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1.     Resumo 
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A região do Vale do Ribeira, situada no sul do Estado de São Paulo, reúne rochas 

carbonáticas pré-cambrianas onde um sistema complexo de grutas se desenvolveu. Uma assembléia 

fóssil composta por vertebrados pleistocênicos-holocênicos, proveniente de uma gruta vertical, o 

Abismo Ponta de Flecha, localizada no Município de Iporanga, é examinada do ponto de vista 

tafonômico com o propósito de reunir dados para interpretação dos processos bioestratinômicos

atuantes na sua gênese. A tafonomia é uma disciplina da paleontologia que utiliza métodos 

qualitativos e quantitativos para a interpretação da formação de concentrações de restos esqueletais. 

A hipótese de que a gênese desta concentração tenha ocorrido sob influência antrópica coloca lado a 

lado, cronologicamente, animais já extintos com habitantes humanos da fase pré-colonial brasileira. 

Teria este evento ocorrido de fato ou trata-se apenas de um artefato tafonômico? Processos 

bioestratinômicos e diagenéticos que governam a gênese de concentrações fossilíferas comumente 

colocam juntos restos esqueléticos de organismos que viveram em tempos distintos (time-averaging), 

comprimindo temporalmente as concentrações. A análise tafonômica proposta neste trabalho tem 

como objetivo a caracterização tafonômica desta concentração 

  

2.     Introdução 

A tafonomia surgiu primeiramente como um ramo da paleoecologia visando o entendimento 

de como a preservação dos organismos afeta o registro fóssil. Atualmente, a análise tafonômica é 

uma ferramenta muito útil na interpretação dos processos atuantes na formação de concentrações 

fósseis. Além disso, tornou-se uma ciência obrigatória para a reconstrução paleoecológica de 

qualquer comunidade fóssil (Behrensmeyer & Kidwell, 1985). 

O estudo de comunidades fósseis de invertebrados tem sido o alvo das análises tafonômicas

no Brasil (ver Simões & Kowalewsky , 1998, e referências inúmeras citadas), tendo sido dedicado 

somente aos vertebrados Mesozóicos um considerável número de trabalhos (e.g., Da Costa et. al., 

1993; Holz & Barberena, 1989; Holz & Barberena, 1994) relativos à herpetofauna do Triássico da 

Bacia do Paraná. 

Por outro lado, um considerável número de trabalhos de cunho taxonômico têm sido 

realizado para vertebrados fósseis do Pleistocênico brasileiro (ver por exemplo os trabalhos de 

Paula-Couto, 1979; Cartelle, 1992; Iuliis & Cartelle, 1993; Cartelle & Iullis, 1995;  Bergqvist et. al, 

1997). 

Para a região do Vale do Ribeira, relativamente ao grande potencial oferecido pela área, por 

tratar-se de região cárstica envolvendo um extenso sistema de grutas calcárias, é pequeno o número 

de estudos paleobiológicos realizados. Dentre estes, se destacam os trabalhos de Krone (1950), 

Cardoso (1914), Paula-Couto (1954, 1973) e Lino et al. (1979), que visavam principalmente a

documentação paleofaunística. Nestes trabalhos foram identificados representantes fósseis da fauna 

pleistocênica sul-americana preservados no interior de grutas e abismos, bem como restos de uma 

grande quantidade de animais ainda viventes. 

Lino et al. (1979) identificaram no material coletado do Abismo do Fóssil, região do Vale do 

Ribeira, elementos da fauna de megaherbívoros típicos da fauna pleistocência brasileira, incluindo 

Toxodon platensis, Eremotherium, Scelidodon, e Gliptodon. 
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Mais recentemente, Barros Barreto et al. (1982) estudaram material coletado do Abismo 

Ponta de Flecha. Além dos representantes fósseis e viventes da fauna Pleistocênica brasileira, foram 

identificados artefatos arqueológicos que podem sugerir a contemporaneidade de animais da fauna 

extinta com habitantes humanos da fase pré-colonial brasileira. Esta relação foi sugerida pelos 

autores devido ao grande número de partes esqueléticas de vertebrados, inclusive os fósseis, com 

marcas interpretadas como de descarnamento produzidas por artefatos líticos.  

Embora o material esquelético retirado do abismo Ponta de Flecha no final da década de 70 

tenha sido diligentemente numerado de acordo com as jazidas e examinado do ponto de vista 

arqueológico, não foi realizado ainda um exame estatístico utilizando os conceitos da tafonomia, 

sendo que as interpretações de formação desta concentração basearam-se apenas na associação dos 

esqueletos com os artefatos arqueológicos. 

  

3.     Tafonomia de vertebrados 

A origem de concentrações esqueléticas de vertebrados fósseis (e.g., Damuth, 1981, 1982; 

Arribas & Palmqvist, 1998) e recentes (e.g., Behrensmeyer, 1978; Brain, 1980) tem sido objeto de 

estudo de diversos autores com vistas ao entendimento e reconstrução paleoecológica de faunas 

extintas da Europa e Africa. 

Arribas & Palmqvist (1998) analisando concentrações esqueléticas pleistocênicas da Bacia de 

Guadix-Basa, Espanha, obtiveram dados paleobiológicos de densidade faunística, seleção específica 

de presas por predadores, atividades de necrófagos etc. Esse trabalho mostrou claramente a 

necessidade da análise tafonômica como um pré-requisito para a interpretação paleoecológica de 

maneira geral. 

Embora um considerável número de sítios pleistocênicos tenha sido identificado no Brasil (e.g. 

Paula-Couto, 1979; Cartelle, 1992; Cartelle, & De Iullis, 1995; Bergqvist-Lilian-Paglarelli et. al, 

1997), e a composição da megafauna seja já bem conhecida, não há na literatura trabalhos discutindo 

de maneira abrangente a paleoecologia dos organismos. Por outro lado, mesmo com o grande 

número de trabalhos taxonômicos na fauna pleistocênica Argentina (e.g., Cerdeno & Bond, 1998), 

apenas recentemente começa a surgir trabalhos com abordagem tafonômica qualitativa e quantitativa 

na América do Sul, essenciais na interpretação paleoecológica. 

Em vista do acima exposto, o presente projeto teve como objetivo a caracterização tafonômica

preliminar da concentração de vertebrados do Abismo Ponta de Flecha, bem como a identificação 

taxonômica adicional àquela realizada por Karmann (1982) para o material fóssil e recente. 

4.     Material e métodos 

O material que será estudado neste projeto foi coletado por uma equipe composta por 

geólogos e biólogos sob a orientação dos professores P. Vanzolini, U.T.B Meneses e O. Rösler, entre 

os anos de 1981-82. Grande parte do material encontra-se depositado no Laboratório de 

Paleontologia Sistemática do Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental do Instituto de 

Geociências – USP. 
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O material foi coletado e organizado de acordo com as jazidas e reúne um número de 

amostras superior a 1800. 

A metodologia de quantificação e caracterização dos dados seguem aquelas descritas e 

utilizadas por Badgley (1986a e 1986b), Behrensmeyer (1978; 1990 e 1991), Arribas & Palmqvist

(1998). 

  

  

5.     Objetivos  
Caracterizar tafonômicamente a concentração de vertebrados do Abismo Ponta de Flecha e 

descrever os principais processos de desgaste, transporte e estado de preservação do material 

coletado. 

