura 22: Difratograma de raios-X da amostra INCÓ-7A. 

 Mineral Identificado: Cloroapatita - mineral com fórmula química Ca5(PO4)3Cl, 

composto por cálcio (38.48%), fósforo (17.84%), cloro (6.81%) e oxigênio (36.87%), 

indicando a substituição por um elemento químico na composição mineralógica 

original dos ossos. Sugerindo que durante o processo de dissolução e remoção do 

material biomineralizado (hidroxioapatita), ocorreu a substituição ou troca da 

hidroxila (OH) pelo cloro (Cl). 

 

 



  

 
CAPÍTULO VI 

 
SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA 

 
 
 

Na área de estudo foram registrados seis táxons de mamíferos pleistocênicos. A 

classificação utilizada baseou-se na taxonomia morfológica proposta por Paula-Couto (1979) e na 

classificação apresentada por Bergqvist et al. (2004). 

 

Filo CHORDATA 

Subfilo VERTEBRATA 

Classe MAMMALIA Linnaeus, 1758 

Coorte PLACENTALIA (=EUTHERIA) Gill, 1872 

 

 Ordem XENARTHRA Cope, 1889 

 

Os Xenarthra (Gr. xenon = estranho, arthron = articulação) incluem formas 

predominantemente sul-americanas, possivelmente originados de eutérios primitivos do Cretáceo 

Superior que evoluíram em isolamento até o soerguimento do Ístmo do Panamá no Plioceno. São 

também chamados de edentados, pois a maioria de seus representantes possui a dentição 

simplificada. Dentre as principais características do grupo destaca-se a presença de articulações 

acessórias entre as vértebras dorso-lombares e o número variável de seis a nove vértebras cervicais 

(Paula-Couto, 1979). A complexa articulação pode estar associada a especializações do esqueleto 

pós-craniano para o hábito escavador dos tatus e gliptodontes e para permitir a sustentação da 

estrutura corporal nas preguiças gigantes. Destacam-se no grupo, o grande número de formas que 

atingiram o gigantismo entre os Cingulata e os Pilosa, como tatus-gigantes ou pampatérios, 

gliptodontes e preguiças terrícolas gigantes (Bergqvist et al., 2004). 
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 Subordem PILOSA Flower, 1883 

 

Composta por preguiças atuais e terrícolas extintas, diagnosticadas por Cartelle (2000) 

em três famílias e 13 espécies, com ocorrências em quase todos os estados brasileiros. Dotadas 

de osteodermos nodulares, subcutâneos, esparsos e formato irregular, cobertos por pêlos longos 

e grossos. Sistema dentário reduzido com no máximo 18 dentes molares prismáticos ou 

cilíndricos, presença de uma ou duas cúspides, em outros, ausência total, e hipselodontes, 

sugerindo um hábito alimentar herbívoro. Membros locomotores de estrutura característica e 

adaptação peculiar, como o astrágalo, que provoca uma leve torsão do pé para o lado interno e 

falanges geralmente fortes e recurvadas, protegidas na base por uma bainha óssea (Paula-

Couto, 1953; 1979). 

 

Superfamília MEGATHERIOIDEA Gray, 1821 

Família MEGATHERIIDAE Owen, 1843 

Subfamília MEGATHERIINAE Gill, 1872 

Gênero Eremotherium Spillmann, 1948 

Eremotherium laurillardi (Lund, 1842)  

(PRANCHA I, Figuras 01-02; PRANCHA II, Figura 01; PRANCHA III, Figuras 01-02; 

PRANCHA IV, Figura 01; PRANCHA V, Figura 01; PRANCHA VI, Figura 01; PRANCHA 

VII, Figura 01; PRANCHA VIII, Figura 01) 

 

Ao gênero Eremotherium pertencem os megatérios pleistocênicos intertropicais de 

aspecto mais primitivo, as preguiças terrícolas gigantes e de porte médio. Desdentados 

extintos, fitófagos-xilófagos, dentição incompleta (homodonte) e permanente (monofiodonte). 

Providos de 14 a 18 dentes molariformes bilofodontes, de formato cilíndrico, prismático e 

quadrangular em série contínua fechada (Paula-Couto, 1979). Na superfície de mastigação, 

duas arestas ou cristas transversas formadas por dentina e entre elas, uma depressão acentuada. 

Essas estruturas ocorriam tanto nos dentes superiores quanto nos inferiores em seqüência 

alternada, onde a depressão entre as cristas superiores era ocupada por uma das arestas do 

dente inferior (Cartelle, 2000). Os ossos dos membros alongados e as mãos curtas e largas; o 

fêmur relativamente plano, não apresentando a torsão do gênero Megatherium (Paula-Couto, 

1979). Pesavam aproximadamente cinco toneladas, mediam seis metros de comprimento com a 

cauda incluída, alcançando quase dois metros de altura em posição quadrúpede (Cartelle, 

2000). 
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Eremotherium laurillardi é a espécie de preguiça gigante com maior presença no 

território brasileiro e por toda a América do Sul intertropical, chegando até as Américas 

Central e do Norte. No Brasil já foram encontrados fósseis desta espécie em quase todos os 

estados (Cartelle, 2000). Cartelle & De Iuliis (1995) consideram o gênero monoespecífico e 

reconhecem Eremotherium laurillardi como a única espécie panamericana. 

 

 Material: molariformes (5852-DGEO-CTG-UFPE e 5858-DGEO-CTG-UFPE); 

astrágalos (5903-DGEO-CTG-UFPE, 6007-DGEO-CTG-UFPE e 6008-DGEO-CTG-UFPE); 

úmero (6013-DGEO-CTG-UFPE); fêmur (6015-DGEO-CTG-UFPE); falange média (6033-

DGEO-CTG-UFPE) e falanges distais (6058-DGEO-CTG-UFPE e 6059-DGEO-CTG-UFPE).  

 

 Comentários: Segundo as definições de Paula-Couto (1979) e Cartelle (2000), os 

diversos espécimes estudados podem ser atribuídos à Eremotherium laurillardi. Os fragmentos 

de molariformes são de vários tamanhos com diferentes estágios de desgaste, de formato 

prismático, seção retangular e quadrangular, raiz aberta e sem esmalte, como em todos os 

Megatheriinae. Em alguns dentes é visível a presença de uma ou duas cristas, em outros, 

ausência total. Outros molariformes encontram-se preservados e articulados em fragmentos de 

mandíbula. 

Os astrágalos são de vários tamanhos e diferentes estágios ontogenéticos de desgaste, 

apresentam em suas superfícies superiores formato semicircular com processos odontóides.  

O úmero apresenta-se fragmentado, com apenas uma epífise preservada e a diáfise 

bastante fragmentada com várias rachaduras longitudinais.  

O fêmur apresenta-se bastante fragmentado, com apenas uma epífise, uma cabeça 

articular e uma pequena parte da diáfise preservadas.  

As falanges médias preservam a face articular distal com o formato característico em 

carretel, diagnóstico da espécie, apesar da fragmentação. As falanges distais ou terminais estão 

munidas de unha ou garra e a bainha óssea pouco preservada, caracterizando peças bastante 

fragmentadas. Na face proximal, a superfície articular é côncava e de formato subcircular. 

 

 Subordem CINGULATA Illiger, 1811 

Composta por tatus e gliptodontes dotados de carapaça protetora com placas 

justapostas de ossos dérmicos e pêlos presentes entre os osteodermos. A principal 

característica do grupo é a presença de uma armadura óssea composta por uma carapaça que 
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recobre todo o dorso, um escudete craniano e uma armadura que envolve a cauda, 

protegendo-os de predadores e auxiliando na manutenção da temperatura do corpo. O sistema 

dentário tem no mínimo 28 dentes molares simples (homodontes) e de raiz aberta 

(hipselodontes) (Paula-Couto, 1979).  

Superfamília DASYPODOIDEA Gray, 1821 

 

 Família DASYPODIDAE Gray, 1821 

 

Dasypodidae é uma família remanescente dos Cingulata e consiste em um grupo 

característico de mamíferos endêmicos da região Neotropical. Com base no registro fóssil, a 

família é uma das mais antigas entre os mamíferos sul-americanos, possuindo uma 

distribuição cronológica do Paleoceno Superior ao Recente (Oliveira & Berqgvist, 1998). 

Segundo McKenna & Bell (1997), os Dasypodidae compreendem três subfamílias e oito 

tribos: Dasypodinae (Stegotheriini e Dasypodini), Euphractinae (Utaetini, Eutatini, 

Euphractini e Chlamyphorini), Tolypeutinae (Tolypeutini e Priodontini).  

Alguns autores sugerem que Pampatherium e as formas afins sejam intermediárias 

entre Glyptodontidae e Dasypodidae, posicionando-os na família Pampatheriidae (Abrantes & 

Bergqvist, 2006). Neste trabalho, o gênero Pampatherium foi posicionado junto com os 

Dasypodidae na subfamília Tolypeutinae. 

A carapaça dorsal dos Dasypodidae é composta por um grande número de osteodermos, 

que na maioria das formas é dividida em três segmentos, os escudos escapular e pélvico, uma 

região mediana, formada por placas diferenciadas e cintas ou faixas móveis, imbricadas com 

capacidade de movimentação (Scillato-Yané, 1976; Paula-Couto, 1979). Os membros 

locomotores são curtos e munidos de garras desenvolvidas, ocorrendo uma diferenciação entre 

as garras encontradas nos membros anteriores e as falanges terminais do pé nos membros 

posteriores (Porpino, 1999). 

 

Subfamília TOLYPEUTINAE Gray, 1865 

Gênero Pampatherium Ameghino, 1875 

= Holmesina Simpson, 1930 

Holmesina paulacoutoi Cartelle & Bohórquez, 1985 

(PRANCHA IX, Figuras 01-02) 
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 De acordo com Carlini & Tonni (2000) são conhecidas nove espécies de tatus gigantes 

incluídas em seis gêneros. Holmesina é o gênero melhor conhecido dos dasipodídeos, cuja 

espécie tipo é Pampatherium humboldti (Lund, 1839). São animais de grande dimensão 

comparados aos tatus atuais e menores que os gliptodontes. Os dentes definitivos 

(monofiodontes) apresentam um número variável de 28 a 36, desprovidos de esmalte, de 

contorno elíptico ou oval e alguns bilobulados. A carapaça inclui um escudo cefálico, uma 

porção dorsal dividida em um escudo escapular curto, uma zona intermediária formada por no 

mínimo três cintas móveis, um escudo pélvico e um tubo caudal com placas arredondadas, 

alongadas, articuladas e sulcadas (Carlini & Tonni, 2000). As placas ósseas articulam-se entre 

si, em carapaça dobrável por imbricação e rígida por sutura e algumas partes do exoesqueleto, 

nas regiões dorsal, escapular e pélvica, anquilosam-se com elementos do endoesqueleto. Os 

osteodermos da carapaça têm superfície rugosa, formato alongado, quadrangular e 

subquadrangular, com perfurações na parte dorsal e ornadas com fossetas. O tubo caudal é 

formado por placas ósseas arredondadas, articuladas e sulcadas (Paula-Couto, 1979).  

Holmesina paulacoutoi tem uma distribuição subtropical nos depósitos pleistocênicos 

do Brasil, Argentina e Paraguai; e uma importante conexão biogeográfica, invadindo a 

América Central e do Norte (Carlini & Tonni, 2000). 

 

 Material: osteodermos isolados (5940-DGEO-CTG-UFPE, 5961-DGEO-CTG-UFPE e 

5962-DGEO-CTG-UFPE). 

 

 Comentários: Segundo as definições de Paula-Couto (1979), Cartelle & Bohórquez 

(1985) e Cartelle et al. (1989), os osteodermos podem ser atribuídos a Holmesina paulacoutoi. 

São placas dérmicas isoladas de formato hexagonal a subquadrangular, com forames ou 

perfurações abundantes e marcadas, diâmetro maior e distribuição homogênea por toda 

superfície dorsal, saliência central mais elevada e o bordo poligonal mais saliente do que na 

espécie-tipo Pampatherium humboldti. Os osteodermos são de superfície rugosa, formato 

alongado, quadrangular ou subquadrangular, com perfurações na parte dorsal, ornadas com 

fossetas.  

