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E quem com paciência vasculhar raridades pode encontar.

Marcelo Andrê

Alguém um dia por ali passou. A lama veio, guardou e seu registro ali ficou.
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Marcelo Andrê

aleontologia é o ramo da ciência que se ocupa em estudar as evidências de organismos que
existiram há mais de 11.700 anos, data de início da época geológica atual, o Holoceno. Essas
evidências são chamadas fósseis e constituem o objeto de estudo do paleontólogo.
Os fósseis podem ser divididos em duas categorias: restos orgânicos propriamente
ditos, como troncos de árvores, ossos, dentes e conchas; e vestígios, quando apenas traços
da existência de organismos são preservados, incluindo, por exemplo, pegadas, trilhas,
excrementos e marcas de escavação. Restos de organismos ou de seus vestígios que foram soterrados, mas
têm menos de 11.700 anos, são chamados de subfósseis.
A partir desses achados, pode-se compreender melhor a dinâmica e a evolução do planeta, assim como
a dos organismos que nele viviam. Nesse sentido, o levantamento do potencial paleontológico é de grande
importância, uma vez que, a partir das novas descobertas, pode-se aumentar o número de informações sobre
organismos extintos e, assim, gerar mais dados sobre os ambientes e as relações ecológicas do passado.
Devido à sua extensão territorial e à presença de ambientes sedimentares propícios para a preservação
de fósseis, Minas Gerais possui um amplo registro paleontológico, tanto do ponto de vista temporal quanto
espacial. O Estado também possui uma posição de destaque por ter sido o local onde o naturalista dinamarquês
Peter Lund iniciou, na primeira metade do século XIX, a pesquisa paleontológica no Brasil. Seu legado inclui a
descrição de diversas espécies de mamíferos do período Quaternário (que abrange os últimos 2,5 milhões de
anos) coletadas em grutas calcárias ao longo da bacia do Rio das Velhas e até então desconhecidas da ciência.
É nas cavernas que ocorre o maior número de achados fósseis de mamíferos no Brasil. Isso se deve a
características peculiares que normalmente estão relacionadas a esses ambientes, como ausência de predadores
e necrófagos, temperatura e umidade constantes, incidência reduzida de luz solar, que proporcionam uma melhor
preservação de restos orgânicos (Lund, 1837). Além de mamíferos, fósseis de outros grupos taxonômicos também
são encontrados nesses ambientes, incluindo invertebrados com partes mineralizadas, como as conchas de
caramujos, e outros vertebrados, como anfíbios, aves e répteis. Restos de vegetais recobertos por carbonatos
também já foram mencionados para cavidade no Rio Grande do Norte (Ferreira et al., 2010).
Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos a partir do levantamento paleontológico realizado
nas cavidades naturais na região dos municípios de Vazante, Unaí e Paracatu, incluindo a descrição dos
depósitos de relevância paleontológica, seus fósseis e subfósseis, além das interpretações que podem ser
realizadas a partir deles.
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FÓSSEIS DE CAVERNAS EM MINAS GERAIS

As cavidades que apresentaram restos orgânicos recentes ou fósseis e/ou um grande volume de
sedimentos externos preservados em seu interior foram alvo de estudos mais detalhados. Assim, para o
levantamento da potencialidade fossilífera da área de estudo, foram realizadas inspeções das superfícies dos
depósitos sedimentares e identificação do material orgânico ali depositado.

A maioria dos achados fósseis relacionados com depósitos de cavernas em Minas Gerais se concentra no
Carste de Lagoa Santa (Paula Couto, 1958). Mesmo sendo pesquisadas desde a época de Lund, até hoje são
reportados achados importantes para as cavidades desenvolvidas nesta região (Vasconcelos et al., 2015).
Bem menos explorada, a região cárstica de Arcos-Pains-Doresópolis também preservou fósseis e subfósseis
de mamíferos em cavidades naturais, como o de um gambá (família Didelphidae) e de um mastodonte
Notiomastodon platensis (Ameghino, 1888). Há também restos de roedores e de porcos-do-mato na região
cárstica de Montalvânia, norte do Estado, sendo que os últimos estão depositados na coleção do Museu de
História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais. Fósseis em cavernas também são
reportados a Cordisburgo, Montes Claros, Minas Novas e às regiões do Vale do Peruaçu, de Curvelo-Baldim e de
São João del-Rei, este provavelmente o mais antigo registro no Estado (Cartelle, 2012).

