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1. Introdução 

 

O conhecimento sobre a diversidade de toxodontes no Pleistoceno da América do 

Sul é bastante problemática. Desde o século XIX diversos trabalhos propõem revisões 

sistemáticas, elegendo novas espécies ou agrupando táxons sempre com abordagens 

complexas, associações com idades geológicas ou proporções de dentes e elementos 

ósseos (Ameghino, 1917; Paula Couto, 1979; Miño-Boilini et al., 2004). De acordo com 

Cartelle (1992) este grupo possui mais questões do que respostas, principalmente no que 

diz respeito às sinonímias e diagnoses específicas. Esses mamíferos fazem parte de uma 

singular fauna extremamente distinta daquela que temos atualmente. 

A atual fauna de mamíferos terrestres da região Neotropical é composta por 

animais de médio e pequeno porte. Dentre os maiores mamíferos terrestres presentes 

nesta zona biogeográfica figuram as antas com cerca de 300 kg de massa; as lhamas 

com cerca de 220 kg e o urso-de-óculos com cerca de 180 kg. Outros, como a onça- 

pintada e o guanaco não atingem tal massa. Nas outras regiões, tais como Neártica, 

Paleártica e Oriental a presença de bisões, com mais de uma tonelada, alces com mais 

de 700 kg, elefantes e rinocerontes asiáticos que ultrapassam duas toneladas, mostram 

um grande contraste. Entretanto, é na África que a diferença se torna mais extrema, pois 

elefantes, rinocerontes e hipopótamos ultrapassam três toneladas, além de uma enorme 

diversidade de girafídeos, bovídeos e cervídeos da região Etiópica que bem ilustram 

esta diferença (Garshelis, 2009; Sunquist & Sunquist, 2009; Franklin, 2011; Lewison, 

2011; Mattioli, 2011; Medici, 2011; Wittemyer, 2011). 

No entanto, durante o Pleistoceno, diversos representantes de mamíferos sul-

americanos atingiram tamanhos gigantescos, tais como Stegomastodon superbus, 

Eremotherium laurillardi, Megatherium americanum, que ultrapassavam as seis 

toneladas, gliptodontes e toxodontes que possuíam mais de uma tonelada de massa, 

sendo equiparados com a atual megafauna da região Etiópica, alguns até mesmo 

superando a massa dos maiores elefantes africanos (Fariña et al., 1998; Toledo, 1998). 
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A compreensão dessa diversidade de mamíferos extintos da América do Sul pode 

ser mais bem entendida se comparada com a África atual do que com a própria América 

do Sul recente. Outro detalhe é que a visão dessa diversidade não pode ser separada de 

uma ideia temporal (Mendes, 1977). 

O “Princípio do Atualismo” 

Um dos grandes recursos utilizados pela paleontologia, tanto quanto pela 

geologia, é o princípio do atualismo. Mendes (1977) destaca este conceito como um dos 

pontos mais fundamentais no que concerne aos estudos envolvendo a paleontologia, 

onde os processos vitais de organismos extintos não teriam sido, essencialmente, 

distintos aqueles atuais. Desta forma, a utilização de estudos sobre anatomia e modo de 

vida de táxons atuais permite o estabelecimento de analogias ou homologias nos estudos 

paleontológicos. 

Este importante conceito tem sua base nos trabalhos geológicos publicados por 

James Hutton, em especial no ensaio Theory of Earth (Hutton, 1788), no qual expõe o 

princípio do uniformitarismo. Neste trabalho, Hutton considera que os processos físicos 

que atuam hoje seriam os mesmos responsáveis por eventos que ocorreram no passado 

(Ianuzzi & Soares, 2004). Algumas décadas mais tarde, Lyell (1830-1833) empregou o 

conceito do uniformitarismo geológico em seu argumento de que todos os processos 

que aconteceram no passado, geológicos ou biológicos, poderiam ser explicados por 

fenômenos que ocorrem no presente. Ianuzzi & Soares (2004) destacam que a ideia 

central do princípio do atualismo de Lyell estava no fato do “presente ser a chave para o 

passado”. 

Os pioneiros nos trabalhos que envolvem estudos de organismos atuais para 

relações sobre grupos extintos remontam ao final do século XVI e início do século XVII 

(Mendes, 1977). Um dos principais naturalistas a contribuir com esta ideia foi Georges 

Cuvier, considerado o instituidor da anatomia comparada. Cuvier utilizou muito de seu 

vasto conhecimento na área de zoologia de vertebrados atuais para suas pesquisas com 

fósseis (Cuvier, 1827). Em descrições de diversas espécies de dinossauros e outros 

amniotas extintos, Cuvier fez uso de análises comparativas para inferências sobre a 

estrutura anatômica e possíveis hábitos de vida daqueles animais. 
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Alguns métodos para o estudo de animais extintos com bases comparativas são 

bastante aplicados na paleontologia moderna. A comparação direta com organismos 

atuais, relacionados filogeneticamente àqueles extintos, é uma delas (Benton, 2008). 

Algumas linhagens que apresentam descendentes atuais (e.g. mastodontes, mamutes e 

elefantes) podem ser confrontadas quanto à sua morfologia para a formulação de 

hipótese sobre sua biomecânica ou comportamento. Esta abordagem confere uma 

segurança nas inferências funcionais e fisiológicas de grupos fósseis bem determinados, 

embora alguns grupos modernos possam apresentar especializações muito distintivas 

daquelas de seus ancestrais. 

Uma segunda abordagem com conceitos comparativos envolve correlações entre 

organismos distantes filogeneticamente, mas que apresentam um padrão morfológico 

resultante de uma evolução convergente, refletindo adaptações semelhantes a um 

determinado modo de vida. 