Registra-se pela primeira vez em Pernambuco a ocorrência de Holmesina paulacoutoi. 

 

Superfamília GLYPTODONTOIDEA Gray, 1869 

 

 Família GLYPTODONTIDAE Gray, 1869 
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Esta família engloba todos os gliptodontes conhecidos. Tratam-se de animais típicos da 

fauna cenozóica sul-americana, com distribuição cronológica do Eoceno Superior ao 

Pleistoceno Superior. Apresentam um complexo exoesqueleto composto por uma armadura 

óssea que lhes recobre o dorso, o crânio e a cauda. A carapaça dorsal espessa é totalmente 

rígida e formada por um grande número de osteodermos intimamente soldados, os quais se 

diferenciam morfologicamente pela posição que ocupam no exoesqueleto. Os osteodermos tem 

formato comumente poligonal, variando entre pentagonal, hexagonal, quadrangular e 

retangular; formados por três camadas, uma interna mais lisa, uma intermediária de tecido 

esponjoso e uma externa ornamentada. Em alguns gêneros como em Glyptodon, os 

osteodermos são ornamentados com uma figura central maior em forma de roseta, circundada 

por figuras pequenas periféricas. No gênero Panochthus, os osteodermos apresentam a 

superfície externa coberta por pequenas figuras com distribuição desordenada. O tubo caudal é 

formado por um envoltório subcilíndrico, composto por placas ósseas soldadas. A dentição é 

composta geralmente por 32 dentes molariformes prismáticos, trilobulados e hipselodontes 

(Paula-Couto, 1979; Porpino, 1999).  

Os gliptodontes variam no peso de alguns quilogramas a duas toneladas e nas espécies 

menores e nos indivíduos juvenis, a carapaça e o conjunto caudal pode ter sido uma proteção 

valiosa contra os predadores carnívoros, como o tigre dente-de-sabre (Alexander et al., 1999). 

Os gliptodontes têm uma grande diversificação, expressa em várias subfamílias e tribos, 

com mais de 90 espécies que se distribuíram por toda a América do Sul desde o Eoceno até o 

Holoceno Inferior e na América do Norte durante o Plio-Pleistoceno (Carlini & Tonni, 2000). 

 

Subfamília GLYPTODONTINAE Gray, 1869 

Gênero Glyptodon Owen, 1838 

Glyptodon clavipes Owen, 1839 

(PRANCHA X, Figuras 01-02-03; PRANCHA XI, Figuras 01-02-03; PRANCHA XII, Figuras 

01-02-03) 

 

No Brasil, os achados referentes ao gênero Glyptodon são geralmente atribuídos à 

espécie-tipo Glyptodon clavipes Owen, 1839. Esses gliptodontes apresentam o corpo coberto 

por uma carapaça óssea que se desenrola sobre o dorso, a cabeça e envolve a cauda. O sistema 

dentário é simples (homodonte) e de crescimento contínuo com no máximo 32 dentes (Porpino, 

1999).  
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As características diagnósticas do gênero incluem a carapaça muito convexa, globulosa 

e às vezes semiesférica. Osteodermos espessos em formato de roseta, com figura central 

subcircular ou poligonal, separada das figuras periféricas por um sulco bem marcado, figuras 

periféricas geralmente de menor diâmetro, também poligonais e subcirculares. Toda a 

superfície da placa é rugosa, com numerosas perfurações vasculares e fossetas pilíferas, 

principalmente no sulco que circunda a figura central. A ornamentação do bordo da carapaça é 

feita com as placas marginais grandes, cônicas ou piramidais. A cauda é protegida por uma 

série de anéis móveis com placas e tubérculos (Carlini & Tonni, 2000). Chegavam a atingir 

1,20 metros de altura, 2m de comprimento e pesavam aproximadamente duas toneladas. Os 

fósseis de Glyptodon são abundantes nos depósitos pleistocênicos da América do Sul, sul da 

América do Norte e no Brasil, desde o Sul até o Norte (Paula-Couto, 1979). 

 

 Material: osteodermos isolados (5916-DGEO-CTG-UFPE, 5929-DGEO-CTG-UFPE, 

5930-DGEO-CTG-UFPE, 5931-DGEO-CTG-UFPE, 5941-DGEO-CTG-UFPE, 5947-DGEO-

CTG-UFPE, 5956-DGEO-CTG-UFPE, 5959-DGEO-CTG-UFPE e 5960-DGEO-CTG-UFPE). 

 

 Comentários: Segundo as definições de Paula-Couto (1979) e Porpino (1999), os 

osteodermos podem ser atribuídos a Glyptodon clavipes. São placas dérmicas isoladas e 

exibem o padrão característico do gênero, ornamentadas em roseta. Incluem osteodermos 

espessos, geralmente hexagonais, com figura central subcircular ou poligonal arredondada 

separada das figuras periféricas por um sulco profundo do qual partem sulcos radiais. A 

superfície da placas é rugosa, com numerosas perfurações pilosas. As peças estão fragmentadas 

e desgastadas na superfície externa, possivelmente conseqüência do transporte, dificultando a 

identificação específica. 

 

Subfamília SCLEROCALYPTINAE Trouessart, 1898 

Tribo PANOCHTHINI Castellanos, 1927 

Gênero Panochthus Burmeister, 1866 

= Parapanochthus Moreira, 1971 

Panochthus greslebini Castellanos, 1941 

= Panochthus oliveiraroxoi Castellanos, 1941 

= Panochthus rochai Paula Couto, 1954 

(PRANCHA XIII, Figuras 01-02-03; PRANCHA XIV, Figuras 01-02-03) 
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Os Panochthini compreendem gliptodontes de três gêneros, sendo Panochthus o único 

pleistocênico. Estão representados no Nordeste do Brasil por duas espécies endêmicas, 

Panochthus greslebini e P. jaguaribensis (Porpino & Bergqvist, 2002).  

Os caracteres diagnósticos estão baseados em detalhes morfológicos da ornamentação 

da carapaça e do tubo caudal. 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, distinguindo-se apenas as figuras centrais 

das placas marginais (Moreira, 1971). A cauda é protegida na base por uma série de sete anéis 

móveis, com duas fileiras transversais de placas. O tubo caudal é grande, achatado dorso-

ventralmente, com grandes depressões elípticas laterais, que transformavam a cauda em uma 

efetiva arma de defesa. As figuras laterais são grandes, com superfície enrugada, bordos altos e 

tubérculo central finamente acuminado (Carlini & Tonni, 2000). A espessa carapaça de 

Panochthus, alongada e com prolongação lateral, é uma das maiores que se conhecem entre os 

Cingulata (Paula-Couto, 1953). Atingiam grandes dimensões, com possibilidade de 

dimorfismo sexual entre os demais gliptodontes, aspecto relacionado à disputa interespecífica 

entre machos (Porpino & Bergqvist, 2002). 

O gênero Panochthus é registrado no Pleistoceno do Nordeste brasileiro e também 

representado no Pleistoceno da Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru e Uruguai (Paula-Couto, 

1979; Porpino, 1999). 

 

 Material: osteodermos isolados (5909-DGEO-CTG-UFPE e 5944-DGEO-CTG-UFPE) 

e fragmentos de tubos caudais (5912-DGEO-CTG-UFPE, 5913-DGEO-CTG-UFPE, 5914-

DGEO-CTG-UFPE e 5933-DGEO-CTG-UFPE). 

 

 Comentários: Segundo a diagnose de Moreira (1971) e as definições de Paula-Couto 

(1979) e Porpino & Bergqvist (2002), os osteodermos e fragmentos de tubos caudais podem ser 

atribuídos a Panochthus greslebini. Os osteodermos exibem o padrão ornamental característico 

da espécie, a ornamentação externa é homogênea, composta por figuras pequenas e irregulares, 

rugosas e salientes, distribuídas sem orientação espacial e cujo número por osteodermo varia 

de acordo com a disposição na carapaça.  

Os fragmentos de tubos caudais exibem padrão ornamental típico, achatados dorso-

ventralmente, as figuras laterais grandes, com elevações elípticas, superfície enrugada, bordos 

altos e tubérculo central acuminado. As peças estão fragmentadas e desgastadas nas superfícies 

externas, bastante rugosas e com pequenas perfurações. 
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 Ordem NOTOUNGULATA Roth, 1903 

 

Os Notoungulata representam o maior e mais diversificado grupo de ungulados 

endêmicos sul-americanos, com formas terrestres e anfíbias ou semi-aquáticas. Esse grupo 

possivelmente evoluiu a partir de formas primitivas norte-americanas isoladas na América do 

Sul durante o Cenozóico. Alcançaram uma grande diversidade no Paleógeno até a extinção no 

Pleistoceno. As formas primitivas apresentam 44 dentes, com redução dos incisivos, caninos e 

pré-molares nos mais evoluídos. Apresentam três subordens, com representantes de tamanhos e 

hábitos distintos, incluídos na mesma ordem por semelhanças na região auditiva (Bergqvist et 

al., 2004).  

 

 Subordem TOXODONTIA Owen, 1853 

 

À subordem Toxodontia, pertencem os toxodontes, distribuídos em oito famílias 

(Paula-Couto, 1953). Entre os Notoungulata, os Toxodontia apresentam a dentição mais 

avançada, completa (heterodonte) e hipselodonte e o esqueleto pós-craniano mais primitivo do 

grupo (Bergqvist et al., 2004). 

 

Família TOXODONTIDAE Gervais, 1847 

Subfamília TOXODONTINAE Trouessart, 1898 

Gênero Toxodon Owen, 1840 

Toxodon platensis Owen, 1840 

(PRANCHA XV, Figuras 01-02) 

 

 O gênero-tipo Toxodon, o último representante da ordem, compreende um mamífero 

herbívoro extinto, de tamanho similar a um rinoceronte ou hipopótamo, alcançando quase três 

metros de comprimento (Paula-Couto, 1953; Carlini & Tonni, 2000).  

As características diagnósticas do grupo incluem o crânio curto com aproximadamente 

70cm de comprimento, membros locomotores anteriores mais curtos que os posteriores, 

dentição completa (heterodonte), variando de 34 a 38 dentes prismáticos hipsodontes dispostos 

em série contínua. Mandíbula soldada inferiormente com sínfises largas e extendidas nos 

adultos. Pré-maxilares largos e aumentados anteriormente, incisivos superiores fortemente 

arqueados e mais achatados que nos demais toxodontes. Incisivos inferiores muito achatados, 

protuberantes e de crescimento contínuo, outros elementos dentários superiores e inferiores 
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com a disposição e morfologia geral comum aos outros representantes da subfamília 

Toxodontinae. Caninos pequenos, rudimentares, não funcionais e às vezes ausentes; molares 

com esmalte, os superiores curvos e sem cúspides, voltados para o lado interno e os inferiores 

estreitos e alongados, em forma de prisma retilíneo (Paula-Couto, 1979; Carlini & Tonni, 

2000). 

Os Toxodontidae estão representados na América do Sul desde o Oligoceno Superior 

até o Holoceno Inferior, quando os últimos representantes se extinguiram. A espécie-tipo 

Toxodon platensis habitou durante o Pleistoceno Superior grande parte da América do Sul, 

como o Brasil, Uruguai, Argentina, Bolívia e Paraguai, persistindo até épocas recentes e 

regiões na América Central, como Nicarágua e Honduras (Carlini & Tonni, 2000). 

  

 Material: molariforme fragmentado (5898-DGEO-CTG-UFPE) e incisivo parcialmente 

íntegro (5902-DGEO-CTG-UFPE). 

 

 Comentários: Segundo a diagnose de Roth (1896) e as definições de Vidal (1959) e 

Paula-Couto (1979), pela forma geral e estrutura, os dentes podem ser atribuídos a Toxodon 

platensis. O dente incisivo tem formato prismático e base triangular parcialmente preservada. 

Pela parte conservada, nota-se a curvatura do dente bem pronunciada. O dente molar tem 

formato romboidal, com faixas de esmalte, dois lóbulos, o anterior de forma elíptica e o 

posterior marcado por um sulco destacando um possível lóbulo mediano. 