6.     Justificativas 
As principais justificativas para a realização do presente trabalho foram 

  
1.      Poucos foram os trabalhos paleontológicos na região; 

2.     O trabalho envolve conceitos de sedimentologia e de ecologia, atual e antiga 

  

7.     Localização do abismo Ponta de Flecha 

             O abismo Ponta de Flecha é uma caverna predominantemente vertical localizada no fundo de 

uma antiga depressão poligonal de drenagem centrípeta (Karmann, 1994), formada em rochas 

carbonáticas do Proterozóico Médio a Superior, localizada no Município de Iporanga, SP (figs.1 e 2; 

Barros-Barreto et al., 1982) 

 
Figura 1 - Localização e acesso ao Abismo Ponta de Flecha na região sul do Estado de São Paulo (Modificado de 

Barros Barreto et al., 1982) 
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8. Geolologia e Dados da Acumulação  

 
Figura 2 - Abismo Ponta de Flecha, SP 175. J1-J11, jazidas fossilíferas (Modificado de Barros-Barreto et al. 1982) 

  

O Abismo Ponta do Flecha desenvolve-se principalmente ao longo do plano N30-40E e 70-80SE, 

coincidindo com a direção principal e vales da lente carbonática encaixante presente na região do 

Vale do Ribeira.  

A litologia é composta principalmente de duas unidades principais que são os metacalcários

calcíticos com níveis margosos, dispostos concordantemente no núcleo de uma estrutura sinforme de 

sedimentos sílticos-argilosos com intercalações arenosas (metassiltitos e metarenitos), ambos de 

idade proterozóica (Karmann, 1982). É uma caverna predominantemente vertical localizada no 

fundo de uma antiga depressão poligonal de drenagem centrípeta, que hoje se localiza em uma crista 

(Karmann, 1994) 

A deposição dos sedimentos ocorre de forma bastante irregular tanto temporal quanto 

espacialmente, esta característica é condicionada por causa de sua localização, forma e da entrada, 

pela sua morfologia interna e pela natureza de seu sedimento (Barros Barreto et al, 1982). 

Dados da coleta 

A coleta no Abismo Ponta de Flecha constituiu na escavação dos sedimentos contidos no seu 

interior, sua documentação, transporte e tratamento preliminar. 

Para a documentação e escavação o Abismo foi dividido em 11 jazidas que correspondem a 

plataformas naturais, sua numeração foi feita em sentido descendente, o que não corresponde 

necessariamente a sua ordem de escavação. Cada uma das jazidas foi dividida em concentrações e 

níveis, que teve como finalidade a sistematização e localização do material encontrado, para isso 

foram utilizadas técnicas arqueológicas e paleontológicas tradicionais adaptados ao meio cavernícola 

(Barros Barreto et al, 1982) 

  

Características de cada jazida 

Jazida: é um termo aplicado como um segmento do espaço subterrâneo com semelhantes 
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processos de deposição, apresentando concentrações de materiais líticos, osteológicos ou 

ambos, com características alóctones ou autóctones. 

O Abismo Ponta de Flecha possui 11 jazidas, com as seguintes características segundo Barros 

Barreto et. al.(1982): 

Jazida 1; localiza-se em pequenos patamares e tem como característica uma camada pouco 

espessa de sedimentos. Contém material osteológico de pequenas proporções. 

Jazida 2; caracteriza-se por antigos patamares de sedimentação atulhados de blocos 

desmoronados. Sob os blocos desmoronados, foram encontradas ossadas fósseis de grande porte, 

totalmente concrecionadas aos blocos e às paredes da galeria, integrando-se mesmo à sua estrutura 

de sustentação. 

Jazida 3; localiza-se em pequenos patamares e tem como característica uma camada pouco 

espessa de sedimentos, contém material osteológico de pequenas proporções, não possuímos 

amostras desta jazida. 

Jazida 4; localiza-se em pequenos patamares e tem como característica uma camada pouco 

espessa de sedimentos. Contém pouco material osteológico. 

Jazida 5; formada ao longo das galerias do abismo em travertinos ou  pequenas bacias de 

acumulação, contem grande material osteológico, apresentando uma boa quantidade de ossadas, de 

pequeno e médio porte, quase totalmente cobertas por escorrimento calcítico, superpostas por uma 

nova e fina camada de sedimentos, abundante em pequenas ossadas e material malacológico. 

Jazida 6; caracteriza-se por antigos patamares de sedimentação atulhados de blocos 

desmoronados, atestando uma fase de intenso retrabalhamento dos depósitos. As observações 

paleontológicas pouco revelaram sendo que, na superfície, algumas ossadas bem mais recentes foram 

encontradas como a de um Tayassuidae, ainda completa e articulada. 

Jazida 7; formada ao longo das galerias do abismo em travertinos ou  pequenas bacias de 

acumulação, contem pouco material osteológico, não possuímos amostras desta jazida. 

Jazida 8; formada ao longo das galerias do abismo em travertinos ou  pequenas bacias de 

acumulação, contem pouco material osteológico. 

Jazida 9; localiza-se em pequenos patamares e tem como característica uma camada pouco 

espessa de sedimentos, contem material osteológico de pequenas proporções. 

Jazida 10; apresentou um maior volume de sedimentos e ossadas. Apresenta também boa 

parte de dentes de Notoungulata. 

Jazida 11; apresentou um maior volume de sedimentos e ossadas em sua maioria 

concrecionadas 

  

Características do material encontrado nos sedimentos malha 

O sedimento peneirado, conhecido como sedimento malha, foi coletado em várias jazidas do 

Abismo Ponta de Flecha pela expedição realizada em 1982 com objetivos geológicos e 

arqueológicos.    
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Figura 3 - Coleta realizada em um sedimento malha apresentando ossos e pedaços de concha fragmentados 
(Escala = 1 cm) 

O material identificado no sedimento apresenta um padrão de pequenos ossos e conchas, 

geralmente fragmentados (Figura 3), que inclui: astrágalos, vértebras (principalmente caudais), 

costelas, muitos dentes, mandíbulas, falanges, diáfises (muitas das quais sem meios de 

identificação), porção distal de úmeros, tíbias e fêmures identificados, porção proximal de ulnas, 

escápulas, e partes de crânio. Os animais identificados incluem uma grande variedade de gastrópodes 

e ossos de microvertebrados. 

  

Presença de Brechas e Concreções 

 
Figura 4 - Brecha de nódulos dérmicos de Preguiça Terrícola  (Escala = 5 cm) 

  
O Abismo Ponta de Flecha apresenta também uma grande quantidade de brechas ósseas, que 

são ossos ou nódulos dérmicos (Figura 4) muito fragmentados misturados ao sedimento de matriz 

fina, e também a presença de muitos ossos concrecionados, envolvidos por sedimento carbonático, 

comuns neste tipo de ambiente. 

O material encontrado em brechas coletadas infelizmente não foi possível de identificar, dado 

seu precário estado de preservação. 

  

Idade do material encontrado no Abismo Ponta de Flecha 

Foi realizada uma única datação no Abismo Ponta de Flecha realizada por Karmann et. al.

(1999) aonde foi utilizada o método de datação ESR de um pré molar de Toxodon platensis e obteve-

se a idade aproximada de 6 mil anos, o que indicaria que os indivíduos desta espécie no Vale do 

Ribeira são muito mais recentes que os indivíduos encontrados em outras partes do mundo, porém 

não será possível dizer que todo o material coletado deva ter esta idade, uma vez que apenas um 

espécime foi analisado. 

  

9.     Taxonomia  
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Taxonomia de Macrovertebrados 

       A taxonomia de macrovertebrados considera apenas os animais cujo o peso em vida era 

superior a 5 quilos no animal adulto (Behrensmeyer, 1991)  

Ordem Edentata 

Esta ordem, entre os macrovertebrados abrange várias famílias típicas do pleistoceno que 

podem ser encontradas na região do município de Iporanga. Restos esqueléticos de grande porte não 

foram identificados com exatidão. As famílias identificadas são: 

Super família Megatheroidea 

A super família Megatheroidea é muito bem representada no material proveniente do Abismo 

Ponta de Flecha, porém os espécimes se apresentam muito desgastados e fragmentados o que 

dificultou a identificação (figura 5). 