DEPÓSITOS SEDIMENTARES EM CAVERNAS
A natureza e a dinâmica dos depósitos sedimentares das cavernas são fatores cruciais para a preservação
de fósseis nesses ambientes. A ocorrência de depósitos sedimentares clásticos (aqueles formados por
partículas de areia, silte, cascalho) que provêm do exterior somada à grande quantidade de depósitos
químicos, em geral formados pela precipitação de carbonato de cálcio (calcita), aumenta o potencial de
preservação de restos orgânicos e, consequentemente, o valor científico da cavidade.
Os carbonatos presentes no sedimento clástico ou que se depositam sobre o piso, as paredes e o teto
podem criar um ambiente protetor para os restos orgânicos, principalmente para as partes duras, como
conchas, carapaças, ossos e dentes, favorecendo sua preservação (Lund, 1837). O mesmo ocorre com os
depósitos formados por sedimentos de granulometria fina e bem selecionados, indicando a ocorrência de
ambientes de sedimentação calmos. Nesse caso, a relevância do ponto de vista paleontológico é significativa,
uma vez que tais localidades favorecem a preservação de partes menores e mais frágeis do esqueleto. Já os
depósitos constituídos de conglomerados e brechas, que são rochas formadas pela mistura de fragmentos
minerais com mais de 2 milímetros de diâmetro cimentados por um sedimento mais fino, são mais comuns
em ambientes de alta energia, fato que pode ocasionar a destruição parcial ou total dos restos orgânicos,
prejudicando sua preservação dentro das cavernas.

Localização das regiões onde são reportados achados fósseis
em cavidades naturais no Estado de Minas Gerais
Localização das regiões onde são reportados achados fósseis em cavidades naturais no Estado de Minas Gerais
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(1) Carste de Montalvânia e Peruaçu; (2) Montes Claros, (3) Minas Novas; (4) Carste de Lagoa Santa e Baldim-Cordisburgo;
(5) Carste de Arcos-Pains-Doresópolis; (6) São João del-Rei e (7) Vazante.
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Modelos de possíveis tipos de depósitos cavernícolas: (1) Guano de morcego; (2a) e (2b) Depósitos químicos, respectivamente
paleopiso e escorrimentos; (3) Blocos desmoronados; (4) Sedimentos mais recentes (argila, areia, cascalho;
(5a) e (5b) Brechas sedimentar e fossilífera, respectivamente; (6) Subfósseis (conchas e ossos).
Redesenhado de Lino e Allievi (1980).
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Em todas as cavidades visitadas na área de estudo, depósitos clásticos, químicos e orgânicos estavam
presentes em quantidades variáveis. Neste contexto, os achados fósseis mais relevantes, incluindo os
espécimes identificáveis taxonomicamente, estão associados a depósitos clásticos de granulometria
fina, apresentando-se parcialmente soterrados, completamente expostos e/ou recobertos por depósitos
químicos. É o caso dos depósitos fossilíferos preservados nas grutas da Gameleira, Guardião Severino e
da Fendinha. A cavidade VT-0001 não continha restos fósseis aflorados, mas a ocorrência de expressivos
depósitos sedimentares, principalmente de granulometria fina, sugere um elevado potencial de preservação.
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PROCESSOS DE FOSSILIZAÇÃO EM CAVERNAS

A

B

André Vascocnelos

Exemplos de conchas de gastrópodes que sofreram os processos de fossilização por cimentação (A) e por molde (B). Escala: 5 cm.