As características diagnósticas do gênero Toxodon incluem incisivos superiores 

arqueados, achatados e protuberantes, com a face lateral interna mais larga que face lateral 

externa. Molares superiores curvos e voltados para o lado interno, apresentando as três bandas 

de esmalte (Paula-Couto, 1979; Carlini & Tonni, 2000). Os dentes exibem o padrão 

característico da espécie, porém o estado de preservação das peças é fragmentário e 

desgastado. 

 

 Ordem PROBOSCIDEA Illiger, 1811 

 

Os Proboscidea (Gr. proboskis = tromba de elefante, boskein = alimentar-se) agrupa 

mamutes, elefantes e mastodontes, grandes mamíferos terrestres, de tamanho avantajado 

medindo de 5,5 a 7,5 metros de altura, cujo nariz é prolongado em tromba ou probóscide (Orr, 

1986; Hickman et al., 2004). O sistema dentário é formado por dois pares ou duas presas de 

grandes incisivos. Os caninos estão presentes apenas nas formas primitivas, os pré-molares são 
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desenvolvidos e dois molares que são substituídos conforme o desgaste nas formas adultas 

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

Os proboscídeos são oriundos do Paleoceno Superior da Ásia e África, evoluíram de 

formas primitivas, com o aumento do tamanho dos membros, crânio e dentes e o 

desenvolvimento de incisivos e da tromba (Bergqvist et al., 2004). Segundo Rolim (1984) os 

representantes desta ordem invadiram quase todos os continentes, com exceção da Oceania. Os 

gonfotérios chegaram à América do Sul durante o grande intercâmbio biótico que ocorreu nas 

Américas no Plioceno (~3.5 Ma.) (Flynn & Wyss, 1998). Somente dois gêneros de 

mastodontes sul-americanos pleistocênicos são reconhecidos, Cuvieronius e Stegomastodon, 

com duas espécies, waringi e platensis, ambas registradas no Brasil (Prado et al., 2005). 

 

Subordem ELEPHANTOIDEA Osborn, 1921 

Família GOMPHOTHERIIDAE Cabrera, 1929 

Subfamília ANANCINAE Hay, 1922 

Gênero Stegomastodon Pohlig, 1912 

Stegomastodon waringi (Holland, 1920) 

= Haplomastodon waringi (Holland, 1920) 

(PRANCHA XVI, Figura 01) 

 

O Stegomastodon é um mastodonte imigrante norteamericano, cujos primeiros registros 

na América do Sul correspondem ao Pleistoceno inferior-médio. São proboscídeos geralmente 

de porte mais avantajado que os elefantes africanos e euro-asiáticos atuais (Carlini & Tonni, 

2000). 

As características diagnósticas dos Anancinae incluem o crânio curto, a mandíbula 

apresentando a região sinfisiária encurvada e curta, os incisivos superiores desenvolvidos como 

defesas ou presas quase retilíneas, ligeiramente recurvadas dorso-lateralmente ou espiralados 

para cima, alongadas, com ou sem faixa de esmalte e molares bunolofodontes e trilofodontes 

de crescimento contínuo (Ferigolo et al., 1997). Os molariformes são quadrangulares e 

grandes, onde a superfície da coroa mostra duas séries longitudinais de cúspides cônicas 

opostas, providas de acessórios, as quais permitem que por desgaste se formem duas fileiras de 

figuras trifoliadas apresentando um padrão em trevo simples ou duplo (Paula-Couto, 1979; 

Carlini & Tonni, 2000). 

A família Gomphotheriidae está representada na América do Sul desde o Pleistoceno 

até o Holoceno Inferior, com registros mais antigos na América do Norte, Ásia e África 
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(Carlini & Tonni, 2000). No Brasil, todos os membros dessa família correspondem à espécie 

Stegomastodon waringi (Alberdi et al., 2002). 

Os restos de Stegomastodon são freqüentes em sedimentos do Plioceno Superior e 

Pleistoceno da América do Norte. Encontrados também em depósitos pleistocênicos da 

Bolívia, Paraguai, Uruguai, Equador, Colômbia, Venezuela e Argentina. É o mastodonte mais 

abundante na América do Sul, sendo facilmente distinguível de outros gêneros pelos 

molariformes e probóscides (Paula-Couto, 1979). 

 

 Material: Molariforme parcialmente íntegro (6066-DGEO-CTG-UFPE). 

 

 Comentários: Segundo as definições de Paula-Couto (1979), pela forma geral e 

estrutura, o molariforme pode ser atribuído a Stegomastodon waringi, exibindo o padrão 

característico da espécie. O molariforme apresenta o padrão retangular, a superfície da coroa 

com duas séries longitudinais de cúspides cônicas unidas, algumas preservadas e outras 

desgastadas, compostas de figuras trifoliadas, sugerindo que o animal morreu em idade 

avançada. O estado de preservação do molariforme é bom, mostrando a coroa pouco 

desgastada e a raiz parcialmente íntegra. 
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No intuito de ampliar as informações sobre paleoclimas e paleovegetação no limite 

Pleistoceno-Holoceno, utiliza-se técnicas que envolvem a ocorrência natural dos isótopos 

estáveis do carbono (δ13C) e o radionuclídeo 14C da matéria orgânica do solo (MOS). A razão 

isotópica 13C/12C, expressa como δ13C, caracteriza a cobertura vegetal na atualidade e a de 

ocorrência passada. A datação por 14C da MOS (fração humina) e de fragmentos de carvão 

encontrados nos solos estabelece a cronologia dos eventos (Pessenda et al., 1998). Os 

isótopos do carbono (12C, 13C e 14C) têm sido aplicados em estudos de reconstrução 

paleoambiental em diversas regiões do Brasil, no entanto, poucos estudos se referem à 

paleovegetação e paleoclimas presentes no nordeste brasileiro durante o Pleistoceno tardio e o 

Holoceno (Pessenda et al., 2005b). 

Paula-Couto (1971) mencionou fósseis de mamíferos pleistocênicos em associação 

com restos de material lítico na Venezuela, submetidos à datação por 14C, resultando na idade 

absoluta de ± 16.000 anos AP. 

Outras idades foram apresentadas por Faure et al. (1999) para vários gêneros de 

mamíferos fósseis, como Equus, Glyptodon, Mazama e Tayassu, encontrados na caverna da 

Toca do Serrote do Artur, em São Raimundo Nonato, Piauí, datados por 14C com idades 

estimadas de 8.490 anos AP ± 120 e 6.890 anos AP ± 60. 

Correal & Hammen (2003) realizaram uma análise estratigráfica e de datação por 14C 

em ossos de Mastodon e de Megatherium encontrados associados com artefatos líticos uma 

escavação na localidade El Totumo, na Colômbia, levando à possibilidade de que o homem 

pré-histórico e a megafauna co-habitaram na área entre ~ 6.000 e 5.000 anos AP. 

Estudos da dinâmica da matéria orgânica do solo usando isótopos do carbono estão 

sendo aplicados com sucesso em várias partes do mundo, como a Colômbia, na América do 
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Sul e o Congo, na África, para obter informações sobre a relação entre as trocas de vegetação 

e o clima durante o Quaternário (Pessenda et al., 1998).  

Isótopos estáveis do carbono foram analisados em 41 amostras do esmalte de dentes 

de mamíferos herbívoros endêmicos que habitaram os Andes, na Bolívia. Os valores de δ 13C 

sugeriram que litopternos do gênero Macrauchenia mantinham uma dieta alimentar de plantas 

C3 e notoungulados do gênero Toxodon alimentavam-se de gramíneas C4 ou plantas CAM 

(MacFadden et al., 1994). 

Isótopos de carbono e datações por 14C na MOS e fragmentos de carvão foram 

aplicados em estudos paleoambientais em três estados da região nordeste do Brasil, Piauí, 

Paraíba e Ceará, com a finalidade de identificar a distribuição e inferências das plantas C3 e C4 

relacionadas às circunstâncias paleoclimáticas úmidas e mais secas nos últimos 15.000 anos. 

Baseado nos dados isotópicos obtidos foi possível estabelecer que aproximadamente desde o 

Pleistoceno Superior ao Holoceno Inferior (±11.000 – 10.000 anos AP.) o predomínio de 

vegetação arbórea relacionada provavelmente a uma fase mais úmida nas áreas estudadas. 

Posteriormente, desde ± 9.000 anos AP. até ± 4.000 – 3.000 anos AP., o cerrado expandiu-se 

com contribuição de plantas C4, sugerindo um clima mais seco durante este período, 

confirmado pela alta concentração de carvão. De aproximadamente ± 4.000 – 3.000 anos AP. 

ao Recente foi observada uma expansão da vegetação arbórea devido ao retorno de uma fase 

mais úmida e possivelmente similar ao clima atual (Gouveia et al., 2005). 

 

VII.1. RESULTADOS DAS DATAÇÕES DE EPR  

 

Dois dentes de Stegomastodon waringi coletados na camada 2 (bone bed) do tanque 

foram submetidos à datação por EPR. O resultado revelou quando viveram esses mastodontes 

e a fauna associada a eles. As paleodoses e as doses anuais de radiação encontradas 

conduziram a idades estimadas de 63.000 ± 8.000 anos e 60.000 ± 9.000 anos (Figura 15). As 

idades obtidas sugerem que esses animais habitaram essa região do Nordeste durante o 

interestadial (± 60.000 anos), uma fase mais quente do último glacial (Pleistoceno Superior). 

As curvas de temperatura para os últimos 60.000 anos estão baseadas em dados isotópicos de 

oxigênio e foram demonstradas por Petit et al. (1999) no gráfico de variação de temperatura, 

com pico de ~ - 4ºC para a área de estudo (Figura 23).  

Esses dados podem ser comparados aos obtidos por Kinoshita et al. (2005) em três 

dentes coletados em Lagoa de Dentro, Puxinanã, na Paraíba e datados por EPR. As 
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paleodoses conduziram as idades de 49.000 ± 10.000 anos e 40.000 ± 6.000 anos para dois 

dentes de Stegomastodon waringi e de 52.000 ± 12.000 anos para Xenorhinotherium 

bahiense. As megafaunas da Paraíba e Pernambuco são correlatas, uma vez que viveram em 

intervalos temporais similares e são oriundas de depósitos de tanques de estados vizinhos, 

sugerindo que possivelmente sofreram as mesmas alterações vegetacionais e climáticas 

durante o interestadial de 50.000 - 60.000 anos e na transição Pleistoceno-Holoceno levando a 

extinção da megafauna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Gráfico com curvas de variação de temperatura dos últimos 60 mil anos, baseado 
em dados isotópicos de oxigênio (Modificado de Petit et al., 1999). 

 

 Auler et al. (2006) através de datação por Tório e Urânio (230Th/234U) em camada de 

calcita sobreposta a ossos de megafauna dos gêneros Hoplophorus e Pampatherium na Gruta 

do Baú, em Lagoa Santa, Minas Gerais, obtiveram idade de 77.700 ± 6.100 anos, apoiando os 

resultados encontrados nesta pesquisa. 
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Auler et al. (2006) obtiveram idades de 14C do colágeno em ossos de Moormops e 

Nothrotherium de ± 20.060 anos AP. e ± 12.200 anos AP. respectivamente da Toca da Boa 

Vista e Gruta dos Brejões, na Bahia. 

Baffa et al. (2000) dataram pela técnica de EPR um dente de Toxodon platensis 

encontrado durante escavações em uma caverna cárstica no Abismo Ponta de Flecha, Vale do 

Ribeira, Sul do estado de São Paulo. As idades obtidas foram 6.700 ± 130 anos para a dentina 

e 5.000 ± 160 anos para o esmalte. A fauna-local da região citada é semelhante 

taxonomicamente a encontrada na região Nordeste, porém, os paleoambientes são distintos. 

Possivelmente no sudeste brasileiro houve condições mais propícias para que essa fauna 

persistisse até o Holoceno.  

 

VII.2. RESULTADOS DAS DATAÇÕES DE 14C E LOE  

 

As datações obtidas por 14C conduziram a idades de 19.400 anos AP ± 220 para a 

camada 2 (bone bed), 6.260 anos AP ± 70 para a camada 3 (sem fósseis) e 1.350 anos AP ± 

50 no topo da camada 3 (Figura 15). 