  

 
Figura 5- Fêmur de um Megalonichidae. (Escala = 10 cm) 

Entre o material coletado encontram-se nódulos dérmicos (figura 6), provavelmente 

pertencentes a super família Megatheroidea.  

Estudos realizados com porções da pele coletada na patagônia pertencente a espécie Milodon

(figura 7), representante da família Milodontidae (Paula Couto, 1954 e Paula Couto, 1969), cujo 

foram observados nódulos dérmicos. 

A familia Milodontidae, contudo é representada no Vale do Ribeira pela espécie Scelidodon

(Catonyx) cuvieri, um milodontidae brasileiro (Cartelle, 2000), a partir do material coletado no 

Abismo do Fóssil (Lino et al. 1979). Espécie que ainda não teve a confirmação da existência de 

nódulos dérmicos, o que impossibilitou a identificação deste material.   

 
Figura 6 – Nódulo dérmico de preguiça terrícola  (Escala = 1 cm) 
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Figura 7 - Pele de Milodon descoberta na Patagônia, destacando a região onde ocorrem nódulos dérmicos, 

modificado de Paula Couto (1953) 

Família Megatheridae 

  

 
Figura 8 - Dente de  Eremotherium  ( a esquerda) encontrado no Abismo Ponta de Flecha em comparação com o 
dente descrito por Paula Couto em 1954  pertencente a espécie Eremotherium (Pseudoeremotherium) lundi (a 
direita) (Escala = 5 cm) 

  
O Megatheridae encontrado no Abismo Ponta de Flecha provavelmente pertença ao gênero 

Eremotherium sendo representado com segurança por um dente da mandíbula superior cujo formato 

lembra o dente deste gênero descrito por Paula Couto (figura 8) a partir de um fóssil encontrado na 

Bahia que atualmente esta em exibição no Museu Nacional do Rio de Janeiro.  

 
Figura 9 - Calcâneo de Megatheridae  (Escala = 10 cm) 

 
Figura 10 - Unha de Megatheridae  (Escala = 5 cm) 
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No material coletado do Abismo Ponta de Flecha é possível associar, com restrições, a 

família Megatheridae ao gênero Eremotherium, dada a preservação precária. Uma unha (figura 10), 

uma escápula e um calcâneo (figura 9) de grande porte provavelmente pertençam ao gênero 

Eremotherium tendo sido observadas que este material possua tamanho e forma similares ao material 

estudado em trabalhos realizados por Paula-Couto (1954 e 1973) e Cartelle (1994).  

  

Família Megalonichidae 

 
Figura 11 - dente de Megaloniquídeo encontrado no Abismo Ponta de Flecha (acima) em comparação com um 
dente do Megaloniquídeo típico do Caribe, Neocnus (modificado de Mac Phee et. al., 2000) . (Escala dos dentes = 1 
cm) 

  
A família Megalonichidae foi identificada no Vale do Ribeira primeiramente por Ameghino

(1907), o qual observou a espécie Nothrotherium maquinenses (Lund) (Paula Couto 1960 & Paula 

Couto, 1959), muito comum em vários pontos do Brasil.  

De acordo com a forma dos dentes, o indivíduo observado no Abismo Ponta de Flecha 

possivelmente pertença a esta espécie (figura 11), apesar do estado precário de preservação que 

destruiu boa parte da superfície dos dentes (figuras 12 e 13). 

  

 
Figura 12 - Dente muito desgastado de Nothrotherium maquinensis (a esquerda) em comparação aos dentes pesquisados por Ameghino em 

1907 (a direita) (Escala  dos dentes = 1 cm) 
  

O espécime acima é muito semelhante ao estudado por Ameghino (1907) a partir do material 

proveniente da gruta do Monjolinho, originalmente coletado por Krone no final do século XIX e 

Paula Couto (1954) quando estudou o material proveniente da Gruta do Morro Preto.  
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Figura 13 - Dentes que sofreram alto desgaste de Megaloniquideo encontrados no Abismo Ponta de Flecha  

(Escala = 5 cm) 

No material proveniente do Abismo Ponta de Flecha foi possível realizar também um estudo 

desta família a partir de falanges encontradas em bom estado que a partir de comparações com 

trabalhos realizados com espécies sul-americanas (Cartelle, 2000 e Paula Couto 1973 e 1979) e norte 

americanas (Lull, 1930) foi possível inferir como pertencentes a Megaloniquideos (figura 14).  

 
Figura 14 - Falanges de Megalonichidae  (Escala = 10 cm) 

Ordem Artiodactyla 

A ordem Artiodactyla é muito frequente em espécies de animais de médio porte em todo o 

mundo. Na América do Sul e principalmente no Brasil a fauna predominante desta ordem é 

representada por espécies representantes das famílias Cervidae e Tayassuidae, que vieram do 

hemisfério norte a partir do ínstimo do Panamá que uniu América do Norte e América do Sul ainda 

no período Terciário (Marshall, 1988 e Marshall et al, 1982) 

Estas famílias são muito bem representadas e com segurança no Abismo Ponta de Flecha a 

partir de estudos realizados por Barros Barreto et. al. (1982). 

  

Família Cervidae 
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Figura 15 - Crânio de Mazama  (Escala = 5 cm) 

  
Os representantes desta família pertencem ao gênero Mazama, presente também na 

Megafauna de Minas Gerais e Bahia (Cartelle, 1994) comum atualmente em florestas da Mata 

Atlântica e região do Vale do Ribeira. Muitos dos indivíduos encontrados no Abismo Ponta de 

Flecha apresentam várias marcas de incisões causadas por atividade humana (Behrensmeyer et al,

1986 e Blumenschine, 1998). 

 
Figura 16 - Mandíbula de Mazama  (Escala = 5 cm) 

Foram encontrados vários espécimes ósseos para a análise inclusive mandíbulas (figuras 16), 

uma com dentes decíduos, e um crânio (figura 15) bem fragmentado além de ossos longos e falanges 

associadas, identificadas com segurança por Barros Barreto et al (1982). 

 Família Tayassuidae 

 
Figura 17 - Mandíbula de Tayassu pecari  (Escala = 10 cm) 

  
A família Tayassuidae é muito bem representada em vários estudos realizados no Vale do 

Ribeira e em todo Brasil (Ameghino, 1907 e Cartelle,1994) onde foi possível associar esta família a 

megafauna do pleistoceno da América do Sul. Atualmente esta família é muito abundante na Mata 

Atlântica e em boa parte das Américas (Deutsch, 1990).  

Os representantes identificados desta família pertencem ao gênero Tayassu com duas 

espécies bem características, T. pecari e T. tajacu, identificadas com segurança por Barros Barreto 

et. al. (1982) a partir de vários ossos característicos de cada espécie (figuras 17 e 18) 

  

 
Figura 18 - Crânio de Tayassu tajacu  (Escala = 10 cm) 
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Ordem Notoungulata 

Família Toxodontidae 

 
Figura 19 - Dente molar de Toxodon platensis  (Escala = 3 cm) 

  
A ordem Notoungulata, comum no terciário (Paula-Couto, 1979 e Cerdeno & Bond, 1998), 

esta representada na megafauna do Pleistoceno da América do Sul e Central pela família 

Toxodontidae de origem sul-americana. 

Os Toxodontidae do Estado de São Paulo foram identificados principalmente por dentes 

pertencentes a uma espécie comum no Brasil e na América do Sul: Toxodon platensis que 

primeiramente foi observada por Ameghino (1907), Paula-Couto (1944) e Barros Barreto et al. 

(1982). É uma espécie muito comum também no Nordeste identificada por (Vidal,1959; Bergqvist et

al.1997). 

O estudo de Toxodon platensis realizado no Abismo Ponta de Flecha ocorreu apenas 

utilizando seus dentes (figura 19), 10 no total, pois não foram encontradas outras amostras de partes 

ósseas. 

