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conclusão,  visto  que  outros  dados  associados,  como palinológicos  [van  der  Hammen,  T.  & Absy,  M.L.  1994. 
Palaeogeography,  Palaeoclimatology,  Palaeoecology 109:247-261;  Cozzuol  et  al.  2004.  Projeto  FURNAS, 
Paleontologia, Relatório inédito] e de paleodieta de outros elementos da fauna [MacFadden, B. 2005. Quaternary 
Research, 64:113-124] indicam ambientes de floresta, sem sugestões de savanas para esse momento na Amazônia 
Sul-Ocidental. [*Bolsista CNPq]
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A Biomecânica tem sido cada vez mais aplicada para a reconstrução paleobiológica, sendo necessário estabelecer 
comparações a partir de  taxa viventes para se fazer inferências sobre hábitos de organismos extintos. Alguns dos 
parâmetros muitas vezes utilizados no caso de paleovertebrados são os chamados Índices de Capacidade Atlética. 
Vários animais recentes tiveram índices calculados, mas os dados concentram-se em aves e mamíferos de médio a 
grande porte. Aqui apresentamos valores para um macho adulto do morcego vampiro comum, Desmodus rotundus 
(Phyllostomidae),  e  um exemplar do morcego insetívoro  Molossus rufus (Molossidae).  D. rotundus  apresenta a 
particularidade entre os morcegos de andar efetivamente sobre as quatro patas, podendo até correr [Riskin, D.K. & 
Hermanson, J.W. 2005. Nature 434:292], enquanto M. rufus é capaz de rastejar. Foram tomadas medidas do rádio, 
úmero e fêmur. A massa do exemplar de D. rotundus foi obtida na captura, porém para o exemplar de M. rufus foi 
utilizado um valor médio para a espécie. O rádio de D. rotundus apresenta seção elíptica, com o diâmetro parasagital 
superior ao transverso, revelando assim uma direção preferencial de resistência, muito provavelmente em adaptação 
aos esforços da locomoção terrestre. Em M. rufus, o rádio apresenta seção quase circular. Os valores obtidos para o 
membro anterior indicam maior resistência dos ossos de M. rufus (139 e 239 GPa-1 contra 90 e 240 GPa-1 para rádio 
e úmero, respectivamente), enquanto que o fêmur de D. rotundus é mais resistente (299 contra 206 GPa-1). Isso pode 
refletir uma maior exigência no vôo de M. rufus, um animal que caça no ar presas ativas. Embora o índice para o 
fêmur  de  D.  rotundus  seja  condizente  com  uma  hipótese  de  maior  resistência  dos  membros  posteriores  em 
quirópteros que se desloquem no solo em postura quadrúpede, tal correlação não foi comprovada quando dados de 
diversas espécies foram confrontados [Riskin, D.K. et al. 2005. J. Exp. Biol. 208:1309-1319]. Os valores obtidos são 
muito  superiores  aos  demais  valores  encontrados  na  literatura,  levantando  questões  sobre  a  aplicabilidade 
generalizada desses índices e a influência do tamanho sobre os valores de resistência. [* Bolsista CNPq; ** Bolsista 
Recém-Doutor CNPq]
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As preguiças gigantes  são conhecidas  desde o Eoceno Superior  ou Oligoceno da  Patagônia,  tendo se 
extinguido  no  final  do  Pleistoceno.  Essas  preguiças  eram  animais  herbívoros  e  terrícolas,  onde  se 
alimentavam de capins e folhas.  Eremotherium laurillardi, uma das espécies de preguiça gigante, tinha 
ampla distribuição geográfica, podendo ser encontrada do estado norte-americano de New Jersey até o Rio 
Grande do Sul. No Brasil há registros fósseis em inúmeros estados. Uma expedição ao estado da Bahia, 
Chapada Diamantina, em uma gruta inundada (Lago Azul), foi realizada por uma equipe de Paleontólogos 
do Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com patrocínio da 
Petrobrás.  Foi  encontrado  um  esqueleto  articulado,  quase  completo,  de  um  indivíduo  jovem  de  E. 
laurillardi, o qual se encontrava em excelente estado de conservação. Deste material coletado, apenas não 
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foram recuperados uma tíbia,  um rádio e  algumas falanges ungueais  das  mãos.  A idade do esqueleto 
permite a observação de ossos que não se coossificaram e o estudo do processo ontogênico de ossificação. 