Por fim, organismos que não possuem nenhum descendente atual ou que não 

tenham nenhum análogo moderno, que permita tais comparações (e.g. Pliosauria), 

podem ser analisados com base em modelos mecânicos, utilizando conceitos físicos 

aplicados sobre os padrões morfológicos presentes naquela espécie (Taylor, 1987). 

Com base nessas premissas, uma abordagem comparativa de animais e 

ecossistemas atuais pode prover informações úteis no entendimento da diversidade e 

hábitos de linhagens extintas. A África atual com suas extensas savanas sustenta, 

atualmente, uma série de mamíferos de grande porte, algo muito similar ao continente 

sul-americano durante o Pleistoceno. Assim, o estudo dos mamíferos africanos 

modernos pode prover um excelente panorama para um melhor conhecimento dos 

grupos extintos, em especial dos notoungulados Toxodontidae. 

A história da megafauna sul-americana 

Diversos eventos tectônicos, paleoclimáticos e ecológicos influenciaram de 

maneira significativa na constituição da biota e nas modificações paleoambientais, que 

culminaram no estabelecimento da megafauna pleistocênica na América do Sul (Flynn 

& Wyss, 1998; de Vivo, 2008). Esta megafauna pode ser caracterizada, principalmente, 
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por grupos presentes no Pleistoceno (entre 2,5 milhões e 10 mil anos), mas que foi 

composta por um mosaico de grupos endêmicos do continente e grupos alóctones, 

procedentes de diversos eventos de invasão faunística no decorrer das Eras Mesozoica e 

Cenozoica (Simpson, 1980).  

Há cerca de 95 milhões de anos, durante o Cretáceo, a América do Sul tornou-se 

completamente separada da África (Ribeiro, 2006), desligou-se quase por completo das 

demais terras gonduânicas, mantendo uma conexão apenas em sua porção mais austral, 

por meio da Antártica até o início do Eoceno (Flynn & Wyss, 1998). Desta forma, a ida 

de notoungulados basais para a América do Norte e Ásia (Marshall et al., 1983; 

Kondrashov & Lucas, 2004) está ligada a uma variedade de eventos tectônicos ao redor 

do Caribe, que gerou, há de 85 e 63 milhões de anos, arcos de ilhas e magmatismo 

continental marginal.  

A partir do início do Paleoceno, a fauna da América do Sul passou a ter 

pouquíssima influência de grupos alóctones. Desta forma, ocorreu o desenvolvimento 

de grupos endêmicos em nível taxonômico de famílias e ordens, os quais incluem 

diversas famílias de Metatheria, além de Xenarthra, Notoungulata, Litopterna, 

Condylarthra, Xenungulata, Pyrotheria e Astrapotheria, sendo que apenas os quatro 

primeiros chegaram ao Pleistoceno (Cifelli, 1993).  

No final do Eoceno, início do Oligoceno (40-30 m.a.), a Antártica tornou-se 

isolada geograficamente dos demais continentes gonduânicos (América do Sul e 

Austrália). Este evento deu-se após a abertura total da passagem de Drake, situada entre 

a Antártica e a América do Sul, originando uma intensa corrente oceânica denominada 

Circum Polar Antártico (Flynn & Wyss, 1998; Livermore et al., 2004). Durante esse 

período, grandes calotas polares ergueram-se sobre o continente antártico, diminuindo 

substancialmente o nível dos oceanos e alterando as circulações atmosféricas e 

oceânicas. Isto gerou grandes mudanças também nos habitats terrestres e um 

resfriamento em níveis globais (Bowen, 2007). Para este mesmo período é registrado 

um pico de atividades magmáticas na região da cordilheira mesoatlântica (Ribeiro, 

2006), sendo em alguns casos consequências de hotspots, como registrado em rochas 

alcalinas no Sudeste do Brasil (Almeida et al., 1996; Thomas-Filho et al., 2000). 

Possivelmente, estes fatores, aliados à relativa proximidade do continente africano 



5 

proporcionaram a migração dos ancestrais roedores Caviomorpha e primatas Platyrrhini 

por meio de arcos de ilhas formadas entre os dois continentes, os quais passaram a 

compor a fauna da América do Sul. Relacionado, também, com as mudanças climáticas 

dessa época, observa-se uma grande diversificação entre os mamíferos sul-americanos, 

especialmente da ordem Notoungulata. Flynn & Wyss (1998) destacam a fauna de 

Tinguiririca (entre 36-31.5 m.a.) como a localidade mais antiga dominada por 

mamíferos herbívoros hipsodontes, que ocorreu cerca de 15 milhões de anos antes que 

em outros continentes. A condição hipsodonte (dentes com coroa alta) em 

notoungulados foi modificada ao extremo nas linhagens mais derivadas, especialmente, 

na família Toxodontidae, com o desenvolvimento da hipselodontia (crescimento 

contínuo dos dentes) de toda a série dentária (Paula Couto, 1979). 

O grande intercâmbio da biota entre as Américas (GABI – abreviação em inglês) 

foi o último evento de dispersão que influenciou o estabelecimento da megafauna sul-

americana (Simpson, 1980). Pascual (2006) destaca o início deste acontecimento há 18 

milhões de anos (Plioceno Superior) com a ocupação de ilhas caribenhas por roedores 

Dinomyidae e preguiças Megalonychidae, porém sem a invasão da América do Norte. 