A idade encontrada na camada 2 (bone bed) foi determinada pelo cimento de 

carbonato de cálcio (CaCO3) do calcrete que envolveu posteriormente os ossos. Como os 

dentes datados por EPR foram coletados nesse mesmo nível estratigráfico, fica confirmado 

que a cimentação foi posterior a deposição dos ossos na camada 2. A idade do cimento 

calcífero (calcrete) coincide com o último máximo glacial (± 20.000 anos), sugerindo que 

nessa época a região apresentou pouca precipitação. 

A diagênese desse cimento carbonático é decorrente também da dissolução dos 

minerais de cálcio pelo intemperismo químico das rochas do granito porfirítico que se 

solubilizam e se precipitam na forma de calcretes nos depósitos de tanques. A dissolução dos 

bioclastos durante a fossildiagênese também pode contribuir para formação do cimento 

calcífero.  

As idades de 6.260 anos AP ± 70 e 1.350 anos AP ± 50 obtidas em matéria orgânica 

do solo na camada acima da concentração de ossos (camada 3) foram consideradas 

decorrentes de translocação de outros níveis estratigráficos. A matéria orgânica datada é 

proveniente também da composição isotópica δ13C (‰) e da infiltração de águas superficiais 

do horizonte antropicamente perturbado, no topo da seção estratigráfica. 
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As datações dos sedimentos por LOE mostrou idades de 58.900 ± 5.000 anos para a 

camada 2 – 140cm, 45.000 ± 4.700 anos para a camada 3 – 160cm e 19.800 ± 2.200 anos para 

a camada 4 – 190cm.  

As idades determinadas por LOE, analisadas e discutidas por Silva (2007) estão 

relacionadas respectivamente a eventos de preenchimento sedimentar do tanque estudado, 

sugerindo que a camada com a concentração de ossos (camada 2) depositou-se durante o 

interestadial (± 60.000 anos), momento de clima mais quente, corroborando as idades obtidas 

por EPR para a megafauna. A idade LOE da camada 3 (45.000 ± 4.700 anos) remete ao clima 

ainda quente e seco, devido a presença de filamentos de carbonato de cálcio e nível de 

ferruginização. A camada 4 foi depositada no último máximo glacial (± 20.000 anos), na 

mesma época de precipitação do cimento calcífero da camada 2.  

 

VII.3. RESULTADOS DAS ANÁLISES ISOTÓPICAS E QUÍMICAS  

 

Análises isotópicas de δ13C e δ15N e químicas de carbono total e nitrogênio total foram 

realizadas em 19 amostras de sedimento (10 a 190cm) no perfil estratigráfico estudado. Os 

resultados são apresentados na tabela 3 e nas figuras 24 a 27. 
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Tabela 3: Teores de Carbono Total, Nitrogênio Total e a composição isotópica de δ13C e δ15N 
em amostras de matéria orgânica do solo. Em destaque, os valores máximos das análises. 

 

                        Análise 

Amostra 

Carbono Total (%) Nitrogênio Total (%) δ13C (‰) δ15N (‰) 

INCÓ 190 0,24 0,04 -19,3 6,74 
CAMADA 4 INCÓ 180 0,23 0,05 -18,8 6,77 

INCÓ 170 0,22 0,05 -20,7 7,23 

INCÓ 160 0,20 0,05 -20,5 6,95 CAMADA 3 

INCÓ 150 0,09 0,02 -22,7 5,43 

INCÓ 140 0,09 0,02 -21,9 5,88 

INCÓ 130 0,16 0,02 -19,1 6,98 

INCÓ 120 5,90 0,02 -6,4 8,82 
CAMADA 2 

INCÓ 110 4,87 0,03 -6,9 9,41 

INCÓ 100 0,42 0,08 -26,1 5,60 

INCÓ 90 0,48 0,09 -26,9 6,03 

INCÓ 80 0,21 0,05 -26,9 5,21 

INCÓ 70 0,13 0,04 -26,7 6,66 

INCÓ 60 0,14 0,05 -26,7 5,50 

INCÓ 50 0,11 0,04 -26,2 6,49 

INCÓ 40 0,17 0,05 -26,3 5,57 

INCÓ 30 0,19 0,05 -26,6 5,26 

INCÓ 20 0,15 0,05 -25,9 3,26 

CAMADA 1 

INCÓ 10 0,15 0,04 - 26,1 3,68 

 

 

O teor de carbono total foi de 0,15% na profundidade 10cm aumentando com pouca 

variação até o nível de 80cm-120cm. Valores máximos de carbono total (4,87% e 5,90%) são 

encontrados na camada 2, onde está localizada a concentração de ossos (bone bed) com 

cimentação calcífera (calcrete), sugerindo que o alto teor de carbono nesta camada é 

decorrente principalmente da MOS proveniente da dissolução dos fósseis. Após o término 

dessa camada, os valores do carbono orgânico voltam aos níveis anteriores chegando até 

0,24%. O nível acima de 190cm é um horizonte antropicamente perturbado.  
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Figura 24: Gráfico da distribuição do carbono orgânico total no perfil do sedimento. 
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Os teores de nitrogênio total tiveram pouca variação mostrando oscilações entre 0,04% 

e 0,05% desde a profundidade 10cm até 80cm. Os teores mais elevados de nitrogênio 

orgânico total (0,09% e 0,08%) são encontrados nas profundidades 90 e 100cm, limite entre 

as camadas 1 e 2 da seção. Após esse máximo, os teores do nitrogênio total diminuíram 

progressivamente até 0,02%, sugerindo que os baixos valores de nitrogênio orgânico são 

diretamente proporcionais ao aumento do carbono orgânico total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: Gráfico da distribuição do nitrogênio orgânico total no perfil do sedimento. 
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A figura 25 apresenta variação isotópica δ13C (‰) da MOS na seção estudada. Os 

valores de δ13C na camada 1 apresentaram-se estáveis com poucas variações regulares desde a 

profundidade 10cm (-26,1‰) até 100cm (-26,1‰), com valores empobrecidos 

isotopicamente, característicos de uma vegetação com ciclo fotossintético do tipo C3 de 

cobertura vegetal composta por árvores e arbustos, ambiente de clima úmido. A camada 2 

entre 110cm e 120cm apresenta enriquecimento isotópico máximo com valores de -6,9‰ e -

6,4‰ respectivamente. Esses valores estão fora do intervalo definido para plantas C4 que é de 

-9‰ a -17‰, que indicaria predomínio de vegetação herbácea composta por gramíneas. 

Assim, os valores encontrados devem ser interpretados como influência do cimento calcífero 

(calcrete) ou da hidroxioapatita dos ossos presentes no nível analisado. Nos níveis entre 

130cm e 190cm (topo da camada 2 e camadas 3 e 4), os valores apresentaram oscilação e 

novo empobrecimento isotópico, indicando mistura de vegetação de plantas C3 e C4, 

representando a vegetação atual da caatinga aberta composta predominantemente por árvores 

de pequeno e médio porte e plantas CAM, como Bromeliaceae, Cactaceae, Crassulaceae e 

Euphorbiaceae e gramíneas. 

A partir dos dados isotópicos e das idades absolutas é possível estabelecer que no 

Pleistoceno Superior, antes de 63.000 ± 8.000 anos a vegetação era predominantemente 

composta por plantas C3, em ambiente de clima úmido. Entre 63.000 ± 8.000 anos e 58.900 ± 

5.000 anos torna-se difícil interpretar o tipo de vegetação predominante devido aos valores 

enriquecidos isotopicamente e fora do limite estabelecido para plantas C4. Após 58.900 ± 

5.000 anos até o presente a vegetação passou por mudanças climáticas, estabelecendo-se entre 

± 45.000 e 20.000 anos, uma fase mais quente indicada pela mistura de plantas C3 e plantas 

CAM, as quais representam o atual bioma caatinga. 
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Figura 26: Gráfico da composição isotópica δ13C no perfil do sedimento. 
 

 

 

Os valores de δ15N (‰) na camada 1 apresentaram-se instáveis com variações desde a 

profundidade 10cm (3,68‰) até 100cm (5,60‰), com baixos teores de δ15N na matéria 

orgânica do sedimento. Para a camada 2 entre 110cm e 120cm, houve aumento na 

composição isotópica chegando a valores de 9,41‰ e 8,82‰ respectivamente, teores mais 

elevados de δ15N provenientes dos ossos (bone bed). Para os níveis 3 e 4 entre 130cm e 
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190cm, os valores apresentaram oscilação desde 6,98‰ até 6,74‰ com variações nos teores 

de δ15N, que são aplicados para identificar as fontes de matérias orgânicas nos níveis 

estratigráficos e suas oscilações, além de marcadores isotópicos para plantas aquáticas e 

terrestres. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27: Gráfico da composição isotópica δ15N no perfil do sedimento.  
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RECONSTITUIÇÃO PALEOAMBIENTAL 

 
 

 

Segundo Ranzi (2000) são aplicados quatro tipos de evidências a fim de se desenvolver 

inferências paleoecológicas sobre os possíveis ambientes de vida e hábitos alimentares dos 

mamíferos pleistocênicos: 1- Ecologia atual das espécies sobreviventes do Pleistoceno; 2- Dados 

paleoecológicos de outras áreas estudadas; 3- Adaptações morfológicas, especialmente sobre a 

dentição, que sugere a preferência alimentar e 4- Analogia com táxons de outras regiões. 

Os diferentes habitats podem ser inferidos a partir de adaptações morfofuncionais 

identificadas nos fósseis, como a especialização da dentição e de alguns elementos pós-cranianos, 

porém o grau de generalização e precisão dessas considerações paleoambientais pode sofrer 

restrições de acordo com o nível sistemático dos fósseis e informações fornecidas pelas formas 

extintas e viventes (Bergqvist et al., 1997). 

 

VIII.1. CONSIDERAÇÕES PALEOECOLÓGICAS E PALEOAMBIENTAIS  

 

O conjunto faunístico presente no depósito de tanque estudado é ecologicamente 

harmônico, onde a tanatocenose é composta por indivíduos integrantes de paleocomunidades que 

viviam nas proximidades dos tanques. A ausência de vestígios na fauna-local de mamíferos de 

pequeno porte ou micromamíferos, e também de outros táxons, como anfíbios, répteis e aves, 

possivelmente está relacionada a pouca abundância ou baixa densidade populacional de espécies de 

marsupiais, primatas, roedores e quirópteros, característicos de ambiente florestal, assim como os 

carnívoros; e também a destruição dos restos esqueletais pela seletividade dos processos 

tafonômicos e a falta de metodologia específica no ato da coleta de fósseis da fauna associada. 
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Com base na identificação das espécies de mamíferos pleistocênicos encontradas foi 

possível inferir os hábitos alimentares e os habitats ocupados por esta fauna, além da 

complemetação com dados e informações anteriormente citadas por Guérin et al. (1996), Bergqvist 

et al. (1997), Enciclopédia da Natureza (1997), Carlini & Tonni (2000), Cartelle (2000), Ranzi 

(2000), Tonni & Pasquali (2002) e Zurita & Lutz (2002). 

A associação faunística estudada, composta pelas espécies Eremotherium laurillardi, 

Glyptodon clavipes, Holmesina paulacoutoi, Panochthus greslebini, Toxodon platensis e 

Stegomastodon waringi, se caracteriza pelo predomínio de formas herbívoras, principalmente 

edentados. 

As espécies encontradas foram classificadas de acordo com hábitos alimentares de seus 

correspondentes recentes, em megaherbívoros podadores (browsers) e pastadores (grazers), 

herbívoros-onívoros e megaherbívoros segundo a classificação de Prado et al. (1987).  

 

 As preguiças gigantes terrícolas do gênero Eremotherium estão classificadas de acordo com 

o hábito alimentar variado em megaherbívoros podadores (browsers) e pastadores 

(grazers), com uma dieta de plantas do tipo C3, sugerindo um habitat de bordas de florestas; 

até plantas do tipo C4, típicas de ambientes de savana com arbustos espinhosos e cerrado 

grosso. Usavam sua forte cauda e suas rígidas patas traseiras para manter a posição bípede, 

utilizada para apanhar, puxar e podar os galhos e folhas de árvores com suas garras ou 

unhas avantajadas, alcançando os ramos mais finos e os brotos mais altos das árvores, ora 

arrancando touceiras de capim com a língua, ora alçando-se sobre as patas traseiras para 

puxar galhos de árvores dos quais retiravam com a língua as folhas que consumiam (Figura 

28). A postura quadrúpede era usada supostamente para caminhar vagarosamente, forragear 

e também pastar, avançando calmamente pelas planícies do cerrado, apoiados na borda 

lateral dos pés, com as garras orientadas um tanto obliquamente para dentro e sobre o dorso 

das mãos. Seus grandes e fortes dentes hipselodontes de crescimento contínuo com cristas 

transversais dcveriam servir para picar as folhas e moer outras partes dos vegetais, como 

ramos e sementes; e lhes permitia mastigar gramíneas e outras plantas herbáceas abrasivas. 