Hipóteses de entrada de animais (ou de seus restos) no interior das cavidades: (1) à procura de água ou sal; (2) carregados por
predadores; (3) queda através de fendas verticais; (4) à procura de abrigo (ex.: morcegos); (5a) levados por correntezas de água –
somente os ossos; (5b) levados por correntezas de água – como carcaças. Escala: 20 mm.

C
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Fossilização é o conjunto de processos pelos quais se preservam os restos e/ou vestígios orgânicos
incorporados no ambiente sedimentar. Inúmeros são os processos de fossilização descritos na literatura que
podem propiciar a preservação das partes duras (ex.: ossos e conchas) e das partes moles (ex.: músculos
e pele) dos organismos (Mendes, 1977). Conforme relatado em trabalhos envolvendo fósseis coletados em
cavernas carbonáticas, as partes duras dos organismos podem sofrer, basicamente, cinco processos de
fossilização: substituição, incrustação, permineralização, cimentação e impressões/moldes (Cartelle, 2012).
Na substituição, os minerais originais do resto orgânico são dissolvidos e aqueles provenientes do meio
se cristalizam, ocupando o seu lugar e assim criando uma réplica do resto orgânico. A incrustação, por outro
lado, é definida pela precipitação de minerais na superfície externa do resto orgânico, criando uma capa
protetora que o envolve.
Já a permineralização ocorre quando os minerais do meio são incorporados aos restos orgânicos,
penetrando na sua estrutura interna e precipitando em poros e canais. A cimentação ocorre quando há
precipitação de minerais no sedimento que contém restos orgânicos, deixando-o com uma dureza elevada.
Quando o organismo ou suas partes caem no sedimento e sofrem um processo lento de degradação, sua
forma pode ficar “impressa” na rocha, gerando então as impressões e os moldes. A diferença entre eles é
que os moldes são estruturas de relevo mais profundo, enquanto que as impressões têm relevo baixo, quase
bidimensional, na rocha.
Embora mais rara, há a preservação de tecidos moles dos organismos, como músculos, pele e pelos, que
podem sofrer processos de desidratação (mumificação) ou preservação pelo gelo (criopreservação) (Shimer,
1956). Há ainda os vestígios de organismos preservados como estrutura deposicional da rocha onde a caverna se
desenvolve, que é o caso dos estromatólitos. Esse termo se refere às estruturas constituídas por finas lâminas
sobrepostas, com formato convexo, geralmente observadas em calcários, sendo resultantes do crescimento de
colônias fixas de bactérias fotossintetizantes em ambiente aquático. Esses fósseis são considerados como a
evidência mais antiga de vida na terra, os mais antigos com uma idade de cerca de 4 bilhões de anos.
Para as cavernas visitadas, são reportados os seguintes processos de fossilização: osso de um pequeno
vertebrado que sofreu o processo de substituição e de restos de uma preguiça-terrícola cimentada e
incrustada na Gruta Guardião Severino; preguiças-terrícolas permineralizadas e incrustadas por calcita na
Gruta da Fendinha; e ainda um gambá mumificado (subfóssil) na Lapa Nova. Os invertebrados, basicamente
conchas de gastrópodes, também sofreram incrustação e/ou cimentação, e ainda alguns foram encontrados
como moldes. Estromatólitos também foram observados na área, tanto fora quanto no interior das cavernas.
O estudo dos processos de fossilização também envolve o modo de incorporação dos restos orgânicos no
ambiente sedimentar, permitindo distinguir organismos que fazem parte do ambiente cavernícola daqueles
que foram transportados para lá.

