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P=1,6S3, já utilizada para o mesmo táxon [Quiroga, 1980. J. Hirnforsch 21:299-336], onde P é a massa em gramas e 
S é o comprimento do crânio em centímetros. Estas estimativas de massa (m) também foram usadas no cálculo dos 
Quocientes de  Encefalização (QE=  c/m3/4) dos animais, calculados a partir  do volume do cérebro (c), estimado 
através dos moldes internos da cavidade cerebral.  Os resultados obtidos confirmam a provável endotermia para 
Eucynodontia e indicam uma significativa encefalização em tritelodontídeos. [Bolsista CNPq] 

MASTOFAUNA PLEISTOCÊNICA DO ESTADO DO PARANÁ: ESTADO ATUAL DO 
CONHECIMENTO

FERNANDO A. SEDOR
MCN-SCB-UFPR, Curitiba, PR, sedor@ufpr.br

DAVID DIAS DA. SILVA
MCN-SCB-UFPR, Curitiba, PR, biodavid04@yahoo.com.br

No sul do Brasil são conhecidas ocorrências de mamíferos pleistocênicos apenas nos estados do Rio Grande do Sul e 
Paraná.  Sintetiza-se e amplia-se aqui  o conhecimento sobre a mastofauna pleistocênica paranaense que ainda é 
incipiente.  Atualmente  são  conhecidos  para  o  Estado  do  Paraná  representantes  de  sete  espécies  de  mamíferos 
distribuídos em seis ordens: Xenarthra, Proboscidea, Carnivora, Notungulata, Perissodactyla, e Artiodactyla. Dentre 
os xenartros são conhecidos registros de Megatheriidae para os municípios de União da Vitória, Pinhão e Ribeirão 
Claro.  Apenas  materiais  das  duas  últimas  ocorrências  encontram-se  depositadas  em  coleção  e  não  permitem 
determinação a nível genérico. A família Mylodontidae está representada por um dentário incompleto atribuído a 
Scelidodon, procedente do Município de Doutor Ulysses. Os proboscídeos estão registrados através de dentes (molar 
e fragmentos de colmilho) e ossos isolados atribuídos a  Stegomastodon waringi procedentes dos municípios de 
Chopinzinho e Pinhão. A ordem dos carnívoros esta representada por um crânio de Protocyon troglodytes (Canidae) 
encontrado em uma caverna no Município de Doutor Ulysses. A ordem dos notungulados está representada por um 
dente incisivo e fragmentos de costelas de Toxodon platensis procedentes do Município de Rio Branco do Sul. Os 
perissodátilos estão representados pelo dentário esquerdo (com dentes) de Equus sp. (Equidae) para o Município de 
Pinhão, e um fragmento do dentário direito (com dentes) atribuído a  Tapirus sp. (Tapiridae) de uma caverna no 
Município de Doutor Ulysses. A ordem dos artiodátilos esta representada por um crânio completo muito incrustado 
por carbonato de cálcio atribuído a  Mazama sp.  (Cervidae).  O estudo de materiais procedentes de cavernas da 
Região de Adrianópolis  e Cerro Azul,  depositados no Museu de Ciências Naturais  da Universidade Federal do 
Paraná (MCN-SCB-UFPR), forneceu dois novos taxa: um artiodátilo Tayassuidae (Tayassu sp.) determinado a partir 
dos dentários e ossos longos, e um xenartro ( Megalonychidae?) representado por de um astrágalo. Elevando para 
nove o número de espécies conhecidas para o Pleistoceno do Estado do Paraná. Estes registros são importantes para 
ajudar a esclarecer aspectos relacionados à distribuição e a diversidade da mastofauna pleistocênica no Estado do 
Paraná e na região sul do Brasil.
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As  bacias  sedimentares  da  margem  leste  brasileira,  bem  como  suas  contrapartes  africanas,  apresentam  uma 
expressiva e praticamente contínua seção carbonática eo a neocretácea, que, apesar das diferentes denominações, 
representam, essencialmente, a  sedimentação associada à implantação do Oceano Atlântico Sul.  Este evento foi 
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