A depressão entre as cristas dos dentes superiores era ocupada por uma das arestas do dente 

inferior, fazendo com que a mastigação de gramas e folhas fosse mais eficiente, permitindo 

picotar o alimento em pequenos fragmentos auxiliando na digestão. 
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Figura 28: Reconstituição de preguiça gigante do gênero Eremotherium. (Fonte: 

www.museum.state.il.us). 
 

 

 Os gliptodontes dos gêneros Glyptodon e Panochthus eram herbívoros-onívoros, 

provavelmente adaptados à alimentação predominante de gramíneas abrasivas, plantas do 

tipo C4, que provocavam acentuado desgaste nos dentes, e ainda comiam ovos de outros 

animais, organismos em decomposição (necrófagos) e frutos variados (frugívoros). 

Habitavam principalmente áreas abertas de pradarias, como ambientes de savana pouco 

arborizadas, onde foram verdadeiros andarilhos terrestres (Figuras 29 e 30). As espécies de 

menor tamanho comiam folhas e brotos de arbustos e durante a evolução do grupo, se 

especializaram gradualmente em uma dieta a base de gramíneas, plantas do tipo C4, típicas 

de ambientes abertos de clima frio e seco. As espécies maiores podem ter incursionado em 

áreas de montanhas ou zonas de transição, como bosques. 
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Figura 29: Reconstituição de gliptodonte do gênero Glyptodon. (Fonte: www.geocities.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Reconstituição de gliptodonte do gênero Panochthus. (Fonte: www.ich.unito.com.br). 

 

 Os tatus gigantes do gênero Holmesina eram predominantemente megaherbívoros 

pastadores (grazers), porém se alimentavam também de insetos (insetívoros) e organismos 

em decomposição (necrófagos), sendo denominados por alguns pesquisadores como 

herbívoros-onívoros, de hábito alimentar oportunista ou generalista (onívoro) com 

preferência para a herbivoria (especilista). 
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Possuíam dentes molariformes hipselodontes bilobados de superfície oclusal plana, 

sugerindo que esses animais se alimentavam de vegetação de gramíneas abrasivas do tipo 

C4 e ocasionalmente folhas e brotos de arbustos, típica de ambientes abertos de cerrado e 

savana pouco arborizadas. Eram animais cavadores como os tatus atuais, com poderosas 

garras, as quais serviam para cavarem enormes tocas para abrigá-los contra o ataque de 

predadores (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Reconstituição de tatu gigante do gênero Holmesina. (Fonte: www.geocities.com). 

 

 Os toxodontes do gênero Toxodon eram megaherbívoros, em geral formas pesadas, 

normalmente associadas com ambientes abertos de pastagens de zonas baixas e inundadas, 

charcos, cursos d’água ou proximidades de lagoas, sugerindo um hábito provalvelmente 

anfíbio ou semi-aquático, similar ao hipopótamo (Figura 32). Em sua evolução se observa 

uma tendência a desenvolver uma dentição de crescimento contínuo para enfrentar o 

desgaste e a abrasão que produziam as partes duras dos vegetais. Os dentes curvos de 

crescimento contínuo eram adaptados para a alimentação de gramíneas, folhas e plantas 

herbáceas aquáticas abrasivas do tipo C4, comuns em campos, cerrados, savanas e pântanos. 

Os protuberantes dentes incisivos sugeriam uma estrutura adequada para um intenso 

pastoreio, com a função de cortar os alimentos, geralmente os menos rígidos, no ato da 

mastigação. 
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Figura 32: Reconstituição de toxodonte do gênero Toxodon. (Fonte: 
www.elumbralinexplorado.iespana.es). 

 

 Os mastodontes do gênero Stegomastodon eram megaherbívoros, possuíam um aparato 

mastigatório indicativo de que poderiam se alimentar de uma variada gama de associações 

vegetais desde frutos diversos (frugívoros), plantas do tipo C3, típica de florestas e savanas 

arborizadas de clima quente e úmido, até plantas do tipo C4, típicas de ambientes abertos de 

clima frio e seco (Figura 33). Pelo desgaste na sua dentição eram adaptados para uma dieta 

de gramíneas abrasivas e eram animais ecologicamente importantes na dispersão de 

sementes de palmeiras e árvores tropicais. Os mastodontes devoravam uma grande 

quantidade de alimento, principalmente brotos e folhas de árvores, com o auxílio da 

probóscide que levava o alimento até a boca do animal. Eram considerados esbanjadores, 

pois não digeriam todo o alimento que engoliam, expulsando muitos resíduos vegetais 

quase intactos, circunstância que contribuía para a disseminação e dispersão de muitas 

espécies vegetais. 
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Figura 33: Reconstituição de mastodonte do gênero Stegomastodon. (Fonte: 

www.museum.state.il.us). 
 

Pesquisadores como De Vivo & Carmignotto (2004) e Prado & Alberdi (2005) cogitaram a 

hipótese de que alguns animais não conseguiram se adaptar às mudanças da vegetação ocorridas na 

transição Pleistoceno-Holoceno, extinguindo-se, como os mastodontes sul-americanos. Outros 

animais, como os toxodontes e as preguiças gigantes modificaram seu hábito alimentar se 

especializando em uma dieta adequada e típica das condições paleoambientes que surgiram no final 

do Pleistoceno, sugerindo uma maior longevidade para esses animais, atravessando a passagem de 

um período glacial para o interglacial, no início do Holoceno, com modificações no clima e na 

vegetação. Essas afirmações são confirmadas por estudos realizados pela dieta alimentar dessa 

megafauna pleistocênica através da composição isotópica do carbono do dentes. 

Segundo Wang & Cerling (1994) o δ13C encontrado no carbono da apatita biogênica dos 

dentes e ossos retém o sinal original preservado da composição isotópica primária dos alimentos 

ingeridos por esses animais. Análises isotópicas realizadas em dentes de mamíferos pleistocênicos 

predominantemente herbívoros do Arizona, EUA, resultaram em razões isotópicas para o consumo 
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de vegetação dos tipos C3 e C4, sugerindo dietas alimentares não especializadas e vegetação 

distinta em um mesmo paleoambiente. 

Os resultados obtidos por Silva (2001) de análises isotópicas do carbono (δ13C) em dentes 

de Eremotherium laurillardi (grupo 1), Stegomastodon waringi (grupo 1) e Toxodon platensis 

(grupo 2) mostraram duas classes diferentes de hábitos alimentares. O grupo 1 era resultante de 

uma alimentação típica de plantas C4 e o grupo 2 possuía uma dieta mista (plantas dos tipos C3 e 

C4) com predomínio de plantas C4, corroborando o pressuposto de mudanças vegetacionais em 

paleoambientes distintos durante o Pleistoceno e dietas alimentares variadas para a megafauna 

encontrada. 

Através da associação faunística encontrada e dos dados isotópicos obtidos nesta pesquisa, 

sugere-se para o Pleistoceno Superior da região, onde habitavam há aproximadadmente 63.000 ± 

8.000 anos megamamíferos com hábitos alimentares distintos, não especializados e adaptados a um 

possível ambiente de savana aberta com árvores e arbustos esparsos (Figura 34). Esses dados 

paleoecológicos podem ser correlacionados aos dados isotópicos e estragráficos que mostraram 

diferenças significativas entre as camadas 1 e 2, como uma provável mortandade não seletiva 

observada na camada 2, sugerindo mudanças vegetacionais e climáticas entre a sedimentação 

desses dois níveis estratigráficos. As análises isotópicas sugerem o predomínio de plantas do tipo 

C3 para a camada 1, mudança na vegetação para a camada 2 com contaminação por ossos e 

cimento calcífero (calcrete), não havendo possibilidade de inferir a tipo de vegetação predominante 

nesse intervalo e misturas de vegetação com plantas dos tipos C3 e C4 nos níveis superiores. 

Acredita-se assim, que o momento da mortandade ou a mortandade gradativa dessa associação 

fossilífera ocorreu no final do interestadial, há aproximadamente 60.000 anos, uma fase mais seca. 
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Figura 34: Reconstituição paleoambiental do Pleistoceno Superior em Fazenda Nova, Brejo da 

Madre de Deus-PE baseado na megafauna: 1- Eremotherium laurillardi, 2- Panochthus 
greslebini, 3- Glyptodon clavipes, 4- Holmesina paulacoutoi, 5- Stegomastodon waringi e 6- 

Toxodon platensis. 
 



 
 

CAPÍTULO IX 
 

CONCLUSÕES 
 
 
 
 

 O município de Brejo da Madre de Deus apresenta o maior número de ocorrência de tanques 

fossilíferos com megafauna pleistocênica em Pernambuco, sendo conhecidas vinte e duas 

localidades, sendo onze georeferenciadas, entre elas, Incó, em Fazenda Nova, a área de 

estudo. 

 

 O depósito estudado tem forma ocelar e extensão de 27m de comprimento por 8.90m de 

largura e apresenta 3.20m de preenchimento sedimentar. É formado por quatro níveis 

estratigráficos formados por fluxo de detritos, os dois primeiros com fósseis de mamíferos 

pleistocênicos. A camada basal, formada por cascalho suportado por matriz argilo-arenosa 

com pirita, bioclastos desarticulados, pouco fragmentados e dispersos no sedimento; uma 

camada de conglomerado suportado por clastos e principalmente por bioclastos fragmentados, 

densamente empacotados (bone bed) com cimento calcífero; uma camada de cascalho 

suportado por matriz areno-argilosa com filamentos de carbonato de cálcio, um nível de 

ferruginização e sem fósseis; a quarta camada, cascalho suportado por matriz areno-argilosa 

com translocação de matéria orgânica do solo; e no topo da camada encontra-se um horizonte 

de solo antropicamente perturbado. 

 
 O material ósseo estudado está constituído por 235 peças incluindo dentes em mandíbulas, 

fragmentos de tubos caudais, ossos pós-cranianos, dentes e osteodermos isolados. 
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 A associação estudada é monotípica e poliespecífica, composta por seis espécies de 

mamíferos pleistocênicos terrestres, exibe um padrão de orientação polimodal dos bioclastos, 

indicando a atuação de fluxos gravitacionais multidirecionais com os bioclastos 

perpendiculares, oblíquos ou paralelos ao fluxo. Na camada 1 do tanque os fósseis estão 

dispersos. Os fósseis estão densamente empacotados na camada 2. As associações estudadas 

nas camadas 1 e 2 apresentam baixo grau de seleção dos bioclastos, distribuídos em várias 

classes de tamanho. O baixo grau de seleção pode ser interpretado como decorrente do 

transporte hidráulico. Os dados obtidos levam a interpretar a concentração fossilífera da 

camada 2 como um episódio de mortandade não seletiva, onde ocorreu a deposição dos 

fósseis através de eventos de enxurradas. A fragmentação do material estudado ocorre 

preferencialmente nas extremidades de ossos longos e em dentes. Isso pode evidenciar que o 

material deve ter sido fraturado durante o transporte retrabalhados com os litoclastos nas 

enxurradas e no próprio local de deposição. 

 
 O material estudado encontra-se preservado principalmente por conservação parcial e 

permineralização, seguido de substituições por calcita (calcificação), cloroapatita e wagnerita. 

 

 A associação faunística está representada por três ordens - Xenarthra, Notoungulata e 

Proboscidea, distribuídas em seis táxons: Eremotherium laurillardi, Glyptodon clavipes, 

Panochthus greslebini, Toxodon platensis, Stegomastodon waringi e Holmesina paulacoutoi, 

essa última espécie inédita para Pernambuco. 

 

 A fauna de mamíferos pleistocênicos de Brejo da Madre de Deus é composta por mamíferos 

predominantemente herbívoros, principalmente da ordem Xenarthra, indicando um 

paleoambiente de campos abertos e savana com predomínio de arbustos e gramíneas, árvores 

esparsas e a presença de drenagens.  