  

  

Ordem Rodentia  

Família Hidrochoeridae 

 
Figura 20 – Fêmur de Hidrochoerus hidrochoeris infantil  (Escala = 3 cm) 

  
No Abismo Ponta de Flecha foram encotrados pouquíssimos ossos (figura 20) que indicaram 

dois indivíduos infantis de Hidrochoerus hidrochoeris cada um com um tipo de intemperismo entre 

seus ossos, onde um se apresenta com uma alteração química muito pequena e o outro com uma 

alteração química mais forte com os ossos escuros. 

Um outro indivíduo é representado no Abismo Ponta de Flecha por um único dente molar de 

adulto (figura 21) identificado por Barros Barreto et. al. (1982). 
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Figura 21 - Dente concrecionado de Hidrochoerus adulto  (Escala = 1 cm) 

  
O gênero Hidrochoerus, apesar de ser comum na Mata Atlântica não é muito comum em 

cavernas do Vale do Ribeira dada a distancia com rios mais profundos o que pode sugerir um 

período até mais úmido que o atual ou então que estes animais tivessem sido caçados por animais ou 

seres humanos da região. 

Família Dasyproctidae 

 
Figura 22 - dente  de Agouti paca  (Escala = 1 cm) 

A família Dasyproctidae é muito comum em varias cavernas do Vale do Ribeira, onde suas 

espécies fazem ninhos ou utilizam como abrigo, pois foram encontrados vários indícios de fezes e 

pegadas em várias cavernas (Trajano & Gsnaspini Neto, 1991). 

Esta família é representada por indivíduos da espécie Agouti paca, comum no Vale do 

Ribeira e Mata Atlântica, a identificacao desta espécie foi realizada com segurança por Barros 

Barreto et. al. (1982) e inclui dentes e mandíbulas de animais adultos(figuras 22 e 23). 

 
Figura 23 - Mandíbula de Agouti paca 

  

Taxonomia de Microvertebrados 

A taxonomia de microvertebrados foi analisada por Barros Barreto et. Al. 1982 e apresentou uma 

variedade ainda não identificada de Squamata, Anura, porém foi identificada com restrições entre os 

mamíferos das famílias: Phyllostomidae, Dasypodidae, Echimidae e Cricetidae, levando em 

consideração ossos e placas. 
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Figura 24 - Os únicos 3 úmeros de Aves encontrados no Abismo Ponta de Flecha  (Escala = 3 cm) 

  

Foram coletadas aves que não foi possível uma identificação, por causa do estado precário de 

preservação e sua quantidade, ao qual incluem poucos espécimes ósseos (figura 24).  

  

10.                       Caracterização Tafonômica 

Um ambiente cavernícola possui em média um ambiente estável que para o estudo 

tafonômico algumas características sedimentológicas importantes foram listadas segundo 

Behrensmeyer (1991) na tabela 1. 
  

  
Tabela 1 – Tabela que mostra os processos químicos, físicos e biológicos mais comuns  
  
10.1. Representação Taxonômica 
  

Quantificação taxonômica 

  O método de quantificação de táxons é utilizado na interpretação do tipo de morte em uma 

assembléia fóssil ou recente (Behrensmeyer 1991, Bagdley 1986a, Holz 1998) e também nos estudos 

paleoecológicos e paleoambientais. Esta informação é obtida a partir do tamanho da amostra, 

número de indivíduos, número de famílias e abundância relativa. 

  

Tamanho da amostra 

O número de espécimes que servem como base para análise da tafonômia é de grande 

importância para todos os outros aspectos da análise.  

O tamanho de amostra pode parecer óbvio ou de fácil definição em uma assembléia óssea, 

mas complicações podem surgir na definição do que será contabilizado e de como estabelecer 

comparações entre números obtidos em assembléias diferentes. Por exemplo, todos as partes ósseas 

podem ser contadas, não importa se os táxons são identificáveis ou então apenas considerar partes 

conhecidas do corpo de um determinado táxon em particular em assembléias cujo material ósseo 

Processos Atuantes em um Sistema de Cavernas 
Físico Químico Biológico 
Proteção contra processos de 
superfície; 

•         Transporte Fluvial 
•         Erosão 
•         Exposição a Luz 

Solar 

Se o sistema ocorrer em 
um sistema Cárstico ocorre 
a precipitação de CaCO3 

Armadilha; 
Coletores de ossos; 
Covil de Troglófilos; 
Atividade de bioturbadores 
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encontra-se muito fragmentado (Behrensmeyer, 1991). 

            No presente trabalho foram apresentados 1386 espécimes, que variavam de conchas, ossos, 

material peneirado e material detrítico. 

             

Método utilizado na estimativa do número de indivíduos  

As ocorrências fósseis de assembléias de vertebrados variam de espécimes individuais à

acumulações com vários animais. Muitos indivíduos preservados juntos podem representar um 

evento de morte instantânea, de morte gradual ao longo do tempo ou combinações de ambas. A 

determinação do número de indivíduos auxilia no estudo dos eventos de morte e na comparação de 

assembléias diferentes.  

Dois métodos são extensamente usados e permitem estimação do número de indivíduos por 

táxon (Bagdley, 1986a, Klein e Cruz-Uribe, 1984,Bagdley, 1986b)..  

O primeiro método utiliza o Número de Indivíduos Identificados por Espécime (NISP). Um 

corpo articulado, casco, carapaça, osso, dente, ou fragmento é considerado um espécime, portanto 

um indivíduo (Bagdley, 1986a, Bagdley, 1986b e Klein, 1980). Por exemplo: o número de 

indivíduos não é necessariamente calculado, mas se cada espécime pertence a um indivíduo diferente 

(o que é raro, mas possível), então os números de espécimes por táxon representam os números de 

indivíduos. Em assembléias onde os ossos estão fragmentados ou muito dispersos, pode ser difícil de 

alcançar um resultado aceitável na identificação, neste caso o índice de NISP é o mais apropriado 

(Badgley, 1986b & Damuth, 1982).   

Entre os problemas relacionados ao índice de NISP é a inflação da amostra, já que corpos 

associados são somados da mesma maneira que indivíduos que possuem apenas uma parte óssea. 

Outro método empregado envolve a determinação do Número Mínimo de Indivíduos (MNI) 

(Bagdley, 1986a, Bagdley, 1986b e Klein, 1980) seu uso é freqüente para descrever acumulações de 

ossos de macrovertebrados como os encontrados no Abismo Ponta de Flecha. O método leva em 

consideração que em uma assembléia de vertebrados as partes ósseas que se equivalem em tamanho 

e posição no corpo do táxon constitui em um único individuo, preferentemente que este se encontre 

em uma situação de carcaças articuladas ou ossos desarticulados, porém associados. Por exemplo: 

Dois fêmures esquerdos devem representar dois indivíduos, ou dois fêmures, um esquerdo e um 

direito, mas de tamanhos diferentes são considerados dois indivíduos.  

Entre as críticas principais do MNI (Badgley, 1986b) é que ele pode subestimar o número 

real de indivíduos caso os táxons não estejam articulados, uma vez dispersos várias partes ósseas de 

outros indivíduos podem se misturar a carcaças incompletas de indivíduos de mesmo tamanho e 

idade, sendo, portanto, considerado apenas um indivíduo.   

  

Método utilizado na caracterização taxonômica e número de famílias 

A caracterização da taxonomia e o número de famílias de uma assembléia fóssil nos auxiliam 

nos estudos paleoecológicos da região ao qual a assembléia fóssil se encontra.  

A partir do conhecimento das espécies é possível inferir o meio em que viviam e mesmo na 

determinação dos diferentes eventos de morte (Bagdley, 1986a e Behrensmeyer, 1991).  
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O critério na utilização de famílias para este trabalho foi o modo mais seguro de não 

cometermos erros na identificação de ossos, pois ossos de muitas espécies, pertencentes à uma 

mesma família ou gênero, são similares e de difícil identificação.  