De acordo com Marshall et al. (1982), os participantes do grande intercâmbio 

faunístico podem ser divididos em dois grupos com base no tempo e no modo de 

dispersão. O primeiro grupo (saltadores de ilhas) inclui imigrantes durante o Mioceno 

Superior (ca. 07 m.a.), que devem ter chegado à América do Sul a partir de arcos de 

ilhas e terras emersas. Este grupo inclui pelo menos três famílias de origem norte-

americana, os Procyonidae (Carnivora), Gomphotheriidae (Proboscidae) e os Cricetidae 

(Rodentia). O final do isolamento geográfico da América do Sul com a América do 

Norte deu-se via istmo do Panamá, entre 3.5 e 3 m.a. (Flynn & Wyss, 1998). Este 

evento iniciou-se com o desaparecimento da fossa marinha Bolívar em uma área entre o 

noroeste da Colômbia e o sudeste do Panamá e a total emergência da ponte de terra 

panamenha (Marshall et al., 1982). Assim, os membros do segundo grupo 

(caminhadores) de invasores no GABI passaram pelo istmo após a total junção entre os 

continentes. Destes destacam-se os Mustelidae, Canidae, Felidae e Ursidae dentre os 

Carnivora, Tayassuidae, Camelidae e Cervidae (Artiodactyla), Equidae e Tapiridae 

(Perissodactyla), Heteromyidae e Sciuridae (Rodentia), os Leporidae (Lagomorpha) 
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entre outros. Vermeij (1991) destaca que o intercâmbio foi assimétrico, sendo que de 

todos os gêneros de mamíferos norte-americanos, 11% tiveram representantes que 

invadiram a América do Sul e representantes de apenas 2% de todos os gêneros sul-

americanos seguiram para a América do Norte. Webb (1991) apresenta dois modelos 

ecogeográficos que teriam ocorrido diversas e alternadas vezes durante o intercâmbio: 

modelo glacial e interglacial. O modelo glacial, de ocorrência durante o início do 

Pleistoceno, é caracterizado pelo domínio de um ambiente frio e árido que teria aberto 

um corredor de savana entre a América Central e a América do Sul, provavelmente, por 

meio de uma diagonal de habitats abertos do Noroeste ao Sudeste do continente. Este 

corredor de savana entre os dois continentes possibilitou o intercâmbio de animais de 

grande porte, associados a habitats abertos, sendo claramente exemplificado pela 

presença de fósseis de toxodontes, megatérios e gliptodontes em diversos países da 

América Central como Nicarágua, El Salvador e Costa Rica (Leidy, 1886; Stirton & 

Gealey, 1949; Lucas et al., 1997). O modelo interglacial, dominado por vastas florestas, 

possibilitou o intercâmbio de grupos de menor porte e associados a estes ambientes, 

cenário que ocorre até o presente (Webb, 1991). 

Desta forma, a megafauna fóssil de mamíferos do Pleistoceno na América do Sul 

passou a ser representada tanto por animais endêmicos, como toxodontes, 

macrauquênias, preguiças e gliptodontes, quanto por invasores, como tigres-dente-de-

sabre, mastodontes entre outros. 

A megafauna africana 

Muito embora a história geológica da África não tenha contado com um 

isolamento físico, em contraste com a insularização do continente sul-americano 

durante grande parte da Era Cenozoica, este continente também sofreu com as 

sucessivas mudanças climáticas ocorridas no Pleistoceno. Cooke (1968) afirma que na 

África estas mudanças teriam induzido anomalias na especiação da mastofauna. Apesar 

de a vida selvagem atual das regiões zoogeográficas Etiópica e Oriental serem bem 

delimitadas (Sclater, 1858; Wallace, 1876; Schmidt, 1954), o registro fóssil mostra que 

muitos animais que compõem a fauna africana estavam presentes na Eurásia em épocas 

relativamente recentes (Cooke, 1968). 
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Atualmente, o continente africano comporta uma grande diversidade de 

mamíferos de grande porte. Muitos desses animais superam uma tonelada de massa 

como os elefantes, rinocerontes, hipopótamo e girafa (Dagg, 1971; Laursen & Bekoff, 

1978; Dinerstein, 2011). 

A família Rhinocerotidae Owen, 1845 

A superfamília Rhinocerotoidea Gill, 1872 possui quatro famílias (McKenna & 

Bell, 1997): Hyrachiidae Wood, 1929 (Eoceno Médio – Eoceno Superior), 

Hyracodontidae Cope, 1879 (Eoceno Inferior – Oligoceno Superior), Amynodontidae 

Scott & Osborn, 1883 (Eoceno Inferior – Mioceno Inferior) e Rhinocerotidae Owen, 

1845 (Eoceno Médio – Holoceno) e inclui animais de tamanho corpóreo variável, desde 

pequenas formas no início do Eoceno às espécies gigantescas no Pleistoceno e 

Holoceno (Paula Couto, 1979). 

A família Rhinocerotidae é representada por quatro gêneros e cinco espécies de 

rinocerontes atuais e compõem, junto aos Equidae Gray, 1821 (cavalos e zebras) e 

Tapiridae Burnett, 1830 (antas), as três famílias modernas da ordem Perissodactyla 

Owen, 1848.  

Durante boa parte do Eoceno e Oligoceno predominaram espécies de 

rinocerotídeos pouco distintas dos primeiros cavalos e antas, como Prothyracodon Scott 

& Osborn, 1887 e Hyracodon Leidy, 1856 (Paula Couto, 1979; Benton, 2008). 

Os rinocerotídeos são caracterizados por possuírem um crânio alongado com 

projeção caudal acentuada, rostro afilado, cristas sagital e occipital bem delimitadas, 

pescoço curto, membros locomotores fortes, podendo ou não apresentar excrecência 

rugosa como suporte de cornos formados por filamentos epidérmicos queratinizados 

(Paula Couto, 1979). Conforme Benton (2008), os rinocerontes que ostentavam cornos 

teriam sua diversificação apenas a partir do Mioceno. 