Ossos de morcegos que sofreram diferentes tipos de fossilização, sendo crânio recente (A) e fossilizados por incrustação (B) e por
substituição (C). Escala: 20 mm. Material depositado no Laboratório de Paleontologia do Museu de Ciências Naturais PUC Minas.
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Em geral, a ocorrência de restos de vertebrados em cavidades naturais se deve: (1) à entrada do animal
na cavidade de maneira acidental (quedas em fendas) ou ativamente em busca de recursos (habitação, abrigo
temporário, nutrientes); ou (2) transportado por fatores físicos (fluxos de água) ou biológicos (carreamento
por predador) (Lund, 1837).
Os diversos mecanismos de entrada de organismos em cavernas, em geral, resultam na formação de
depósitos fossilíferos constituídos por elementos incorporados ao longo de muito tempo. Esse fenômeno
é comum em ambientes com sedimentação lenta ou episódica, sendo chamado de mistura temporal (Staff
et al., 1986). Na Lapa Nova, por exemplo, foi observado, por meio de datações radiométricas, que os restos
de cervídeos foram ali depositados em um intervalo entre 5.890 e 790 anos atrás (Hubbe e Auler, 2012). Em
alguns casos, a mistura temporal pode prejudicar o trabalho de reconstrução paleoambiental, porque traz na
mesma localidade espécies que viveram em condições ambientais distintas.
Em se tratando dos mecanismos de transporte de vertebrados observados na área de estudo, destacam-se
os restos levados por predadores, pela ação da água ou pela ação do homem. Nas proximidades das entradas das
cavidades VT-0001 e Guardião Severino, especialmente, grandes concentrações de microvertebrados, como pequenos
roedores e morcegos, estão depositadas sobre pisos e patamares. No caso da cavidade Guardião Severino, os restos
estão associados a pelotas de regurgito recente de corujas. Muitas aves, incluindo espécies de rapina como as corujas,
regurgitam restos não digeridos de suas presas, incluindo partes de insetos, penas, pelos, ossos e dentes. Esse material
é expelido sob a forma de pelotas compactadas, com alto potencial de preservação em cavernas com baixa umidade e
baixa incidência de luz. Quando essas pelotas se desfazem, o material preservado em seu interior, como os pequenos

REVELANDO IMPORTÂNCIAS, RECOMENDANDO REFÚGIOS

225

André Vasconcelos

ossos, se solta, gerando grandes acúmulos sobre o piso das grutas. Por preservarem restos orgânicos, as pelotas de
regurgito são importantes fontes de informação ecológica e, no caso de pelotas fossilizadas, paleontológica.
Já os restos de outros grupos de vertebrados podem ter sido carreados pelas águas ou por predadores, uma
vez que há apenas ossos isolados preservados, como fragmentos de crânio, ossos longos (braços e pernas) e
podiais (ossos de mãos e pés), como observado nas cavidades VT-0001, VT-0003, VT-0167, VT-0193, VT-0197, Gruta
Gameleira, Lapa Nova, Lapa Nova II. Em primeira análise, pelo fato de os ossos não apresentarem marcas de dentes,
a ação de predadores foi descartada. Esqueletos encontrados parcial ou completamente articulados foram
interpretados como morte do animal no próprio local, uma vez que fluxos hidráulicos tendem a desarticulá-los.
Restos desse tipo, tanto recentes quanto fósseis e subfósseis, foram observados nas cavidades VT-0167,
Gruta Gameleira, Gruta Guardião Severino e Gruta da Fendinha.
Um estudo prévio na cavidade Lapa Nova (Hubbe e Auler, 2012) constatou que uma grande quantidade de
esqueletos de cervídeos preservados em um de seus condutos pode estar relacionada a quedas acidentais
desses animais. Segundo os autores, um desnível abrupto impossibilitava o retorno dos animais que ali
caíam; com isso, eles morriam na caverna. Já a ausência de crânios e o alto grau de fragmentação dos ossos
foram atribuídos às atividades turísticas na caverna. Nesse caso, os próprios visitantes, desavisados da
importância científica do material, coletam e pisoteiam os esqueletos.
A

B

C

D

E

F
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Esqueletos de novilhos (Bos sp.) próximos à entrada da Gruta Guardião Severino.