Há vestígios patológicos que precisam de estudos para sua interpretação. [*Bolsista FIP/MG]
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Este  trabalho  registra  pela  primeira  vez,  a  ocorrência  de  três  restos  fósseis  de  aves  marinhas,  provenientes  de 
depósitos  de  idade pleistocênica  na  Planície  Costeira  do Rio Grande do  Sul. Os espécimes em questão  foram 
coletados entre 1999-2003 no segmento da costa entre Rio Grande e Chuí e compreendem três vértebras cervicais e 
um segmento  da  diáfise  de  um tibiotarso  esquerdo,  cujo  tamanho  e  morfologia  são  comparáveis  aos  de  aves 
Procelariformes  do  porte  de  uma  Diomedea  melanophrys (Albatroz-de-sobrancelha).  Os  fósseis  em  questão 
apresentam-se permineralizados e de coloração escura. As vértebras apresentam-se muito bem preservadas, com 
canais neurais intactos e sem sinais de abrasão. O tibiotarso exibe desgaste pela ação do sedimento marinho na 
forma de sinais de abrasão superficial;  suas extremidades foram quebradas, o que permitiu o preenchimento da 
cavidade interior por cimento recristalizado. A distribuição destes fósseis está relacionada aos depósitos biodetríticos 
da antepraia e plataforma continental interna, que são áreas-fonte de fósseis de mamíferos terrestres pleistocênicos 
de idade Lujanense e de organismos marinhos. Devido às dificuldades de preservação de restos de aves, por causa da 
sua fragilidade, a presença destes fósseis praticamente intactos sugere que as carcaças foram rapidamente recobertas 
por água ou sedimento logo após a morte, permanecendo livres do intemperismo e da ação de necrófagos. O bom 
estado  de  preservação  das  vértebras  indica  que  estas  permaneceram  livres  da  ação  das  ondas,  recobertas  por 
sedimento, até sua exposição, remoção e transporte ao pós-praia. A ausência de sinais de desgaste por abrasão sugere 
que esse processo foi relativemente rápido, o que implica que as áreas-fonte desses fósseis estão localizadas a pouca 
distância  da  praia.  O desgaste  observado no tibiotarso sugere  que sua remoção ocorreu há mais  tempo,  e  que 
permaneceu sujeito ao desgaste por atrito com o fundo marinho e pela abrasão do sedimento em suspensão na água.
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Tomografias computadorizadas podem fornecer informações morfológicas externas e internas e propiciar precisas 
medições  superficiais  e  volumétricas  em  fósseis.  Neste  trabalho,  foram  utilizados  crânios  de  quatro  taxa de 
cinodontes  não-mamalianos triássicos  da  América  do Sul,  com distintas  posições  filogenéticas  e  estratigráficas 
dentro do Triássico,  para  realização de um estudo comparativo das  respectivas  cavidades  cranianas,  abordando 
aspectos neurológicos e fisiológicos e suas implicações evolutivas na transição entre cinodontes não-mamalianos e 
mamíferos. Espécimes de Massetognathus pascuali (PV788T), Brasilodon quadrangularis (PV0628T), Riograndia 
guaibensis (PV0601T) e Brasilitherium riograndensis (PV0760T) foram analisados a partir de imagens adquiridas 
com CT slices  de  0,5  mm e  1  mm nos  planos  transversal,  sagital  e  coronal.  As  imagens  foram digitalmente 
processadas para separar os elementos ósseos da matriz rochosa e gerar reconstituições tridimensionais dos crânios e 
seus moldes internos. A capacidade respiratória foi estimada com base na área da secção transversal das cavidades 
nasais e presença de cristas indicativas de turbinais. A razão entre a área da cavidade nasal e a massa corpórea foi 
comparada  com  os  valores  já  conhecidos  para  endotermos  e  ectotermos  atuais  [Ruben,  et  al.,  1996.  Science 
273:1204-1207],  para  inferência  do possível  status metabólico dos  taxa estudados.  As massas  corpóreas de  R. 
guaibensis e B. riograndensis foram estimadas utilizando-se a equação alométrica Y= 3,68X – 3,83, já aplicada para 
mamaliaformes e insetívoros [Luo et al., 2001.  Science 292: 1535-1540] na qual  Y é o log da massa corpórea em 
gramas e  X é  o  log do comprimento do crânio em milímetros.  Para  Massetognathus, foi  empregada a equação 
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