 

 De acordo com os hábitos alimentares dos mamíferos pleistocênicos, eles foram classificados 

como: podadores (browsers) e pastadores (grazers) – Eremotherium laurillardi, herbívoros-

onívoros – Glyptodon clavipes, Panochthus greslebini e Holmesina paulacoutoi e 

megaherbívoros – Eremotherium laurillardi, Toxodon platensis e Stegomastodon waringi. 
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 Foram obtidas idades estimadas de 63.000 ± 8.000 anos e 60.000 ± 9.000 anos por datação de 

EPR para os dentes de Stegomastodon waringi na camada 2 (bone bed), um conglomerado de 

cimento calcífero. As idades obtidas sugerem que esses animais habitaram essa região do 

Nordeste durante o último interestadial (± 60.000 anos), uma fase mais quente do último 

período glacial no Pleistoceno Superior.  

 

 A datação obtida por 14C do carbonato do cimento calcífero da camada 2, no mesmo nível em 

que os dentes datados por EPR foram coletados, conduziu a idade aproximada de 19.400 anos 

AP. A comparação  das idades confirma que a cimentação foi posterior ao soterramento dos 

fósseis nesse nível, sugerindo que o evento (formação do calcrete) ocorreu durante o último 

máximo glacial (± 20.000 anos A.P.), fase seca, propiciando a cimentação calcífera. 

 

 As idades obtidas na camada 3 (6.260 anos AP. e 1.350 anos AP.) foram consideradas 

posteriores a sedimentação, indicativas dos altos índices de matéria orgânica decorrentes dos 

teores de carbono e nitrogênio total da camada e também da composição isotópica de δ13C e 

translocação de outros níveis e da influência de águas infiltrantes do horizonte 

antropicamente perturbado.  
 

 Através dos dados isotópicos e das idades absolutas é possível estabelecer que no Pleistoceno 

Superior, antes de 63.000 ± 8.000 anos a vegetação era predominantemente composta por 

plantas C3, em ambiente de clima mais úmido. Entre 63.000 ± 8.000 anos e 58.000 ± 5.000 

anos torna-se difícil interpretar a vegetação devido aos valores isotópicos fora do limite 

estabelecido para plantas C4. Após 58.000 ± 5.000 anos até o presente a vegetação passou por 

mudanças climáticas, estabelecendo-se entre ± 45.000 e 20.000 anos, uma fase mais quente 

indicada pela mistura de plantas C3 e plantas CAM, as quais representam o atual bioma 

caatinga (semi-árido) da região de Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus.  
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PRANCHA I 
 
 
 
 

Figura 01 – Dente molariforme isolado e fragmentado de Eremotherium laurillardi. 

         a – Vista frontal. b – Vista vestibular. c – Vista oclusal. (N.º5852-DGEO-CTG-UFPE). 

 
 
Figura 02 – Dente molariforme isolado e fragmentado de Eremotherium laurillardi. 

        a – Vista frontal. b – Vista vestibular. c – Vista oclusal. (N.º5858-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA II 
 
 
 
 

Figura 01 – Falange média de Eremotherium laurillardi. 

                   a – Vista superior. b – Vista inferior. c – Vista lateral. (N.º6033-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA III 
 
 
 
 

Figura 01 – Falange distal fragmentada de Eremotherium laurillardi. 

                   a – Vista lateral. b – Vista superior. (N.º6058-DGEO-CTG-UFPE). 

 
 
Figura 02 – Falange distal fragmentada de Eremotherium laurillardi. 

                   a – Vista lateral. b – Vista superior. (N.º6059-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA IV 
 
 
 
 

Figura 01 – Úmero fragmentado de Eremotherium laurillardi. 

                   a – Vista ventral. b – Vista dorsal. c – Vista lateral. (N.º6013-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA V 
 
 
 
 

Figura 01 – Fêmur fragmentado de Eremotherium laurillardi. 

                   a – Vista ventral. b – Vista dorsal. (N.º6015-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA VI 
 
 
 
 

Figura 01 – Astrágalo fragmentado de Eremotherium laurillardi. 

                   a – Vista frontal. b – Vista lateral. (N.º5903-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA VII 
 
 
 
 

Figura 01 – Astrágalo fragmentado de Eremotherium laurillardi. 

                   a – Vista frontal. b – Vista lateral. (N.º6007-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA VIII 
 
 
 
 

Figura 01 – Astrágalo fragmentado de Eremotherium laurillardi. 

                   a – Vista frontal. b – Vista lateral. (N.º6008-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA IX 
 
 
 
 

Figura 01 – Osteodermo isolado de Holmesina paulacoutoi. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5962-DGEO-CTG-UFPE). 

 
 
Figura 02 – Osteodermo isolado de Holmesina paulacoutoi. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5961-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA X 
 
 
 
 

Figura 01 – Osteodermo isolado e fragmentado de Glyptodon clavipes. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5959-DGEO-CTG-UFPE). 

 
 
Figura 02 – Osteodermo isolado e fragmentado de Glyptodon clavipes. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5960-DGEO-CTG-UFPE). 

 
 
Figura 03 – Osteodermo isolado e fragmentado de Glyptodon clavipes. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5941-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA XI 
 
 
 
 

Figura 01 – Osteodermo isolado e fragmentado de Glyptodon clavipes. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5947-DGEO-CTG-UFPE). 

 
 
Figura 02 – Osteodermo isolado e fragmentado de Glyptodon clavipes. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5956-DGEO-CTG-UFPE). 

 
 
Figura 03 – Osteodermo isolado e fragmentado de Glyptodon clavipes. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5929-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA XII 
 
 
 
 

Figura 01 – Osteodermo isolado e fragmentado de Glyptodon clavipes. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5930-DGEO-CTG-UFPE). 

 
 
Figura 02 – Osteodermo isolado e fragmentado de Glyptodon clavipes. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5916-DGEO-CTG-UFPE). 

 
 
Figura 03 – Osteodermo isolado e fragmentado de Glyptodon clavipes. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5931-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA XIII 
 
 
 
 

Figura 01 – Osteodermo isolado e fragmentado de Panochthus greslebini. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5944-DGEO-CTG-UFPE). 

 
 
Figura 02 – Osteodermo isolado e fragmentado de Panochthus greslebini. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5909-DGEO-CTG-UFPE). 

 
 
Figura 03 – Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5933-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA XIV 
 
 
 
 

Figura 01 – Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5913-DGEO-CTG-UFPE). 

 
 
Figura 02 – Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5912-DGEO-CTG-UFPE). 

 
 
Figura 03 – Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini. 

                   a – Vista dorsal. b – Vista ventral. (N.º5914-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA XV 
 
 
 
 

Figura 01 – Dente incisiforme de Toxodon platensis. 

         a – Vista labial. b – Vista vestibular. (N.º5902-DGEO-CTG-UFPE). 

 
 
Figura 02 – Dente molariforme fragmentado de Toxodon platensis. 

        a – Vista labial. b – Vista lingual. (N.º5898-DGEO-CTG-UFPE). 
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PRANCHA XVI 
 
 
 
 

Figura 01 – Dente molariforme de Stegomastodon waringi. 

         a – Vista lingual. b – Vista labial. c – Vista oclusal. (N.º6066-DGEO-CTG-UFPE). 
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ANEXO 



Tabela Anexo: Material de estudo depositado na Coleção Científica de Macrofósseis do DGEO-CTG-UFPE. 
 
 

Nº DO FÓSSIL MORFOMETRIA MATERIAL ESTUDADO 
5851-DGEO-CTG-UFPE C – 23 mm      L – 34 mm     A – 24 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5852-DGEO-CTG-UFPE C – 50 mm      L – 39 mm     A – 39 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5853-DGEO-CTG-UFPE C – 37 mm      L – 42 mm     A – 26 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5854-DGEO-CTG-UFPE C – 60 mm      L – 48 mm     A – 24 mm Fragmento de dente molar com uma crista de Eremotherium laurillardi 
5855-DGEO-CTG-UFPE C – 58 mm      L – 49 mm     A – 43 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5856-DGEO-CTG-UFPE C – 55 mm      L – 38 mm     A – 37 mm Fragmento de dente molar com uma crista de Eremotherium laurillardi 
5857-DGEO-CTG-UFPE C – 40 mm      L – 41 mm     A – 23 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5858-DGEO-CTG-UFPE C – 66 mm      L – 46 mm     A – 42 mm Fragmento de dente molar com duas cristas de Eremotherium laurillardi 
5859-DGEO-CTG-UFPE C – 44 mm      L – 45 mm     A – 21 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5860-DGEO-CTG-UFPE C – 60 mm      L – 38 mm     A – 33 mm Fragmento de dente molar com duas cristas de Eremotherium laurillardi 
5861-DGEO-CTG-UFPE C – 49 mm      L – 42 mm     A – 21 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5862-DGEO-CTG-UFPE C – 52 mm      L – 50 mm     A – 21 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5863-DGEO-CTG-UFPE C – 86 mm      L – 38 mm     A – 38 mm Bloco com dente fragmentado de Eremotherium laurillardi 
5864-DGEO-CTG-UFPE C – 37 mm      L – 37 mm     A – 34 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5865-DGEO-CTG-UFPE C – 24 mm      L – 36 mm     A – 20 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5866-DGEO-CTG-UFPE C – 32 mm      L – 35 mm     A – 18 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5867-DGEO-CTG-UFPE C – 43 mm      L – 25 mm     A – 22 mm Fragmento de dente molar com duas cristas de Eremotherium laurillardi 
5868-DGEO-CTG-UFPE C – 16 mm      L – 40 mm     A – 36 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5869-DGEO-CTG-UFPE C – 32 mm      L – 37 mm     A – 18 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5870-DGEO-CTG-UFPE C – 42 mm      L – 27 mm     A – 17 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5871-DGEO-CTG-UFPE C – 33 mm      L – 25 mm     A – 16 mm Fragmento de dente molar com duas cristas de Eremotherium laurillardi 
5872-DGEO-CTG-UFPE C – 67 mm      L – 41 mm     A – 22 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5873-DGEO-CTG-UFPE C – 40 mm      L – 39 mm     A – 22 mm Fragmento de dente molar com uma crista de Eremotherium laurillardi 
5874-DGEO-CTG-UFPE C – 34 mm      L – 41 mm     A – 19 mm Fragmento de dente molar com uma crista de Eremotherium laurillardi 
5875-DGEO-CTG-UFPE C – 38 mm      L – 39 mm     A – 23 mm Fragmento de dente molar com uma crista de Eremotherium laurillardi 
5876-DGEO-CTG-UFPE C – 32 mm      L – 48 mm     A – 23 mm Fragmento de dente molar com uma crista de Eremotherium laurillardi 