Vestígios recentes de organismos observados em algumas cavidades visitadas. Escala: 5 cm. (A) Casca de ovo de ave (VT-167); (B) Fezes de
tamanduá; (C) Pelotas de regurgito de coruja; (D) Ninho de vespa; (E) Tubo de cupins (Termitidae); (F) Pegadas de mamífero.

Restos de animais domésticos como cães, galinhas e bovinos foram localizados em relativa abundância nas
entradas das cavidades Guardião Severino e Gruta da Gameleira. Esses depósitos podem ser atribuídos à ação
antrópica de descarte dos animais, hipótese que pode ser sustentada: 1) pela proximidade com áreas construídas
(município, fazenda); 2) pela ocorrência exclusiva de animais domésticos; 3) pela presença de esqueletos articulados
e em associação, não apresentando marcas de fraturas ou predação. Adicionalmente, foram observadas evidências
indiretas de animais selvagens: pegadas e fezes de vertebrados, bem como ninhos e tubos de invertebrados.
Outro aspecto importante é a presença de animais vivos na cavidade, assim como de seus restos recentes,
demonstrando que a cavidade recebeu até recentemente – ou ainda recebe – fluxo de organismos. Dentre
estes, os mais relevantes são os que possuem partes duras, como conchas de gastrópodes terrestres, ossos
e dentes de vertebrados.
Em sete cavidades foram observados animais vivos, como peixes (VT-0047), anuros (VT-0008 e VT-0197),
coruja (Gruta Guardião Severino), maritacas (VT-0001), morcegos (VT-0003, VT-0008, VT-0012, VT-0014, VT-0047,
VT-0134, VT-0197, Lapa Nova), além de cachorro doméstico (Lapa Nova).
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Grande concentração de restos de microvertebrados junto a raízes, próxima à entrada sudoeste da cavidade VT-0001. Escala: 7 cm.

Animais vivos e restos recentes observados em algumas cavidades visitadas: (A) Anuro (Rhinella) (VT-0197);
(B) Morcego (VT-0134); (C) Carcaça de morcego (Lapa Nova); (D) Crânio de guaxinim (Procyon sp.) (VT-0193);
(E) Restos de roedor (VT-0001); (F) Concha de gastrópode terrestre (VT-0167).
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As estruturas são colunares, com tamanhos e cores variáveis, observadas em seção transversal ou
longitudinal.
Na entrada da cavidade VT-0004, é possível observar estromatólitos do tipo Conophyton preservados tanto
em seção vertical quanto horizontal. Apesar da exposição a intempéries (clima e vegetação), os estromatólitos
se encontram bem preservados, com laminação bem definida. Já em seu interior, praticamente todas as
paredes e teto são formados por estromatólitos, observados principalmente em seções horizontais e com
laminação em alto relevo. Devido aos processos de dissolução, alguns estromatólitos nessa caverna são
muito friáveis, desfazendo-se facilmente à manipulação.
Já os afloramentos estromatolíticos observados na cavidade VT-0047 se encontram com sua superfície
polida, provavelmente pela ação da água. As colunas estão preservadas no mesmo plano da matriz
carbonática e apresentam laminações com cor rosada, conforme descrito por Dardenne et al. (2009) para
outros afloramentos da região.
Na Gruta da Fendinha foram observados estromatólitos colunares com cerca de 7 centímetros de diâmetro
nas colunas, que se apresentam de forma variável quanto à preservação: alguns em excelente estado, com

André Vasconcelos

laminação preservada em alto relevo; outros com lâminas de difícil visualização devido ao intemperismo.

André Vascocnelos

INVERTEBRADOS TERRESTRES
Estromatólitos preservados no teto da cavidade VT-0197, onde é possível notar suas laminações preservadas em alto relevo. Escala: 20 cm.
À esquerda, representação de seção vertical (A) e horizontal (B) de estromatólitos colunares. Modificado de Moeri (1972).

ESTROMATÓLITOS
Estromatólitos já são conhecidos para o carste da região de estudo desde a década de 1970 (Moeri,
Em seções horizontais, estromatólitos tipo Conophyton preservados no teto da cavidade VT-0004. Escala: 80 cm.