Para a caracterização tafonômica foram realizadas análises de mandíbulas, dentes e ossos

(Behrensmeyer, 1991). 

  

Caracterização de idade 

O conhecimento do número de animais jovens em relação aos adultos auxilia no estudo da 

história tafonômica. São reconhecidos dois padrões básicos de mortalidade: 

� A mortalidade catastrófica (Holz, 1998) que representa a população normal ou real da região 

não considerando idades dominantes (por exemplo: maior quantidade de idosos ou infantis).  

� E a mortalidade gradual ou relativa (Holz, 1998) que possui maior mortalidade entre jovens e 

adultos anciãos (Klein e Cruz-Uribe, 1983).  

Em assembléias de mamíferos, podem ser calculadas idades de indivíduos usando fases 

dentais, tamanho de corpo, e fusão de epífises dos membros.  

Em outros vertebrados que não possuem fases dentais a idade pode ser difícil de ser 

estabelecida. 

Agrupamentos de tamanho ósseos podem servir como classes de idade se a taxonomia for 

bem conhecida. Por exemplo: sapos e rãs encontrados no Abismo Ponta de Flecha no qual todos os 

ossos são associados a animais adultos. 

 
Figura 25 mandíbula de mazama onde é possível ver os dentes decíduos  (Escala = 3 cm) 

  
Neste trabalho foi considerado, entre os macrovertebrados mamíferos, o tamanho dos ossos 

de animais de uma mesma espécie e se o individuo possui ou não dentes decíduos (figura 25) 

(Behrensmeyer, 1991). Posteriormente serão estimadas as idades de répteis em uma pesquisa 

taxonômica dos espécimes encontrados no Abismo Ponta de Flecha. 

  
Tabela 2 - Tabela da Caracterização de Famílias, Idade e Número de Indivíduos de Macrovertebrados no Abismo 

Ponta de Flecha 

  

Famílias MNI (infantis/adultos) 
Megatheridae 1 (0/1) 
Megalonichidae 1 (0/1) 
Toxodontidae 1 (0/1) 
Cervidae 7 (1/6) 
Tayassuidae 11 (3/8) 
Dasyproctidae 2 (2/0) 
Hidrochoeridae 3 (2/1) 

Page 17 of 38PIBIC-CNPq - Caracterização Tafonômica da Fauna de Vertebrados Fósseis (Pleist...

31/5/2009http://www.geocities.com/arturchahud/tafonomia.html?200931



A tabela 2 mostra que a concentração de adultos no Abismo Ponta de Flecha é maior do que o 

número de exemplares infantis, porém provavelmente este fato esteja ligado a preservação de 

animais menores ser muito mais difícil pelo retrabalhamento, pois os roedores como Dasyproctidae e 

os infantis de Tayassuidae e Cervidae possuem poucos ossos e são pequenos por isso sua 

preservação não é boa, provavelmente tiveram um intemperismo químico maior. 

  

Abundancia Relativa 

A abundância relativa de espécies, ou diversidade ecológica, é comumente usada para 

descrever comunidades de vertebrados modernos (MacArthur, 1957). Partindo deste conceito 

paleoecologistas utilizam critérios semelhantes para determinação de ecossistemas antigos, 

utilizando: a abundancia relativa de que cada espécie e o número de indivíduos em acumulações de 

vertebrados para calcular diversidade (Grayson, 1984). 

A validez ecológica de tais estimativas depende da abundância preservada que equivale a

abundância original da fauna local, pois estudos indicam que a determinação da diversidade esta 

relacionada ao tamanho do corpo, hábitat, evento de morte, partes selecionadas por um predador e 

sistema de transporte fluvial, que afetam a abundância relativa (Behrensmeyer e Dechant Boaz, 1980 

e Badgley, 1986b).  

Alguns destes critérios normalmente estão presentes em assembléias fósseis e o objetivo 

principal é saber o quanto o padrão da abundância original foram alterados. Por isso concluiu-se que 

a abundância original não poderia ser reconstruída com certeza, por isso abundâncias relativas são 

muito mais confiáveis como as realizadas com concentrações de mamíferos do mioceno por Badgley

(1986b) em Siwalik Paquistão.  

A abundância relativa no Abismo Ponta de Flecha foi calculada com base nas famílias 

analisadas utilizando o seguinte critério de (Behrensmeyer, 1991): 

  

(Número de indivíduos em cada Família/Número de indivíduos Total)X100 

             

            A abundância relativa também será útil na comparação de trabalhos futuros de coleta de 

material fóssil, como a realizada em Morava Ranch em comparação a uma coleta realizada no inicio 

do século XX (Coombs & Coombs, 1997). 
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Figura 26 - Gráfico que representa a Abundância Relativa no Abismo Ponta de Flecha 

  

O gráfico de abundância relativa (figura 26) das famílias no Abismo ponta de Flecha mostra 

que os Artiodactylos, Tayassuidae e Cervidae são predominantes na mostra provavelmente porque 

tais animais ainda existem na região e seus ossos provavelmente continuem sendo depositados 

  

Tamanho Corporal 

 

Figura 27 - Escápula de Megatheridae  (Escala = 5 cm) 

Por convenção, na paleontologia de vertebrados existem dois métodos principais de trabalho. 

Um lidando com animais maiores que 5 kg de peso corporal original, os macrovertebrados e o outro 

com microvertebrados que pesam menos de 5 kg (Behrensmeyer, 1991; & Damuth, 1981). Este 

critério desenvolveu-se junto com novas técnicas de recuperar ossos pequenos a partir dos diferentes 

processos sedimentares envolvidos, utilizando técnicas que variava desde o ataque com ácidos (por 

exemplo: para a separação do sedimento à simples peneiração).  

A definição do tamanho corporal é útil na determinação que elementos robustos de animais 

maiores têm mais chances de sobreviver aos processos destrutivos iniciais, como por exemplo: 

predadores, transporte, e desgaste ósseo, porém caso não sejam soterrados dificilmente se 

preservarão (Behrensmeyer e Dechant Boaz, 1980). 
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Figura 28 - vértebras de Colubrídeos associada a Moluscos encontrados no sedimento coletado do Abismo Ponta 

de Flecha  (Escala = 5 cm) 

  
  

Presença no Abismo ponta de Flecha 

No Abismo Ponta de Flecha foram encontrados macrovertebrados e microvertebrados de 

várias espécies com diferentes tipos de preservação.  

Como colubrídeos (figura 28) que se apresentavam, em sua maioria, incrustados no 

sedimento, típico de microvertebrados e também determinados ossos de megatheridae (figura 27). 

  

10.2.     Desarticulação de Partes Ósseas 

Um esqueleto vertebrado é composto em média de 100 a 200 ossos separados e dentes. Eles 

são unidos por tecidos, e a desarticulação dos ossos que ocorre após a sua deterioração (Hill, 1980). 

Os níveis de desarticulação variam com o tamanho e também pelas condições ambientais. 

Essa desarticulação pode também ser realizada por carniceiros ou predadores e ocorrem minutos 

após a sua morte. Já corpos mumificados ou carcaças em ambientes áridos ou cavernas secas podem 

permanecer articulados durante séculos. Carcaças em água se desarticulam em um período que 

podem variar desde semanas a meses (Hill, 1980). 

Freqüentemente partes esqueléticas são desarticuladas, mas foram preservadas em localidades 

próximas, o que pode indicar que a separação dos ossos ocorreu durante a fase de inchaço e 

decomposição das partes moles (Behrensmeyer, 1991). Esta situação caracteriza uma assembléia 

desarticulada, mas apresentando com os ossos associados. Neste critério se encaixam também ossos 

digeridos por predadores ou ossos transportados e coletados por carniceiros (Brain, 1980 e Burns, 

1991) e bolotas de coruja (Dodson e Wexlar, 1979).  