5877-DGEO-CTG-UFPE C – 30 mm      L – 37 mm     A – 21 mm Fragmento de dente molar com uma crista de Eremotherium laurillardi 
5878-DGEO-CTG-UFPE C – 21 mm      L – 44 mm     A – 23 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5879-DGEO-CTG-UFPE C – 27 mm      L – 24 mm     A – 17 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5880-DGEO-CTG-UFPE C – 45 mm      L – 36 mm     A – 18 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5881-DGEO-CTG-UFPE C – 57 mm      L – 50 mm     A – 40 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5882-DGEO-CTG-UFPE C – 31 mm      L – 44 mm     A – 20 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5883-DGEO-CTG-UFPE C – 38 mm      L – 41 mm     A – 23 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5884-DGEO-CTG-UFPE C – 36 mm      L – 32 mm     A – 19 mm Fragmento de dente molar com uma crista de Eremotherium laurillardi 
5885-DGEO-CTG-UFPE C – 37 mm      L – 37 mm     A – 17 mm Fragmento de dente molar com uma crista de Eremotherium laurillardi 
5886-DGEO-CTG-UFPE C – 26 mm      L – 41 mm     A – 36 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5887-DGEO-CTG-UFPE C – 30 mm      L – 49 mm     A – 23 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5888-DGEO-CTG-UFPE C – 37 mm      L – 43 mm     A – 18 mm Fragmento de dente molar com uma crista de Eremotherium laurillardi 
5889-DGEO-CTG-UFPE C – 37 mm      L – 46 mm     A – 21 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5890-DGEO-CTG-UFPE C – 54 mm      L – 35 mm     A – 32 mm Fragmento de dente molar com duas cristas de Eremotherium laurillardi 
5891-DGEO-CTG-UFPE C – 46 mm      L – 42 mm     A – 22 mm Fragmento de dente molar sem cristas de Eremotherium laurillardi 
5892-DGEO-CTG-UFPE C – 45 mm      L – 40 mm     A – 20 mm Fragmento de dente molar com uma crista de Eremotherium laurillardi 
5893-DGEO-CTG-UFPE C – 39 mm      L – 54 mm     A – 23 mm Fragmento de dente molar de Stegomastodon waringi 
5894-DGEO-CTG-UFPE C – 93 mm      L – 38 mm     A – 44 mm Fragmento da raiz de dente molar de Stegomastodon waringi 
5895-DGEO-CTG-UFPE C – 41 mm      L – 72 mm     A – 60 mm Fragmento de dente molar de Stegomastodon waringi 
5896-DGEO-CTG-UFPE C – 100 mm    L – 85 mm     A – 65 mm Fragmento de dente molar com coroa e raiz de Stegomastodon waringi 
5897-DGEO-CTG-UFPE C – 60 mm      L – 95 mm     A – 90 mm Fragmento de dente molar com coroa e raiz de Stegomastodon waringi 
5898-DGEO-CTG-UFPE C – 82 mm      L – 40 mm     A – 24 mm Fragmento de dente molar de Toxodon platensis 
5899-DGEO-CTG-UFPE C – 43 mm      L – 31 mm     A – 22 mm Fragmento de dente molar de Toxodon platensis 
5900-DGEO-CTG-UFPE C – 55 mm      L – 27 mm     A – 17 mm Dente molar fragmentado de eqüídeo 
5901-DGEO-CTG-UFPE C – 41 mm      L – 30 mm     A – 20 mm Dente molar fragmentado de eqüídeo 
5902-DGEO-CTG-UFPE C – 83 mm      L – 25 mm     A – 19 mm Dente incisivo fragmentado de Toxodon platensis 



5903-DGEO-CTG-UFPE C – 206 mm    L – 275 mm   A – 225 mm Astrágalo fragmentado de Eremotherium laurillardi 
5904-DGEO-CTG-UFPE C – 90 mm      L – 40 mm     A – 40 mm Bloco com dente fragmentado de Eremotherium laurillardi 
5905-DGEO-CTG-UFPE C – 115 mm    L – 80 mm     A – 71 mm Bloco com dentes fragmentados e articulados em mandíbula de 

Eremotherium laurillardi 
5906-DGEO-CTG-UFPE C – 135 mm    L – 205 mm   A – 50 mm Bloco com dentes fragmentados e articulados em mandíbula de 

Eremotherium laurillardi 
5907-DGEO-CTG-UFPE C – 140 mm / 120 mm 

L – 120 mm / 170 mm 
A – 60 mm / 145 mm 

Blocos com dentes fragmentados e articulados em mandíbula de 
Eremotherium laurillardi 

5908-DGEO-CTG-UFPE C – 44 mm      L – 38 mm     A – 16 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5909-DGEO-CTG-UFPE C – 68 mm      L – 44 mm     A – 16 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5910-DGEO-CTG-UFPE C – 63 mm      L – 51 mm     A – 20 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5911-DGEO-CTG-UFPE C – 48 mm      L – 46 mm     A – 18 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5912-DGEO-CTG-UFPE C – 69 mm      L – 48 mm     A – 32 mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini 
5913-DGEO-CTG-UFPE C – 135 mm    L – 62 mm     A – 57 mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini 
5914-DGEO-CTG-UFPE C – 72 mm      L – 44 mm     A – 29 mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini 
5915-DGEO-CTG-UFPE C – 51 mm      L – 49 mm     A – 32 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5916-DGEO-CTG-UFPE C – 47 mm      L – 50 mm     A – 20 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5917-DGEO-CTG-UFPE C – 51 mm      L – 30 mm     A – 20 mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini 
5918-DGEO-CTG-UFPE C – 42 mm      L – 28 mm     A – 16 mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini 
5919-DGEO-CTG-UFPE C – 51 mm      L – 44 mm     A – 22 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5920-DGEO-CTG-UFPE C – 32 mm      L – 24 mm     A – 15 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5921-DGEO-CTG-UFPE C – 37 mm      L – 29 mm     A – 15 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5922-DGEO-CTG-UFPE C – 40 mm      L – 32 mm     A – 15 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5923-DGEO-CTG-UFPE C – 41 mm      L – 37 mm     A – 19 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5924-DGEO-CTG-UFPE C – 47 mm      L – 36 mm     A – 20 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5925-DGEO-CTG-UFPE C – 50 mm      L – 45 mm     A – 22 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 



5926-DGEO-CTG-UFPE C – 45 mm      L – 37 mm     A – 15 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5927-DGEO-CTG-UFPE C – 54 mm      L – 49 mm     A – 21 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5928-DGEO-CTG-UFPE C – 39 mm      L – 37 mm     A – 19 mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini 
5929-DGEO-CTG-UFPE C – 40 mm      L – 40 mm     A – 20 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5930-DGEO-CTG-UFPE C – 52 mm      L – 40 mm     A – 20 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5931-DGEO-CTG-UFPE C – 49 mm      L – 41 mm     A – 19 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5932-DGEO-CTG-UFPE C – 48 mm      L – 41 mm     A – 18 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5933-DGEO-CTG-UFPE C – 91 mm      L – 53 mm     A – 26 mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini 
5934-DGEO-CTG-UFPE C – 60 mm      L – 41 mm     A – 22 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5935-DGEO-CTG-UFPE C – 41 mm      L – 39 mm     A – 20 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5936-DGEO-CTG-UFPE C – 46 mm      L – 37 mm     A – 21 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5937-DGEO-CTG-UFPE C – 62 mm      L – 36 mm     A – 24 mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini 
5938-DGEO-CTG-UFPE C – 50 mm      L – 36 mm     A – 19 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5939-DGEO-CTG-UFPE C – 42 mm      L – 34 mm     A – 16 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5940-DGEO-CTG-UFPE C – 19 mm      L – 19 mm     A – 8 mm Osteodermo de gliptodonte 
5941-DGEO-CTG-UFPE C – 53 mm      L – 38 mm     A – 24 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5942-DGEO-CTG-UFPE C – 48 mm      L – 38 mm     A – 18 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5943-DGEO-CTG-UFPE C – 64 mm      L – 55 mm     A – 23 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5944-DGEO-CTG-UFPE C – 69 mm      L – 58 mm     A – 25 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5945-DGEO-CTG-UFPE C – 49 mm      L – 35 mm     A – 25 mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini 
5946-DGEO-CTG-UFPE C – 50 mm      L – 48 mm     A – 20 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5947-DGEO-CTG-UFPE C – 59 mm      L – 42 mm     A – 20 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5948-DGEO-CTG-UFPE C – 38 mm      L – 33 mm     A – 15 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5949-DGEO-CTG-UFPE C – 59 mm      L – 55 mm     A – 21 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 



5950-DGEO-CTG-UFPE C – 37 mm      L – 28 mm     A – 17 mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini 
5951-DGEO-CTG-UFPE C – 32 mm      L – 20 mm     A – 9 mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini 
5952-DGEO-CTG-UFPE C – 28 mm      L – 28 mm     A – 16 mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini 
5953-DGEO-CTG-UFPE C – 34 mm      L – 17 mm     A – 17 mm Fragmento de tubo caudal de Panochthus greslebini 
5954-DGEO-CTG-UFPE C – 59 mm      L – 37 mm     A – 20 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5955-DGEO-CTG-UFPE C – 52 mm      L – 38 mm     A – 16 mm Osteodermo de Panochthus greslebini 
5956-DGEO-CTG-UFPE C – 51 mm      L – 41 mm     A – 20 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5957-DGEO-CTG-UFPE C – 49 mm      L – 48 mm     A – 19 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5958-DGEO-CTG-UFPE C – 44 mm      L – 33 mm     A – 20 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5959-DGEO-CTG-UFPE C – 54 mm      L – 40 mm     A – 15 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5960-DGEO-CTG-UFPE C – 44 mm      L – 41 mm     A – 20 mm Osteodermo de Glyptodon clavipes 
5961-DGEO-CTG-UFPE C – 74 mm      L – 50 mm     A – 9 mm Osteodermo de Holmesina paulacoutoi 
5962-DGEO-CTG-UFPE C – 44 mm      L – 41 mm     A – 10 mm Osteodermo de Holmesina paulacoutoi 
5963-DGEO-CTG-UFPE C – 45 mm      L – 37 mm     A – 9 mm Osteodermo de Holmesina paulacoutoi 
5964-DGEO-CTG-UFPE C – 39 mm      L – 38 mm     A – 9 mm Osteodermo de Holmesina paulacoutoi 
5965-DGEO-CTG-UFPE C – 60 mm      L – 97 mm     A – 61 mm Corpo de vértebra sem projeções  
5966-DGEO-CTG-UFPE C – 90 mm      L – 138 mm   A – 57 mm Corpo de vértebra com projeções fragmentadas 
5967-DGEO-CTG-UFPE C – 88 mm      L – 128 mm   A – 105 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5968-DGEO-CTG-UFPE C – 57 mm      L – 94 mm     A – 95 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5969-DGEO-CTG-UFPE C – 120 mm    L – 99 mm     A – 88 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5970-DGEO-CTG-UFPE C – 94 mm      L – 92 mm     A – 89 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5971-DGEO-CTG-UFPE C – 185 mm    L – 122 mm   A – 145 mm Corpo de vértebra com projeções fragmentadas 
5972-DGEO-CTG-UFPE C – 71 mm      L – 95 mm     A – 65 mm Corpo de vértebra sem projeções 



5973-DGEO-CTG-UFPE C – 119 mm    L – 102 mm   A – 88 mm Corpo de vértebra sem projeções  
5974-DGEO-CTG-UFPE C – 77 mm      L – 57 mm     A – 90 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5975-DGEO-CTG-UFPE C – 90 mm      L – 111 mm   A – 81 mm Corpo de vértebra sem projeções  
5976-DGEO-CTG-UFPE C – 61 mm      L – 160 mm   A – 69 mm Corpo de vértebra com projeções fragmentadas 
5977-DGEO-CTG-UFPE C – 110 mm    L – 84 mm     A – 88 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5978-DGEO-CTG-UFPE C – 60 mm      L – 85 mm     A – 85 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5979-DGEO-CTG-UFPE C – 102 mm    L – 118 mm   A – 95 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5980-DGEO-CTG-UFPE C – 107 mm    L – 116 mm   A – 113 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5981-DGEO-CTG-UFPE C – 132 mm    L – 108 mm   A – 92 mm Corpo de vértebra sem projeções  
5982-DGEO-CTG-UFPE C – 87 mm      L – 121 mm   A – 73 mm Corpo de vértebra sem projeções  
5983-DGEO-CTG-UFPE C – 100 mm    L – 97 mm     A – 86 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5984-DGEO-CTG-UFPE C – 128 mm    L – 85 mm     A – 86 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5985-DGEO-CTG-UFPE C – 69 mm      L – 76 mm     A – 78 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5986-DGEO-CTG-UFPE C – 88 mm      L – 93 mm     A – 86 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5987-DGEO-CTG-UFPE C – 123 mm    L – 260 mm   A – 99 mm Corpo de vértebra com projeções fragmentadas 
5988-DGEO-CTG-UFPE C – 111 mm    L – 121 mm   A – 65 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5989-DGEO-CTG-UFPE C – 153 mm    L – 127 mm   A – 69 mm Vértebra sacral fragmentada 
5990-DGEO-CTG-UFPE C – 121 mm    L – 118 mm   A – 93 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5991-DGEO-CTG-UFPE C – 73 mm      L – 74 mm     A – 82 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5992-DGEO-CTG-UFPE C – 109 mm    L – 97 mm     A – 91 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5993-DGEO-CTG-UFPE C – 110 mm    L – 105 mm   A – 55 mm Corpo de vértebra sem projeções 
5994-DGEO-CTG-UFPE C – 220 mm    L – 160 mm   A – 124 mm Vértebra sacral fragmentada 
5995-DGEO-CTG-UFPE C – 200 mm    L – 175 mm   A – 73 mm Vértebra sacral fragmentada 