Das dez subfamílias de Rhinocerothidae apenas duas, Rhinocerotinae Gray, 1821 

e Dicerotinae Simpson, 1945, possuem representantes atuais (Dinerstein, 2011). Os 

membros da subfamília Rhinocerotinae possuem distribuição na região Indo-malaia e 

são caracterizados por possuírem um crânio mais curto, com corno pequeno (um único 
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no rinoceronte indiano e de Java ou dois no rinoceronte de Sumatra) e a presença de 

defesas (I2) na mandíbula. Estes rinocerontes asiáticos são representados por três 

espécies distribuídas em dois gêneros: Rhinoceros unicornis (rinoceronte indiano), 

Rhinoceros sondaicus (rinoceronte de Java) e Dicerorhinus sumatrensis (rinoceronte de 

Sumatra). Segundo Paula Couto (1979) o gênero Dicerorhinus pertenceria à subfamília 

Dicerorhinae Simpson, 1945, junto com o extinto rinoceronte lanoso Coelodonta Bronn, 

1831 e os dois rinocerontes africanos Ceratotherium simum (rinoceronte branco) e 

Diceros bicornis (rinoceronte negro). Entretanto, trabalhos mais recentes atribuem o 

rinoceronte de Sumatra à subfamília Rhinocerotinae, pelos caracteres já descritos acima, 

e agrupam os rinocerontes africanos na subfamília Dicerotinae (Dinerstein, 2011). 

Na subfamília Dicerotinae estão os maiores rinocerontes atuais, que pertencem ao 

gênero Ceratotherium (rinocerontes brancos) e são representados por duas subespécies: 

C. simum simum ao sul e C. simum cottoni ao norte. Segundo Geraads (2005), este 

gênero tem seus primeiros registros no Mioceno Superior, no leste europeu, com a 

espécie C. neumayri. Algumas espécies conferidas a este gênero são relatadas para o 

Pleistoceno Superior, como C. mauritanicum (Pomel), 1888, considerada a espécie mais 

antiga do gênero descrita para o continente africano. Ceratotherium mauritanicum 

difere do atual rinoceronte branco Ceratotherium simum (Burchell), 1817 pela 

morfologia dos protolofos e metalofos dos dentes molares e pelo tamanho e proporções 

dos metapódios (Geraads, 2005). 

O gênero Diceros é relatado desde o Mioceno Superior da Europa até o Holoceno 

no continente africano (McKenna & Bell, 1997), sendo D. australis e D. pachygnathus 

algumas das espécies mais antigas relacionadas a este gênero (Guérin, 1966; Guérin, 

2000). 

Os dois rinocerontes africanos atuais apresentam vasta área de simpatria e 

sintopia. Segundo Emslie & Brooks (1999), Diceros bicornis possuía ampla distribuição 

geográfica no continente africano até o século XVIII, das regiões noroeste (Senegal, 

Camarões e Serra Leoa) e nordeste (Somália e Quênia) ao extremo sul do continente 

(África do Sul). A ocorrência desta espécie na porção noroeste da África é confirmada 

por meio de dados históricos compilados por Rookmaaker (2004). Quatro subespécies 

de rinocerontes negros ocorrem em diferentes áreas, Diceros bicornis longipes (região 
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oeste), D. b. michaeli (região leste), D. b. bicornis (regiões sul e oeste) e D. b. minor 

(região sul) (Cumming et al., 1990).  

Os Notoungulata 

Por sua vez, a ordem Notoungulata Roth, 1903 representa um táxon extinto de 

mamíferos endêmicos da América do Sul (Cifelli, 1993), pertencentes ao primeiro 

estrato de mamíferos sul-americanos considerados por Simpson (1980), ou seja, os 

mamíferos autóctones deste continente. Assim como outros grupos endêmicos, os 

notoungulados apresentaram um grande sucesso evolutivo, tendo uma marcante 

radiação adaptativa desde o início da Era Cenozoica (Marshall, 1988). De acordo com a 

idade mamíferos terrestres sul-americanos (SALMA), a ordem Notoungulata é 

conhecida desde o Paleoceno Inferior (Tiupampense) até o Holoceno Inferior 

(Lujanense) (Marshall, 1985; Ribeiro, 1994). 

Atualmente, mais de cem gêneros são reconhecidos e distribuídos em quatro 

subordens de Notoungulata: Notioprogonia Simpson, 1945 representados por animais 

de pequeno porte (Paleoceno Superior ao Eoceno Inferior); Typotheria Zittel, 1892, 

pequenos notoungulados cursoriais e saltadores (Eoceno Inferior ao Pleistoceno); 

Hegetotheria Simpson, 1945 (Paleoceno ao Pleistoceno); e Toxodontia Owen, 1853 

(Paleoceno Superior ao Pleistoceno), cujos representantes possuíam dentição 

hipsodonte, sendo que algumas formas apresentavam hipselodontia (crescimento 

contínuo) dos dentes, mas com características conservadoras quanto ao esqueleto pós-

craniano (Paula Couto, 1979; Cifelli, 1993; McKenna & Bell, 1997; Bergqvist et al., 

2004). 

De todos os notoungulados que se desenvolveram no decorrer do Terciário, 

apenas duas famílias chegaram ao Pleistoceno Superior: os Mesotheriidae Alston, 1894 

(entre os Typotheria) e os Toxodontidae Owen, 1845 (dentre os Toxodontia) (Simpson, 

1980; McKenna & Bell, 1997). 