1972), porém, até então, a presença dessas estruturas no interior das cavernas não havia sido reportada. Nos
calcários onde as cavidades VT-0004, VT-0047, VT-0051, VT-0197 e Gruta da Fendinha se desenvolvem, foram
observados estromatólitos colunares do tipo Conophyton e esteiras microbianas. Estas últimas são estruturas
também formadas por microrganismos, mas, neste caso, as lâminas são horizontais, e não convexas como nos
estromatólitos. Até o momento, há apenas um registro confirmado na literatura desses fósseis para cavernas

A

C

André Vasconcelos

B

André Vascocnelos

brasileiras, localizado no carste de Arcos-Pains-Doresópolis (Vasconcelos et al., 2016).

Fósseis de origem microbiana preservados no exocarste da região de estudo. Escala: 10 cm. (A) Esteiras microbianas nas proximidades
da cavidade VT-0153; (B) e (C) Estromatólitos preservados próximos à cavidade VT-0047.
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Estromatólitos cilíndricos preservados em seções longitudinais e transversais, em bloco abatido na cavidade VT-0047. Escala: 3 cm.
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VERTEBRADOS
No registro fóssil em cavernas, o grupo de organismos mais bem-representado é o dos vertebrados. Isso
se deve aos corpos desses animais serem constituídos por um grande número de peças esqueletais resistentes
à destruição, como ossos podiais e dentes, que são compactos e robustos, principalmente os de mamíferos de
grande porte (Paula Couto, 1979). Pelo estado precário de preservação de alguns fósseis e/ou por se apresentarem
parcialmente encobertos por sedimentos, muitas vezes a identificação do organismo é prejudicada. Ainda assim,
dentre os restos fósseis localizados nas cavernas, foram identificados ossos pertencentes aos seguintes animais:
anfíbio, porco-do-mato, veado, anta e preguiças-terrícolas, além de fezes fossilizadas de algum carnívoro.

André Vasconcelos

Todos os restos fossilizados de invertebrados nas cavidades visitadas se tratam de conchas de gastrópodes
terrestres de Megalobulimus Miller, 1878, Solaropsis Beck, 1837, e Orthalicus Beck, 1837. Como são restos
comuns em cavidades naturais, sua relevância paleontológica é relativa.
Conchas de gastrópodes são mais abundantes no piso das cavidades, apresentando-se incrustadas nos
depósitos clásticos e/ou químicos. Também foram encontradas com frequência nos solos carbonatados, presos
nas paredes e no teto, assim como encaixadas em fraturas nas paredes das cavidades VT-0003, VT-0010, VT0012, VT-0134, VT-0197, Grutas da Fendinha, da Gameleira e Guardião Severino, além da Lapa Nova e Lapa Nova II.
Como há poucos estudos paleoecológicos envolvendo esses animais em cavernas, inferências a respeito
de seu modo de entrada, fossilização e preservação nesses ambientes são restritas. No entanto, várias
conchas preservadas de maneira caótica em um depósito na cavidade VT-0014 podem ser indicativas de
ambiente de fluxo turbulento (Kidwell et al., 1986). Também foram observados moldes externos de concha do
gastrópode Megalobulimus na cavidade VT-0012.
Vestígios fossilizados de invertebrados foram observados nas paredes da cavidade VT-0134. Trata-se de
tubos de cupins (família Termitidae) que sofreram incrustação.