Ossos desassociados, espalhados e dentes são comuns em assembléias fósseis de animais 

vertebrados o que pode resultar em uma variada interpretação de sua gênese, principalmente ligada 

ao transporte. 

Os macrovertebrados encontrados no Abismo Ponta de Flecha não possuem nenhuma parte 

articulada, porém os ossos da maior parte dos indivíduos analisados estão associados indicando 

carcaças de animais que ficaram espalhadas pelas jazidas. As famílias que apresentam esta 

associação entre seus ossos pertencem a Ordem Artiodactyla onde foram analisadas varias carcaças 

incompletas de Cervidae e Tayassuidae.  

Entre os microvertebrados o nível de articulação entre os Colubridae mostra que em sua 

maioria se apresentam articuladas, porém entre os mamíferos e anfíbios os ossos se apresentam 
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associados provavelmente ligadas a coletores. 

  

10.3.     Análise da Associação de Partes Ósseas 

 
Figura 29 - ossos fragmentados de pequenos animais encontrados no Abismo Ponta de Flecha  (Escala = 3 cm) 

  

O transporte fluvial de partes ósseas é normalmente mais freqüente em ossos menores e mais 

leves, como falanges vértebras e epífises do que fêmures, ou ossos de animais menores, como 

roedores e pequenos répteis (Behrensmeyer, 1988, Behrensmeyer, 1990 e Voorhies, 1969). Ossos 

que foram articulados originalmente estão separados através de decímetros ou no máximo alguns 

metros. 

Para determinar o padrão do arranjo de partes esqueléticas em uma assembléia fóssil 

Voorhies, em 1969, determinou o chamados grupos de Voorhies, onde: 

•        Grupo de Voorhies III: assembléias que apresentam, apenas os ossos menos 

transportáveis, como fêmures e outros ossos longos. 

•        Grupo de Voorhies I: assembléias que apresentam, em sua maioria, ossos de mais 

fácil transporte, como ossos de microvertebrados, vértebras e falanges  

•        O grupo de Voorhies II é um intermediário entre estes dois critérios.  

A figura 29 mostra ossos de animais leves encontrados no Abismo Ponta de Flecha. Isso 

ocorre em quase todas as jazidas fossilíferas indicando que boa parte do Abismo Ponta de Flecha 

caracterize o grupo I de Voorhies 

  

10.4.      Estudo de Partes Ósseas 

O corpo vertebrado é composto de um número grande de ossos que se desprendem facilmente 

uma vez que o animal está morto, estes ossos são transportados através da água e também por 

carniceiros por longos períodos até o seu soterramento final, durante este período os ossos sofrem 

grandes modificações. 

No presente trabalho foram considerados ossos longos, como fêmures e úmeros, dentes e 

mandíbula. Para a análise foram utilizados vários métodos desenvolvidos por especialistas na área da 

tafonômia (Behrensmeyer, 1978; Bagdley, 1986b; Behrensmeyer, 1991). 

  

Quebra dos Elementos Esqueléticos 

As quebras dos elementos esqueléticos auxiliam na identificação de elementos transportados, 

que sofreram esmagamento, atividades predatórias ou tiveram exposição subaérea (Badgley, 1986a, 

Behrensmeyer 1978, Behrensmeyer 1991). 

Page 21 of 38PIBIC-CNPq - Caracterização Tafonômica da Fauna de Vertebrados Fósseis (Pleist...

31/5/2009http://www.geocities.com/arturchahud/tafonomia.html?200931



No Abismo Ponta de Flecha foi utilizado o seguinte padrão para os ossos: 

1. Sem quebra: Osso com presença de 95% ou mais de sua composição, considerado como um 

osso completo, como o osso da figura abaixo onde se apresenta com mais de 95% de sua 

composição original. Como mostra a figura 30  

 

Figura 30 - Úmero de Mazama considerado completo  (Escala = 3 cm) 

2. Poucas partes quebradas: Ossos com presença de 60% até 95% de sua composição são 

considerados como ossos incompletos ou com poucas partes quebradas, ossos quebrados em 

duas partes estão incluídos neste método. A figura 31 mostra a falta da epífise superior o que 

foi considerado como poucas partes quebradas.  

  

 

Figura 31 – Fêmur de Hidrochoerus com poucas partes quebradas  (Escala = 3 cm) 

Também foram considerados como poucas partes quebradas ossos que sofreram quebras no 

centro, como na figura 32 

  

 

Figura 32 -Fêmur de Tayassuidae quebrado no centro  (Escala = 3 cm) 

  

3. Quebrado ou osso fragmentado: Ossos com presença de 30% até 60% de sua composição são 

considerados como ossos fragmentados, ossos esmagados e indiferenciáveis estão incluídos 

aqui, a figura 33 mostra um osso onde apenas menos que 20% de seu tamanho original se 

preservou.  

 

Figura 33 - Fragmento de úmero de Tayassuidae  (Escala = 1 cm) 
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Figura 34 –Gráfico que mostra o estado de preservação segundo seu nível de fragmentação  

  
             O gráfico geral de quebra dos elementos esqueléticos (figura 34) nos mostra que os ossos 

dos animais menores estão mais fragmentados do que maiores, a exceção de Edentata fóssil 

(Preguiças Gigantes).  

Entre os Artiodactyla.  

Os ossos principais de Tayassuidae (como fêmures e úmeros) em sua maioria apresentam 

poucas partes quebradas ou estão completos. Já os ossos de Cervidae possuem uma concentração de 

ossos mais fragmentados e em sua maioria são ossos com incisões. 

Notoungulata apresentou apenas dentes sem raízes e algumas partes quebradas 

  

             Resistência óssea 

             Fissuras e rachaduras, provocadas pós-morte, são úteis na determinação do tempo de 

exposição dos ossos, ação de intempéries antes do soterramento final e a processos diagenéticos

(Behrensmeyer, 1991). As classes reconhecidas foram adaptadas de Behrensmeyer (1978), onde em 

Amboseli na África ela qualificou os ossos da fauna local em estágios de intemperismo baseado no 

nível de rachaduras em que estes se apresentavam: 

1. Sem rachaduras: Osso limpo ou com nenhuma rachadura em sua superfície, esta classe 

representa o Estágio 0 de Behrensmeyer. Apesar do osso da figura 35 apresentar quebras ele 

não possui rachaduras.  
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Figura 35 - Fêmur de Tatu sem rachaduras  (Escala = 1 cm) 

2. Pequenas ou poucas rachaduras: Osso com poucas rachaduras (figura 36) não alcançando a 

30% de sua superfície, esta classe representa o estágio 1 de Behrensmeyer.  

 

Figura 36 - Rádio de Mazama com poucas rachaduras  (Escala = 3 cm) 

3. Muitas rachaduras: Osso com grandes e pequenas rachaduras presentes, acima de 30% de sua 

superfície (figura 37), esta classe representa os estágios 2 e 3 de Behrensmeyer. No Abismo 

Ponta de Flecha não foram encontrados os estágios 4 e 5, descritos por Behrensmeyer em 

1978. Os motivos principais pelo qual não encontramos essas feições esta associadas ao fato 

de que o ambiente apresenta uma condição de temperatura e umidade estáveis, pois são 

comuns em ossos que ficam expostos ao ar livre e em locais onde as variações de temperatura 

são acentuadas como nas savanas africanas(Behrensmeyer, 1978).  

 

Figura 37 - Mandíbula de Tayassu com muitas rachaduras  (Escala = 3 cm) 

4. Concrecionado ou encoberto: Osso totalmente encoberto por precipitação do sedimento 

calcítico (figura 38) o que impossibilita a avaliação da presença de rachaduras.  