A família Toxodontidae 

A família Toxodontidae inclui, tradicionalmente, cerca de quarenta gêneros 

nominais distribuídos em três subfamílias, Nesodontinae, Toxodontinae e 



10 

Haplodontheriinae, encontrados em sedimentos do Mioceno ao Pleistoceno (Paula 

Couto, 1979; Frailey, 1986; McKenna & Bell, 1997). 

Alguns destes gêneros são bem definidos tanto com relação a sua morfologia 

craniana e dentária quanto a sua distribuição cronológica e estratigráfica. Dentre eles, 

Nesodon, Trigodon e Toxodon possuem uma grande quantidade de fósseis disponíveis. 

Os últimos representantes desta família (Toxodon, Trigodonops, Mixotoxodon) 

são caracterizados por apresentarem uma simplificação progressiva da superfície oclusal 

dos molares e por terem três dedos nas patas anteriores e posteriores, sendo a maioria 

das espécies de grande porte (Cope, 1897). Estes animais distribuíam-se por toda a 

América do Sul e parte da América Central durante o Pleistoceno (entre dois milhões e 

seis mil e quinhentos anos) (Bond et al., 1995; Baffa et al., 2000). 

O gênero Toxodon 

Toxodon platensis (gênero e espécie) foram descritos por Richard Owen (1837) 

com base em um crânio (com dois fragmentos de molares) encontrado no Rio Sarandis 

(Departamento de Soriano), cerca de 190 km de Montevidéu, Uruguai, coletado por 

Charles Darwin. Owen inclui em sua descrição, dentes encontrados em localidades do 

Uruguai e Argentina, além de um fragmento de mandíbula proveniente de Punta Alta, 

região de Bahia Blanca (Província de Buenos Aires) e que foram atribuídos ao mesmo 

animal. 

Cope (1897) aponta que a fórmula dentária para este gênero é 2/3i; 0/1c; 4/3p; 

3/3m, ocorrendo a perda dos primeiros incisivos superiores, e ressalta que as diferenças 

morfológicas entre o I2 e I3 consistem em caracteres que podem diagnosticar as 

espécies. Contudo, Paula Couto (1979) apresenta uma fórmula dentária mais variável 

para a espécie T. platensis, quanto aos incisivos, caninos e pré-molares: 2-3/3i; 0-1/0c; 

4-3/3p; 3/3m. 

As inferências de postura e hábitos em toxodontes iniciaram com a descrição 

original feita por Owen (1837) com o estabelecimento de uma relação destes animais 

com roedores, sirênios e paquidermes. Embora alguns autores buscassem relações do 

gênero Toxodon com os roedores, principalmente devido a sua conformação dentária 
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(Moreno, 1882), à medida que novos materiais pós-cranianos foram sendo descobertos 

os toxodontes passaram a ser relacionados mais aos hipopótamos, rinocerontes e antas 

atuais (Mercerat, 1895; Ameghino, 1917). Roth (1898) chega a ressaltar que animais tão 

pesados e brutos quanto rinocerontes e hipopótamos parecem elegantes ao serem 

comparados com o esqueleto de Toxodon, cujos análogos são buscados em vão entre os 

animais atuais. Todavia, todos os trabalhos que enfocam o gênero Toxodon traçam 

comparações envolvendo hipopótamos ou rinocerontes modernos. Diversos autores 

indicam que as espécies de Toxodon teriam proporções corpóreas similares às de 

Hippopotamus amphibius e, como consequência, também apresentariam hábitos 

aquáticos ou semiaquáticos (Cope, 1897; Scott, 1913). Para Paula Couto (1979), a 

abertura do meato auditivo em posição elevada no crânio confere aos toxodontes 

hábitos anfíbios. Cartelle (1994) corrobora esta hipótese e considera que outras 

características como pescoço curto e patas volumosas correspondem a animais 

semianfíbios, que poderiam mergulhar em lagos e rios.  

Por outro lado, trabalhos mais recentes têm apreciado os toxodontes como animais 

indicadores de ecossistemas abertos e de planícies secas (Ubilla, 1985). MacFadden et 

al. (1994) indicam que Toxodon alimentava-se predominantemente de gramíneas C4, 

vegetais associados a ambientes secos e de áreas abertas. Shockey (2001) descreve 

comparativamente as articulações especializadas da porção distal do fêmur de alguns 

herbívoros extintos da América do Sul e indica que a região troclear medial do fêmur de 

Toxodon, assemelha-se àquela de hipídeos e rinocerontes atuais. Esta morfologia atuaria 

como uma trava nesta articulação, evitando a fadiga dos membros posteriores e 

permitindo longos períodos de forrageio como fazem os modernos rinocerontes. 

Embora Toxodon possa ser conceituado como um animal de hábitos pastadores, 

MacFadden (2005) considera que estes teriam capacidade evolutiva de se alimentar de 

diversos tipos de vegetais, podendo habitar tanto áreas abertas quanto ambientes 

próximos de florestas. Assim, atualmente duas interpretações ecológicas distintas, de 

animais semiaquáticos ou terrestres, são conferidas aos toxodontes e se refletem nas 

reconstituições desses animais. 

A reconstituição da postura em grupos extintos, bem como inferências sobre seus 

hábitos são possíveis com a realização de estudos comparativos com grupos atuais 
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(Toledo, 1998). A postura de animais extintos pode ser interpretada por meio de 

análises de espécies atuais estritamente relacionadas ou pela comparação com elementos 

isolados de acordo com a morfologia e tamanho dos ossos (Fujiwara, 2009).  