MICROVERTEBRADOS
Fósseis de microvertebrados ainda são pouco estudados em cavernas brasileiras, principalmente em se tratando
de restos pertencentes a grupos taxonômicos não mamíferos. Restos recentes, fósseis e subfósseis de aves,
quirópteros, marsupiais e roedores são aqui reportados à área, além de um osso alongado coletado na cavidade
Guardião Severino, que, apesar de muito fragmentado, foi atribuído a um anuro.
ARTIODÁCTILOS
Certamente, o grupo subfóssil e fóssil de grandes vertebrados mais comum em cavernas é o dos
artiodáctilos (Lino et al., 1979; Hubbe e Auler, 2012), aqui representados pelos porcos-do-mato (família
Tayassuidae) e veados (família Cervidae). Ambas as famílias possuem representantes extintos e viventes.
Os porcos-do-mato atuais são encontrados do sul da América do Norte à Argentina. No Brasil, há registro de
fósseis desses animais em cavernas dos seguintes Estados: Piauí, Ceará, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais. Já restos
fósseis de veados são reportados a cavidades localizadas nos Estados da Bahia, de Minas Gerais, de Mato Grosso do
Sul e do Paraná (Cartelle, 2012). Restos de porco-do-mato são aqui reportados à Gruta da Gameleira. Já nas cavidades
Fendinha, Lapa Nova e Lapa Nova II foram encontrados esqueletos de cervídeos.

Osso de anfíbio que sofreu
processo de fossilização por
substituição, encontrado em
meio ao sedimento da Gruta
Guardião Severino.
Escala: 10 mm.
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Ossos incrustados localizados em fenda vertical na Lapa Nova II. Escala: 1 m.

Tubos de cupins incrustados por carbonatos preservados na cavidade VT-0134. Reconstituição dos tubos à direita. As linhas
pontilhadas indicam o limite inferido dos tubos. Escala: 3 cm.
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Redesenhado a partir de Mendes (1988) e Cartelle (2012).
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A

André Vascocnelos

B

Restos das preguiças-terrícolas localizados na área de estudo, sendo, à esquerda, a representação de um megaloniquídeo
encontrado na Gruta da Fendinha; e, à direita, a indicação dos ossos de Nothrotherium maquinense preservados nas Grutas Guardião
Severino (em verde) e da Fendinha (em alaranjado).

Esqueleto parcialmente articulado de Tapirus sp. no piso da Gruta da Gameleira: (A) crânio incrustado do fóssil e (B) a
representação esquemática do mesmo. Escala em B: 7 cm.

PERISSODÁCTILOS

Vértebra e molariforme (seta) de Nothrotherium maquinense cimentados em paleopiso na Gruta Guardião Severino.

André Vascocnelos

Fósseis de anta são conhecidos no Brasil em depósitos datados de cerca de 1,5 milhão de anos atrás. Esse
grupo, representado no Brasil pelas espécies Tapirus terrestris Linnaeus (1758) e Tapirus cristatellus Winge, 1906,
possui um amplo registro no país. Restos fósseis de antas coletados em cavernas são reconhecidos nos seguintes
Estados: Ceará, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul (Paula Couto,
1979). Na área de estudo, restos fossilizados de anta estão presentes na Gruta da Gameleira.
XENARTROS
Os xenartros são animais exclusivos do continente americano e tiveram sua origem na América do Sul há
cerca de 60 milhões de anos (Cartelle, 2012). Entre seus representantes temos tamanduás, tatus, gliptodontes,
preguiças-terrícolas (todas extintas) e arborícolas. Para a área de estudo (cavidades Gruta da Fendinha e Guardião
Severino), foram identificadas duas preguiças-terrícolas: Nothrotherium maquinense (Lund, 1838) Lydekker, 1889
e um Megalonichydae indeterminado. Restos de Nothrotherium maquinense já foram reportados a cavernas da
Bahia, de Minas Gerais e de São Paulo. Já fósseis de Megalonychidae ocorrem em alguns Estados: Acre, Paraíba,
Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul (Cartelle e Bohórquez, 1986, Oliveira et al.,
2009, Ghilardi et al., 2011). Esta é a primeira ocorrência desses táxons no noroeste de Minas Gerais. A preguiça
Nothrotherium maquinense era a menor das preguiças-terrícolas, alcançado o tamanho de um grande cachorro. Já
o megaloniquídeo encontrado na Gruta da Fendinha podia alcançar o tamanho de um bezerro. Esses animais eram
herbívoros e foram extintos há cerca de 11 mil anos.
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Falanges (indicadas pelas setas amarelas) e dentes (seta azul) de Nothrotherium maquinense preservados em paleopiso na
Gruta Guardião Severino. Escala: aproximadamente 5,5 cm.
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Mandíbula fragmentada (A) e falange (B) da preguiça-terrícola
Nothrotherium maquinense sobre o piso da Gruta da Fendinha.
Escala: 7 cm.