 

Figura 38 - Fêmur de Mazama encoberto por material carbonático  (Escala = 3 cm) 

  
Aspecto do material ósseo no Abismo Ponta de Flecha 
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Figura 39 - Gráfico que mostra a resistência óssea ao intemperismo 

  
O gráfico de resistência óssea (figura 39) mostra que animais de maior porte como: as 

Preguiças Gigantes, e Artiodactyla possuem rachaduras em sua superfície óssea, sendo que edentata

estava em situação muito mais precária chegando ao nível 3 de Behrensmeyer (1978). 

Outra característica observada foi que ossos como metatarso e metacarpos tem largura menor 

e uma massa e menor que fêmures e úmeros. 

  

Abrasão e Polimento 

A abrasão ocorre em partes dos ossos como pontas ou áreas que sofreram alguma 

modificação anterior como quebras, alterações químicas e físicas ou áreas atacadas por predadores. 

Ela é caracterizada pelo transporte fluvial entre ossos e partículas de sedimento que agem nestas 

regiões e na superfície óssea ocorrendo um arredondamento ou desgaste. Entre os ossos pequenos, 

experiências mostram que estes possuem maior facilidade e dispersão por causa do transporte fluvial 

e que a abrasão, como no Abismo Ponta de Flecha, não ocorrem, pois ou são enterrados rapidamente 

ou destruídos, por isso este critério foi utilizado em macrovertebrados (Behrensmeyer. 1991). 

             As seguintes classes são adotadas: 

1. Sem abrasão: Nenhuma abrasão foi detectada ou percebida. Foi considerado também até 3% 

de abrasão como ausente.  

 

Figura 40 - Metacarpo de Cervidae (com calo ósseo) e Rádio-Ulna de tayassuidae que não possuem abrasão 

evidente. (Escala = 3 cm) 
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Na figura 40 os ossos não apresentaram abrasão mesmo estes não estando inteiros como o 

metacarpo de Cervidae, onde é possível inferir que não sofreram transporte. 

2. Leve: Abrasão muito leve, menor que 30% da superfície óssea afetada.  

 

Figura 41 - Tíbia de Tayassuidae com abrasão leve na região da epífise proximal  (Escala = 3 cm) 

Na figura 41 a tíbia teve na região onde a sua epífise foi retirada um inicio de abrasão nesta 

região, que foi considerada abrasão leve. 

3. Média ou Moderada: Perda de alguma superfície óssea por abrasão, aproximadamente maior 

que 30%.  

 

Figura 42 - Úmero de Tayassuidae com abrasão média  (Escala = 3 cm) 

A figura 42 mostra regiões onde a superfície sofreu abrasão a da parte superior 

provavelmente por rolamento e a inferior provavelmente referente a região quebrada 

provavelmente por um predador. 

4. Significativa ou Extensa: Metade (50%) ou mais da superfície óssea foi danificada ou foi 

removida por forte abrasão.  

  

 

Figura 43 - Tíbia fragmentada de Tayassuidae com abrasão extensa  (Escala = 3 cm) 

A figura 43 apresenta regiões em que houve dissolução química o que fez com que sua 

superfície tivesse uma abrasão muito forte, uma vez que sua superfície foi totalmente comprometida. 

Aspecto do material ósseo no Abismo Ponta de Flecha 
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Figura 44 - Gráfico que mostra o estado de Abrasão do material ósseo 

  
             O gráfico (figura 44) mostra que Rodentia de grande porte por sua densidade e área menor 

que as outras ordens sofreram maior retrabalhamento apresentando uma abrasão leve. Já as Preguiças 

Gigantes e Notoungulata apresentam uma abrasão muito maior que os outros animais.  

Os indivíduos encontrados no fundo do abismo, na jazida 11, mostraram um alto grau de 

abrasão em seus macrovertebrados o que resultou no gráfico acima. Outra característica observada é 

que ossos menores de microvertebrados praticamente não possuíam abrasão evidente entre seus 

ossos longos, porém as placas pertencentes a dasypodidae (figura 45) apresentam vários pontos de 

arredondamento indicando uma abrasão intensa. 

 
Figura 45 - Placas de Dasypodidae com abrasão presente. Destaque para uma placa que sofreu ligeiro 

arredondamento  (Escala = 1 cm) 

              

             Alteração Química 

             Os padrões de alteração químicos são úteis para determinação do ambiente de preservação 

(por exemplo: infiltração de água com pH ácido ou básico no meio) no qual os ossos foram expostos 

e sofreram os processos diagenéticos, pode ainda indicar se ocorreu exposição dos ossos aos 

processos de intemperismo (Behrensmeyer, 1991). 

             Em cavernas e meios estáveis a composição do osso não é normalmente mineralizada por 
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completo por isso foi utilizado um critério de decomposição já que os processos diagenéticos são 

fracos em relação a meios lacustres e fluviais 

             As classes descritas são: 

1. Sem intemperismo: Osso sem alteração ou alteração química mínima que não ocupa 5 % da 

superfície total. Não foi considerada alteração variação de coloração amarelada ou branca, 

como na figura 46.  

 

Figura 46 - Fêmures de gambás sem alteração química  (Escala = 1 cm) 

2.      Escurecimento do osso: Osso apresentando variação de cor acima dos 50% (marrom) ou 

escurecimento por elementos químicos presentes no sedimento (figura 47) 

 

Figura 47 – Mandíbula de roedor e úmero de Mazama com  escurecimento do osso  (Escala = 3 cm) 

3.      Concrecionado: Osso totalmente ou 90% encoberto por calcita precipitada quev protegeu o 

osso da abrasão. Na figura 48 é possível ver as regiões onde houve a proteção das partes 

ósseas cobertas e a abrasão nas expostas. 

 

Figura 48 - Fêmur de Cervidae onde a região das epífises, que ficaram expostas sofreram abrasão (Escala = 3 cm) 

  

Aspecto do material ósseo no Abismo Ponta de Flecha 
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Figura 49 - Gráfico de atividade química em material ósseo 

             

O gráfico de Alteração Química (figura 49) mostra que Edentata Fóssil sofreu maior 

atividade química, porém os microvertebrados praticamente não possuíam ateração química, com 

exceção dos Dasypodidae que apresentou muito de seus ossos escurecidos. 
  
             Incisões e Marcas na Superfície 

 

Figura 50 - Osso de Tatu com incisão presente (Escala = 1 cm) 

             Este item avalia a presença de incisões ou desenhos feitos por seres humanos (Blumenschine

& Selvaggio 1998, Behrensmeyer et. al. 1986 e Klein, 1980) ou marcas de dentes de predadores e 

carniceiros, na figura 50 foi observada uma incisão provavelmente realizada por seres humanos, em 

alguns ossos como o de Megatheridae, como na figura 51, ocorrem várias incisões que foram 

consideradas extensas. 
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Figura 51 - Osso de Megatheridae com várias incisões (Escala = 1 cm) 

 
Figura 52 – Gráfico que ilustra a quantidade de ossos que possuem incisões e marcas na superficie 

  

Entre os Artiodactyla as incisões observadas, na figura 52, dos ossos principais de 

Tayassuidae mostraram que praticamente não houve predação ou atividade humana, já as incisões 

causadas pelo homem têm uma concentração muito maior nos indivíduos de Cervidae como mostra o 

gráfico da figura 53. 

  

 
Figura 53 - Comparação entre Tayassuidae e Cervidae em quantidade de ossos com incisões 
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Essas incisões são muito mais freqüentes em ossos que o ser humano prefere para a 

alimentação e ornamentação, como fêmures, metatarsos e metacarpos.    

As incisões e marcas na superfície são comuns em ordens que o ser humano normalmente 

utiliza para a alimentação, portanto comuns em tatus, veados e porcos do mato.  

 
Figura 54 - Pré-Molar com incisões, em destaque, na base próxima a raiz (Escala = 1 cm) 

  

A existência de incisões em Notoungulata (figura 54) e Megatheroidea (figura 51) precisa ser 

melhor estudado, pois pode indicar que tais animais extintos hoje conviveram com os primeiros 

humanos sul americanos, como foi proposta por Lumley et al, (1996) na Toca da Esperança na 

Bahia. 