Nas últimas décadas, inferências morfométricas e biomecânicas têm auxiliado de 

maneira efetiva na reconstituição anatômica e de hábitos locomotores da fauna extinta 

(Christiansen, 1999; Hutchinson & Gatesy, 2006; Croft & Anderson, 2007; Esteban-

Trivigno et al., 2008). Da mesma forma, o estudo comparativo com mamíferos atuais 

tem permitido interpretações sobre a postura e os hábitos de organismos extintos. 

Gregory & Christiansen (2000) utilizam dados osteológicos de cavalos, rinocerontes 

asiáticos e elefantes para inferir a postura dos membros e a locomoção de dinossauros 

ceratopsianos.  

Esses trabalhos oferecem suporte não só para um melhor entendimento dos 

hábitos de uma determinada fauna fóssil, como sobre os comportamentos de fuga e 

forrageio, mas proporcionam também inferências mais precisas sobre o paleoambiente e 

o paleoclima da região em que tais animais viviam (Fariña et al., 1998).  

Por outro lado, dos vários trabalhos a respeito dos novos materiais referentes ao 

gênero Toxodon, poucos (Roth, 1898; Madden, 1990; Cartelle, 1992) fazem discussões 

detalhadas sobre a morfologia do crânio e do esqueleto pós-craniano que auxiliam na 

reconstituição da postura e na sistemática destes animais. 

Diversos pontos importantes dificultam os trabalhos com grupos extintos, sendo 

estes fatores biológicos, geológicos ou metodológicos como: 1. Grupos com pouca 

variabilidade morfológica no esqueleto; 2. Espécies polimórficas; 3. Precária 

conservação do fóssil ou de caracteres que permitam a identificação do material; 4. Não 

correlação estratigráfica e cronológica de alguns afloramentos; 5. Falta de associação 

dos materiais coletados, devido a uma inadequada metodologia de campo; 6. Ausência 

de dados nos livros tombo; 7. Materiais sem numerações ou com números trocados; ou 

8. Perda de informações ao longo dos anos (Vieira, 1980; Kellner, 2005; Fernandes et 

al., 2008). 
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Portanto, a exposição das variações morfológicas que ocorrem nestes animais é 

mais um passo em busca de um melhor entendimento da diversidade de toxodontes que 

viveram durante o Pleistoceno. Para tanto, uma cuidadosa descrição dos materiais pós-

cranianos de Toxodon e suas variações são apresentadas.  

A descrição das características morfológicas e suas variações podem permitir uma 

melhor compreensão das características anatômicas, que podem ser utilizadas para uma 

nova discussão sobre a sistemática do grupo. 

Histórico e geocronologia do gênero Toxodon 

Os trabalhos que abordam a família Toxodontidae tiveram início após a expedição 

realizada por Darwin a bordo do Beagle (1831-1836) ter resultado na coleta de um rico 

material atribuído a estes mamíferos no sul do Uruguai e Argentina (Simpson, 1980). 

Após a descrição formal da espécie Toxodon platensis realizada por Owen (1837), 

muitos novos táxons foram descritos e a validade desses constitui uma discussão 

interminável. A seguir é apresentado um breve histórico das principais obras sobre a 

família Toxodontidae, em especial aquelas que tentam contribuir para a taxonomia do 

gênero Toxodon. 

1837 – Owen descreve o crânio encontrado por Darwin no Uruguai e cria o gênero 

Toxodon (do grego, toxo = curvo, odon = dente), com a espécie tipo T. 

platensis. No mesmo trabalho, Owen descreve uma mandíbula de Bahia 

Blanca, Argentina, atribuindo o material também ao gênero Toxodon. 

Devido ao pouco conhecimento sobre estes animais, Owen propõe afinidade 

deste mamífero aos Rodentia, Pachydermata e Cetacea. 

1842 – Laurillard apresenta a espécie Toxodon paranensis com base em um úmero 

coletado por d’Orbigny proveniente das barrancas do Rio Paraná, 

Argentina. 

1846 – Owen descreve Toxodon angustidens com base em uma nova mandíbula 

recuperada em Bahia Blanca na Argentina. 
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1855 – Gervais descreve atlas, escápula, úmero, rádio, ulna, fêmur, tíbia e astrágalo 

de Toxodon e corrobora com a ideia de Owen na união de Toxodon e 

Nesodon como membros de um grupo particular dentre os Ungulata. 

1866 – Burmeister propõe duas novas espécies de Toxodon, ao atribuir a mandíbula 

coletada por Charles Darwin em Bahia Blanca ao táxon Toxodon darwinii e, 

com base em outra mandíbula e um crânio, o táxon Toxodon owenii. No 

mesmo trabalho, com base em comparações osteológicas com animais 

atuais, Burmeister propõe a classificação de Nesodon e Toxodon em um 

grupo chamado Multidigitata ou Toxodontia, em nível taxonômico 

equivalente aos Paridigitata (Artiodactyla) e Imparidigitata (Perissodactyla). 

Reconhece ainda a mandíbula descrita para T. angustidens como sendo 

sinônimo de Toxodon platensis. 

1866 – Giebel descreve Toxodon burmeisteri a partir de materiais provenientes da 

Província de Buenos Aires, Argentina. 

1880 – Gervais & Ameghino descrevem Toxodon gracilis e Toxodon gervais, 

presentes na Província de Buenos Aires e na de Entre Ríos. 

1881 – Cope discute a conformação dos ossos tarsais de Toxodon e faz 

considerações sobre a sistemática do grupo com relação aos Artiodactyla, 

Perissodactyla e Proboscidea. 