5996-DGEO-CTG-UFPE C – 215 mm    L – 46 mm     A – 29 mm Fragmento de costela 
5997-DGEO-CTG-UFPE C – 185 mm    L – 63 mm     A – 28 mm Fragmento de costela 
5998-DGEO-CTG-UFPE C – 160 mm    L – 53 mm     A – 27 mm Fragmento de costela 
5999-DGEO-CTG-UFPE C – 192 mm    L – 51 mm     A – 33 mm Fragmento de costela 
6000-DGEO-CTG-UFPE C – 250 mm    L – 48 mm     A – 39 mm Fragmento de costela 
6001-DGEO-CTG-UFPE C – 200 mm    L – 60 mm     A – 27 mm Fragmento de costela 
6002-DGEO-CTG-UFPE C – 225 mm    L – 37 mm     A – 28 mm Fragmento de costela 
6003-DGEO-CTG-UFPE C – 185 mm    L – 64 mm     A – 29 mm Fragmento de costela 
6004-DGEO-CTG-UFPE C – 220 mm    L – 64 mm     A – 40 mm Fragmento de costela 
6005-DGEO-CTG-UFPE C – 140 mm    L – 180 mm   A – 185 mm Astrágalo fragmentado de Eremotherium laurillardi 
6006-DGEO-CTG-UFPE C – 145 mm    L – 141 mm   A – 121 mm Astrágalo fragmentado de Eremotherium laurillardi 
6007-DGEO-CTG-UFPE C – 185 mm    L – 210 mm   A – 185 mm Astrágalo fragmentado de Eremotherium laurillardi 
6008-DGEO-CTG-UFPE C – 160 mm    L – 200 mm   A – 182 mm Astrágalo fragmentado de Eremotherium laurillardi 
6009-DGEO-CTG-UFPE C – 140 mm    L – 205 mm   A – 180 mm Astrágalo fragmentado de Eremotherium laurillardi 
6010-DGEO-CTG-UFPE C – 162 mm    L – 220 mm   A – 130 mm Astrágalo fragmentado de Eremotherium laurillardi 
6011-DGEO-CTG-UFPE C – 175 mm    L – 235 mm   A – 175 mm Astrágalo fragmentado de Eremotherium laurillardi 
6012-DGEO-CTG-UFPE C – 153 mm    L – 220 mm   A – 117 mm Astrágalo fragmentado de Eremotherium laurillardi 
6013-DGEO-CTG-UFPE C – 480 mm    L – 225 mm   A – 80 mm Úmero fragmentado de Eremotherium laurillardi 
6014-DGEO-CTG-UFPE C – 262 mm    L – 180 mm   A – 104 mm Fêmur fragmentado 
6015-DGEO-CTG-UFPE C – 365 mm    L – 280 mm   A – 140 mm Fêmur fragmentado de Eremotherium laurillardi 
6016-DGEO-CTG-UFPE C – 310 mm    L – 190 mm   A – 81 mm Fragmento de Tíbia 
6017-DGEO-CTG-UFPE C – 300 mm    L – 200 mm   A – 76 mm Fragmento de Tíbia 
6018-DGEO-CTG-UFPE C – 290 mm    L – 107 mm   A – 95 mm Úmero fragmentado de Toxodon platensis 
6019-DGEO-CTG-UFPE C – 261 mm    L – 218 mm   A – 95 mm Fragmento de Tíbia 



6020-DGEO-CTG-UFPE C – 270 mm    L – 63 mm     A – 79 mm Úmero fragmentado de Toxodon platensis 
6021-DGEO-CTG-UFPE C – 170 mm    L – 67 mm     A – 50 mm Fragmento de Fíbula 
6022-DGEO-CTG-UFPE C – 140 mm    L – 80 mm     A – 50 mm Fragmento de Tíbia 
6023-DGEO-CTG-UFPE C – 244 mm    L – 82 mm     A – 68 mm Fragmento de Fíbula 
6024-DGEO-CTG-UFPE C – 185 mm    L – 68 mm      A – 42 mm Fragmento de Tíbia 
6025-DGEO-CTG-UFPE C – 260 mm    L – 57 mm      A – 40 mm Fíbula fragmentada  
6026-DGEO-CTG-UFPE C – 137 mm    L – 49 mm     A – 38 mm Fragmento de osso longo 
6027-DGEO-CTG-UFPE C – 130 mm    L – 58 mm     A – 45 mm Fragmento de osso longo 
6028-DGEO-CTG-UFPE C – 133 mm    L – 33 mm     A – 31 mm Osso curto fragmentado  
6029-DGEO-CTG-UFPE C – 81 mm      L – 43 mm     A – 33 mm Osso curto 
6030-DGEO-CTG-UFPE C – 160 mm    L – 190 mm   A – 55 mm Osso de articulação da pélvis 
6031-DGEO-CTG-UFPE C – 170 mm    L – 215 mm   A – 63 mm Osso de articulação da pélvis 
6032-DGEO-CTG-UFPE C – 139 mm    L – 128 mm   A – 67 mm Osso de articulação da pélvis 
6033-DGEO-CTG-UFPE C – 110 mm    L – 68 mm     A – 81 mm Falange média de Eremotherium laurillardi 
6034-DGEO-CTG-UFPE C – 110 mm    L – 76 mm     A – 77 mm Falange média fragmentada de Eremotherium laurillardi 
6035-DGEO-CTG-UFPE C – 72 mm      L – 61 mm     A – 49 mm Falange média de Eremotherium laurillardi 
6036-DGEO-CTG-UFPE C – 61 mm      L – 45 mm     A – 47 mm Falange média fragmentada de Eremotherium laurillardi 
6037-DGEO-CTG-UFPE C – 81 mm      L – 61 mm     A – 50 mm Falange média fragmentada de Eremotherium laurillardi 
6038-DGEO-CTG-UFPE C – 56 mm      L – 47 mm     A – 46 mm Falange média fragmentada de Eremotherium laurillardi 
6039-DGEO-CTG-UFPE C – 116 mm    L – 102 mm   A – 70 mm Osso curto de articulação 
6040-DGEO-CTG-UFPE C – 118 mm    L – 85 mm     A – 61 mm Osso curto de articulação 
6041-DGEO-CTG-UFPE C – 141 mm    L – 95 mm     A – 64 mm Osso curto de articulação 
6042-DGEO-CTG-UFPE C – 70 mm      L – 110 mm   A – 100 mm Astrágalo fragmentado 



6043-DGEO-CTG-UFPE C – 110 mm    L – 122 mm   A – 60 mm Osso curto de articulação 
6044-DGEO-CTG-UFPE C – 125 mm    L – 87 mm     A – 70 mm Osso curto de articulação 
6045-DGEO-CTG-UFPE C – 119 mm    L – 110 mm   A – 67 mm Osso curto de articulação 
6046-DGEO-CTG-UFPE C – 87 mm      L – 107 mm   A – 63 mm Astrágalo fragmentado 
6047-DGEO-CTG-UFPE C – 100 mm    L – 82 mm     A – 104 mm Osso curto de articulação 
6048-DGEO-CTG-UFPE C – 81 mm      L – 88 mm     A – 39 mm Osso curto de articulação 
6049-DGEO-CTG-UFPE C – 72 mm      L – 84 mm     A – 55 mm Osso curto de articulação 
6050-DGEO-CTG-UFPE C – 53 mm      L – 74 mm     A – 25 mm Axis fragmentado 
6051-DGEO-CTG-UFPE C – 29 mm      L – 87 mm     A – 24 mm Axis fragmentado 
6052-DGEO-CTG-UFPE C – 42 mm      L – 48 mm     A – 28 mm Corpo de vértebra fragmentada 
6053-DGEO-CTG-UFPE C – 47 mm      L – 44 mm     A – 54 mm Corpo de vértebra fragmentada 
6054-DGEO-CTG-UFPE C – 54 mm      L – 77 mm     A – 43 mm Corpo de vértebra sem projeções 
6055-DGEO-CTG-UFPE C – 48 mm      L – 26 mm     A – 42 mm Corpo de vértebra fragmentada 
6056-DGEO-CTG-UFPE C – 49 mm      L – 59 mm     A – 27 mm Corpo de vértebra fragmentada 
6057-DGEO-CTG-UFPE C – 77 mm      L – 56 mm     A – 63 mm Vértebra fragmentada de camelídeo? 
6058-DGEO-CTG-UFPE C – 129 mm    L – 50 mm     A – 40 mm Falange distal de Eremotherium laurillardi 
6059-DGEO-CTG-UFPE C – 172 mm    L – 66 mm     A – 49 mm Falange distal de Eremotherium laurillardi 
6060-DGEO-CTG-UFPE C – 80 mm      L – 76 mm     A – 93 mm Corpo de vértebra sem projeções 
6061-DGEO-CTG-UFPE C – 89 mm      L – 107 mm   A – 74 mm Corpo de vértebra sem projeções 
6062-DGEO-CTG-UFPE C – 54 mm      L – 102 mm   A – 71 mm Corpo de vértebra sem projeções 
6063-DGEO-CTG-UFPE C – 84 mm      L – 78 mm     A – 75 mm Bloco com corpo de vértebra 
6064-DGEO-CTG-UFPE C – 163 mm    L – 84 mm     A – 64 mm Dente molar fragmentado de Stegomastodon waringi 
6065-DGEO-CTG-UFPE C – 93 mm      L – 105 mm   A – 63 mm Dente molar fragmentado com raiz de Stegomastodon waringi 



6066-DGEO-CTG-UFPE C – 160 mm    L – 83 mm     A – 139 mm Dente molar com raiz de Stegomastodon waringi 
6204-DGEO-CTG-UFPE C – 75 mm      L – 29 mm     A – 16 mm Fragmento de costela 
6205-DGEO-CTG-UFPE C – 85 mm      L – 21 mm     A – 16 mm Fragmento de costela 
6206-DGEO-CTG-UFPE C – 97 mm      L – 23 mm     A – 16 mm Fragmento de costela 
6207-DGEO-CTG-UFPE C – 117 mm    L – 28 mm     A – 21 mm Fragmento de costela 
6208-DGEO-CTG-UFPE C – 112 mm    L – 33 mm     A – 16 mm Fragmento de costela 
6209-DGEO-CTG-UFPE C – 121 mm    L – 29 mm     A – 21 mm Fragmento de costela 
6210-DGEO-CTG-UFPE C – 157 mm    L – 52 mm     A – 27 mm Fragmento de costela 
6211-DGEO-CTG-UFPE C – 150 mm    L – 45 mm     A – 30 mm Fragmento de costela 
6212-DGEO-CTG-UFPE C – 165 mm    L – 131 mm   A – 64 mm Fragmento de Fêmur 
6213-DGEO-CTG-UFPE C – 120 mm    L – 120 mm   A – 75 mm Fragmento de vértebra sem projeções 
6214-DGEO-CTG-UFPE C – 220 mm    L – 97 mm     A – 55 mm Úmero de gliptodonte 
6215-DGEO-CTG-UFPE C – 220 mm    L – 82 mm     A – 57 mm Úmero de gliptodonte 
6216-DGEO-CTG-UFPE C – 205 mm    L – 97 mm     A – 65 mm Úmero de gliptodonte fragmentado 
6217-DGEO-CTG-UFPE C – 122 mm    L – 35 mm     A – 21 mm Fragmento de costela 
6218-DGEO-CTG-UFPE C – 87 mm      L – 51 mm     A – 29 mm Fragmento de costela 
6219-DGEO-CTG-UFPE C – 365 mm    L – 183 mm   A – 128 mm Calcâneo de Eremotherium laurillardi 
6238-DGEO-CTG-UFPE C – 140 mm    L – 90 mm     A – 120 mm Falange média de Eremotherium laurillardi 
6239-DGEO-CTG-UFPE C – 90 mm      L – 60 mm     A – 70 mm Falange média de Eremotherium laurillardi 
6240-DGEO-CTG-UFPE C – 230 mm    L – 200 mm   A – 210 mm Astrágalo fragmentado de Eremotherium laurillardi 
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