  

             Estudo de atividade predatória 

  

 
Figura 55 - Ossos de cavalo atacados por carniceiros modificado de Arribas & Palmqvist, 1998 

             

A presença ou ausência de partes distais e proximais é avaliada para a análise futura da 

identificação de carniceiros e predadores como foi feita por Palmqvist et. al. (1996) e Arribas & 

Palmqvist (1998), representado na figura 55, em um trabalho realizado na Espanha sobre um 

material ósseo coletado por carniceiros. 
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Figura 56 - Ossos de capivara infantil sem as epífises (Escala = 5 cm) 

A atividade predatória e de carniceiros no Abismo Ponta de Flecha deve ter ocorrido, pois 

vários ossos como o da figura 56, apresentam características como as estudadas por Palmqvist et al.

(1996). 

  

11.       Conclusões Finais 

1.      Análise Taxonômica 

Barros-Barreto et al. (1982) realizaram uma identificação taxonômica preliminar da fauna 

encontrada no Abismo Ponta de Flecha. 

A listagem do material identificado é a seguinte: 
Filo Chordata 
     Classe Mammalia  
                Subclasse Eutheria 
                               Ordem Edentada 
                                                               Família Megatheridae  
                                                                              Gênero Eremotherium (pseudoeremotherium) lundi † 
                                                               Família Megalonychidae †                                                                       
                               Ordem Artiodactyla  
                                                               Família Cervidae  
                                                                              Gênero Mazama  
                                                               Família Tayassuidae  
                                                                              Gênero Tayassu tajacu  
                                                                                           Tayassu pecari 
                               Ordem Rodentia  
                                                               Família Dasyproctidae  
                                                                              Gênero Aguti   
                                                               Família Hidrochoeridae 
                                                                              Gênero Hidrochoerus hídrochoeris  
                               Ordem Notoungulata 
                                                               Família (notoungulata) toxodontidae? 
                                                                              Gênero Toxodon platensis † 

                 
A identificação realizada neste projeto da fauna de macrovertebrados confirmou as espécies 

identificadas por Barros Barreto et al. (1982) em sua descrição preliminar. 

Neste trabalho foi identificado, pela primeira vez, Nothrotherium maquinensis (Edentata, 

Megalonichidae). 

Não foi reconhecida a espécie Eremotherium lundi, pois o material a disposição não permitiu 

a sua caracterização. 

A nova análise taxonômica resultou na identificação de: 
Filo Chordata 
     Classe Mammalia  
                               Sub-classe Eutheria 

Ordem Edentata 
                                                               Família Megatheridae 
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                                                                              Gênero  Eremotherium † 
                                                               Família Megalonichidae 
                                                                              Gênero e espécie Nothrotherium maquinensis. † Espécie nova identificada 
                                   Ordem Rodentia 
                                                               Família Dasyproctidae 
                                                                              Gênero e espécie Agouti paca 
                                                               Família Hidrochoeridae 

                                                                      Gênero e espécie Hidrochoerus hidrochoeris 
                                               Ordem  Notoungulata 
                                                               Família Toxodontidae 
                                                                              Gênero Toxodon platensis† 
                                               Ordem  Artiodactyla 
                                                               Família Tayassuidae 
                                                                              Gênero e espécie Tayassu tajacu 
                                                                                                        Tayassu pecari 
                                                               Família Cervidae 
                                                                              Gênero e espécie Mazama sp. 
  

2.      Caracterização Tafonômica 

       Para a caracterização tafonômica foram analisados os seguintes itens: 
  

2.1. Representação Taxonômica e Paleoecologia 

Onde foram analisados: 

•        Tamanho corporal 

O presente trabalho apresentou um maior número de restos esqueléticos de 

microvertebrados (até 5 kg) ainda não identificados taxonomicamente. 

  

  

•        Tamanho da Amostragem 

O tamanho da amostra, até o presente estudo, consta de 1300 partes ósseas. 

  

•        Quantificação taxonômica e Abundância Relativa de Macrovertebrados 

A partir do método de MNI (mínimo número de indivíduos) foi possível 

descrever uma fauna de macrovertebrados de 26 indivíduos, sendo que destes 3

estão extintos atualmente . 

A abundancia relativa revelou também que a família dominante é Tayassuidae

(com 11 indivíduos) 

  

•        As idades espectrais ou idades de morte  

Os indivíduos dentre os macrovertebrados eram, em sua maioria, adultos (n = 

26, sendo 18 adultos e 8 juvenis). Não foi possível a determinação de idade dentre 

os microvertebrados 

  

2.2. Desarticulação de Partes Ósseas 

Dentre os macrovertebrados, 6 indivíduos apresentavam-se  associados enquanto 

dentre os microvertebrados, apenas os representantes de Colubridae apresentam-se 
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articulados 

    

2.3. Análise da Associação de Partes Ósseas 

Foram encontrados muitos ossos de microvertebrados associados a ossos maiores de 

macrovertebrados o que caracteriza o grupo I de Voorhies (1969) que é a presença de ossos 

de fácil transporte dentro da assembléia. 

  

2.4. Estudo de Partes Ósseas 

No estudo de partes ósseas foram realizados as seguintes analises nos seguintes 

conceitos sugeridos por Behrensmeyer (1991) : 

  

  

  

•        Quebra dos Elementos Esqueléticos 

Observou-se que ossos dos animais maiores estão mais fragmentados. 

Também é possível observar que os espécimes de Edentata fósseis e 

microvertebrados possuem pouquíssimos ossos inteiros e muitos ossos 

fragmentados Os ossos principais de Artiodactyla (como fêmures e úmeros) em 

sua maioria se apresentam com poucas partes quebradas ou então praticamente 

inteiro, porém os ossos de Cervidae se apresentam com mais partes quebradas. 

  

•        Resistência óssea 

A análise da resistência óssea mostrou que animais de maior porte como: 

Preguiças Gigantes, e Artiodactyla possuem mais rachaduras em sua superfície 

óssea, sendo que edentata estava em situação muito mais precária e os 

microvertebrados quase não possuem rachaduras. 

  

•        Abrasão e Polimento 

A análise mostrou que ossos de macrovertebrados sofreram um determinado 

retrabalhamento apresentando em média uma abrasão leve. Já as Preguiças 

Gigantes e Notoungulata apresentam uma abrasão muito maior que os outros 

animais. 

Os microvertebrados praticamente não sofreram abrasão a exceção de alguns 

espécimes ósseos. 

Os indivíduos encontrados no fundo do abismo, na jazida 11, mostraram um 

alto grau de abrasão em seus macrovertebrados. 

  

•        Alteração Química 

A analise mostrou que os ossos de preguiça gigante sofreram maior atividade 

química, porém os microvertebrados praticamente não possuíam alteração 
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química, com exceção de 8 ossos de  Dasypodidae que apresentavam seus 

ossos escurecidos. 

Foram encontrados 21 ossos encobertos por calcita 

  

  

•        Incisões e Marcas na Superfície 

As incisões e marcas na superfície são comuns em ordens que o ser humano 

normalmente utiliza para a alimentação (Cervidae, Tayassuidae e Dasypodidae).  

Foram vistos também ossos de Edentatas fósseis (preguiça gigante) e também 

um dente de Toxodon com incisões. 

    

•        Estudo de atividade predatória 

No Abismo Ponta de Flecha são vistos vários ossos com marcas semelhantes a 

mordidas, porém ficou difícil de analisar sua origem se externa ou interna ao 

Abismo Ponta de Flecha uma vez que carniceiros e coletores podem habitar este 

ambiente, como foi sugerido em trabalhos realizados na África por Brain (1980). 
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