1882 – Florentino Ameghino elege Toxodon paradoxus sem apresentar qualquer 

descrição do táxon. 

1882 – Moreno descreve Toxodon patagoniensis com base em diversos materiais da 

Patagônia austral sem apresentar detalhes da espécie. 

1885 – Florentino Ameghino elege Toxodon plicidens com base em um molar 

superior e Toxodon foricurvatus com base em um fragmento de mandíbula 

inferior.  

1886 – Florentino Ameghino descreve Toxodon virgatus e cria um novo gênero, 
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Stenotephanos, como base em Toxodon plicidens. 

1886 – Leidy publica os primeiros registros de Toxodon na Nicarágua a partir de 

incisivos e molares inferiores. 

1886 – Cope apresenta considerações sobre uma nova espécie de Toxodon para o 

Brasil, T. expansidens e discute suas diferenças com relação a T. platensis e 

T. burmeisteri. 

1887 – Florentino Ameghino descreve três novas espécies do gênero Toxodon, T. 

ensenadensis e T. bilobidens do pampeano argentino e T. protoburmeisteri 

do Oligoceno do Paraná (Argentina). Fundamenta ainda dois novos gêneros: 

Xotodon com base em Toxodon foricurvatus e Protoxodon com base em 

Toxodon patagoniensis. 

1888 – Moreno descreve Toxodon vogthi com base em incisivos inferiores e 

Toxodon giganteus sobre um rádio procedente de Monte Hermoso, 

Argentina. 

1891 – Cope analisa as obras de Ameghino sobre os mamíferos extintos da 

Argentina e apresenta um número de 28 gêneros e 71 espécies até então 

descritas para ordem Toxodontia. 

1893 – Roth considera Toxodon paradoxus como sinônimo de T. burmeisteri, tendo 

sido fundamentado em restos de um indivíduo juvenil da segunda espécie. 

1894 – Lydekker argumenta a hipótese de dimorfismo sexual nas espécies do 

Pleistoceno Superior, Toxodon platensis (macho) e Toxodon burmeisteri 

(fêmea) com base na morfologia dos incisivos superiores. 

1895a – Mercerat realiza um estudo comparado da morfologia dos dentes molares 

superiores e inferiores de Toxodon com outros gêneros da família 

Toxodontidae. 

1895b – Mercerat sinonimiza Toxodon paranensis a Dinotoxodon paranensis; T. 

owenii e T. gervaisii a T. platensis; T. bilobidens e T. paradoxus com T. 
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burmeisteri; T. elongatus e T. giganteus com T. ensenadensis; T. antiquus 

com Xotodon prominens; T. virgatus e T. parvulus com Xotodon 

foricurvatus; e faz considerações sobre T. paranensis, T. protoburmeisteri, 

T. gracilis e T. voghti. 

1897 – Cope caracteriza a ordem Toxodontia e apresenta uma chave de 

classificação, na qual estão presentes as famílias Atrypotheriidae, 

Interatheriidae, Typotheriidae, Xotodontidae e Toxodontidae. Diferindo as 

duas últimas famílias, Cope considera o padrão de crescimento dos molares 

inferiores: curvados para fora em Xotodontidae e para dentro em 

Toxodontidae. Compara a morfologia dos incisivos superiores de Toxodon 

burmeisteri, T. platensis e T. expansidens. 

1898 – Roth apresenta uma detalhada descrição do pós-crânio das espécies 

Toxodon platensis e Toxodon burmeisteri. 

1898 – Trouessart cria a subfamília Toxodontinae. 

1909 – Florentino Ameghino elege a espécie Toxodon chapalmalensis com base em 

materiais procedentes da região de Chapadmalal, Argentina. 

1914 – Roveredo descreve uma nova espécie: Toxodon excavatus com base em 

uma mandíbula proveniente de Monte Hermoso. 

1916 – Florentino Ameghino publica novos trabalhos revendo descrições das 

espécies criadas em 1885: Toxodon plicidens e Toxodon foricurvatus. 

Caracteriza T. plicidens como uma espécie distinta dos demais toxodontes 

descritos com base em novos molares superiores isolados, caracterizados 

por ter o sulco de esmalte lingual situado anteriormente, pela disposição das 

bandas de esmalte e pelo ectolofo ser mais escavado e não ondulado como 

de T. platensis ou T. burmeisteri. Faz considerações sobre novos materiais 

de Toxodon paranensis. Argumenta sobre o problema da utilização de 

materiais isolados para a criação de novos táxons e cita como exemplo a 

utilização de um úmero isolado para determinação da espécie Toxodon 
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paranensis por Laurillard. Ameghino, então, propõe a não criação de novos 

táxons com base em elementos isolados, preferindo errar ao reunir espécies 

distintas em um mesmo nome do que criar várias espécies nominais para 

uma mesma espécie. 

1917 – Florentino Ameghino, no sétimo volume sobre mamíferos fósseis da 

Argentina, propõe uma chave de classificação para as espécies do gênero 

Toxodon. Apresenta também uma breve descrição e dimensões de Toxodon 

platensis, T. ensenadensis, T. paranensis, T. bilobidens, T. burmeisteri, T. 

protoburmeisteri, T. darwini, T. paradoxus, T. virgatus e T. gracilis, 

argumentando a validade destes táxons. Sinonimiza Toxodon angustidens 

Owen 1846, Toxodon owenii Burmeister 1866, Toxodon gervaisi Gervais & 

Ameghino 1880 a Toxodon platensis. Toxodon vogthi Moreno 1888 a 

Toxodon gracilis Ameghino 1880. Toxodon patagoniensis Moreno 1882 a 

Protoxodon C. Ameghino. Considera Toxodon giganteus Moreno 1888 

nomen nudum. Apresenta uma revisão dos toxodontes, discutindo as 

possíveis afinidades destes animais com diversas ordens de mamíferos 

atuais. Reconhece Toxodontia como uma ordem distinta de mamíferos 

compreendendo as famílias Toxodontidae, Xotodontidae, Typotheriidae, 

Protoxodontidae, Interatheridae e Atrypteridae. 