Fragmentos de sacro (A) e de vértebra (B) da preguiça-terrícola
Megalonychidae sobre o piso da Gruta da Fendinha. Escala: 7 cm.
Gambá (Didelphis albiventris) mumificado na Lapa Nova.
Escala: 8 cm.

Coprólito preservado na Lapa Nova II. Escala: 8 cm.

Pelos achados de vertebrados apresentados acima (cavidades Lapa Nova, Lapa Nova II, Grutas Guardião
Severino e da Gameleira) e pela preservação de estromatólitos (cavidades VT-0004, VT-0047, VT-0051, VT-0197
e Gruta da Fendinha), a região de estudo apresenta um alto valor científico do ponto de vista paleontológico,
sendo inclusive alvo promissor para futuros estudos.

Esqueleto de preguiça-terrícola extinta incrustado sobre o piso da Gruta da Fendinha. Os ossos destacados na representação
à direita são: (1) fragmentos de costelas, (2) ossos longos. Escala: 14 cm.

Animais mumificados naturalmente em cavernas são raros, principalmente em cavidades úmidas, nas
quais a decomposição do animal é acelerada. No Brasil, mumificações são conhecidas para cavernas da
Bahia, com roedores, lagartos e morcegos. Para a área de estudo, é relatada a presença de um gambá
(Didelphis albiventris Lund, 1840) mumificado na Lapa Nova, provavelmente um subfóssil.
Evidências indiretas de vertebrados terrestres fósseis ou subfósseis em cavernas brasileiras, como marcas
de escavações, tocas e coprólitos (fezes fossilizadas) são restritas. Estes últimos possuem elevado potencial
científico, uma vez que podem ser utilizados para estudos alimentares, parasitários e para reconstruções
paleoambientais (Marcolino et al., 2012). Um coprólito foi identificado na Lapa Nova e, pela sua morfologia,
foi atribuído a um pequeno carnívoro.
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MARCAS ANTRÓPICAS DE ESCAVAÇÃO
Uma das características observadas em campo durante o trabalho foram as marcas deixadas por
atividades antrópicas de escavação, possivelmente associadas às atividades de extração de fósseis ou a outras
pesquisas ligadas à geologia, como prospecção de salitre. A documentação de tais estruturas é relevante,
porque serve de parâmetro de comparação para escavações não antrópicas invariavelmente encontradas
em cavidades classificadas como paleotocas, que são tocas escavadas por animais extintos, como tatus e
preguiças-terrícolas (Bittencourt et al., 2015).
Escavações antrópicas foram observadas nas cavidades VT-0008 e Lapa Nova. Nessas cavernas, não há registro
paleontológico associado, tampouco apresentaram características associadas a depósitos fossilíferos.
André Vascocnelos

André Vascocnelos

PSEUDOFÓSSEIS
Pseudofósseis são estruturas de origem inorgânica que se assemelham a fósseis. Algumas estruturas
laminadas nas paredes das cavidades VT-0014, VT-0167 e Lapa Nova se assemelham a estromatólitos. No
entanto, tais marcas são produtos de deposição inorgânica ou intemperismo de minerais provenientes das
paredes e do teto das cavernas.

Formas inorgânicas semelhantes a estruturas de origem microbiana observadas na cavidade VT-167 (à esq.) e na Lapa Nova. Escala: 10 cm.

Escavação antrópica realizada em conduto superior da cavidade
Lapa Nova.
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