1917 – Carlos Ameghino define as espécies Toxodon gezi e T. aguirrei a partir de 

elementos pós-cranianos das Formações Toropí e Yupoí da localidade de 

Santa Lucía, Província de Corrientes. 

1920 – Frenguelli descreve a espécie Toxodon doeringi com base em um fragmento 

de maxila superior encontrado em faces fluviais do Mesopotamiense de 

Entre Rios. 

1921 – Roxo descreve um novo táxon, Toxodon lopesi, com base em um fragmento 

de mandíbula inferior com P3-4 e M1-2 esquerdos e M4 direito de possível 

procedência do Alto Juruá, Acre. 
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1921 – Novas publicações de textos de Florentino Ameghino trazem uma discussão 

sobre a sistemática de Toxodon e reforçam a validade de T. paradoxus. 

1927 – Miranda-Ribeiro atribui uma porção posterior de um crânio encontrado no 

Brasil a Carolibergia, justificando as diferenças deste com Toxodon, e 

revalida o gênero Carolibergia, anteriormente sinonimizado com Toxodon. 

1930 – Kraglievich refuta a classificação de Miranda Ribeiro (1927), considerando 

aqueles materiais como mais similares a Toxodon do que a Carolibergia. O 

autor considera ainda que o crânio descrito por Miranda Ribeiro possa ser 

mais semelhante ao ramo mandibular descrito por Roxo (1921) como 

Toxodon lopesi, embora características presentes nos dentes inferiores, 

como “la ausencia del primer pliegue interno em los molares inferiores” o 

aproxime dos toxodontes haplodontéridos. Desta forma, Kraglievich propõe 

a criação do gênero Trigodonops, com espécie tipo Trigodonops lopesi 

(Roxo). 

1931 – Kraglievich procura justificar com mais detalhes a criação do gênero 

Trigodonops e sua classificação na família Haplodontheriidae. Apresenta 

como caracteres diagnósticos deste gênero os P3-4 com a face lingual 

levemente escavada e P4 com sulco labial profundo e com uma faixa média 

de esmalte de quase um centímetro de largura na face lingual. Os molares 

possuem apenas um sulco de esmalte lingual (entohipoconulido). Carecem 

do sulco metaentoconido, tendo apenas uma suave ondulação nesta região. 

1932 – Patterson descreve a região auditiva de diversas famílias de notoungulados. 

Para Toxodontidae, faz considerações sobre Nesodon e Adinotherium e os 

compara com Toxodon platensis e Toxodon burmeisteri. 

1934 – Kraglievich cria as subfamílias Haplodontheriinae e Xotodontinae. 

1937 – Mathias Gonçalves de Oliveira Roxo relata fósseis de vertebrados e 

invertebrados provenientes do Rio Juruá (Aquidaban), Amazonas, dentre 

eles Toxodon sp. Embora tenham sido referidos junto a fósseis de 
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invertebrados pliocênicos, os vertebrados foram atribuídos ao Pleistoceno 

(Pampeano). 

1949 – Stirton & Gealey relatam um molar inferior (M2) pertencente a um 

Toxodontidae no Pleistoceno Superior de El Salvador sem o sulco meta-

entoconido. Em discussão, apontam uma informação de Patterson sobre um 

crânio encontrado na Costa Rica que descreve como “definitely is not 

Toxodon”. 

1954 – Paula Couto realiza um estudo sobre os toxodontes Haplodontheriinae, 

apresentando caracteres para definir esta subfamília e atribui a ela os 

gêneros Prototrigodon, Paratrigodon, Dinotoxodon, Haplodontherium, 

Pachynodon, Toxodontherium, Trigodon, Trigodonops, Abothrodon e 

Neotrigodon. Ao final deste estudo, Paula Couto indica a existência de uma 

possível espécie nova de Trigodonops: “A new species of Trigodonops from 

Venezuela is announced by RICHARD VAN FRANK (personal communication) 

who is in charge of the material which was collected by SIMPSON during an 

expedition (…) to that South American country”. 

1957 – Pascual elege o gênero Chapadmalodon para a espécie Toxodon 

chapadmalalensis. 

1959 – Em um extenso trabalho a respeito dos ungulados fósseis do Pleistoceno do 

Rio Grande do Sul, Souza Cunha relata a presença de Toxodon platensis 

para os municípios de Santa Vitória do Palmar, Osório, Uruguaiana, São 

Gabriel e Rio Pardo. Todo o material, composto por elementos dentários, 

cranianos e pós-cranianos depositados no Museu Nacional do Rio de 

Janeiro e no Departamento Nacional da Produção Mineral, é detalhado e 

com diversas medidas registradas. 

1965 – Pascual apresenta um importante e detalhado trabalho sobre os 

Toxodontidae pliocênicos da Formação Chasicó na Província de Buenos 

Aires. Cinco espécies de três subfamílias estão presentes nesta localidade. 

Hemixotodon chasicoensis (Xotodontinae), Palaeotoxodon paranensis e 
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Palaeotoxodon? nazari (Toxodontinae), Paratrigodon euguii e 

Ocnerotherium intermedium (Haplodontheriinae). 

1972 – Herbst & Alvarez expõem com detalhes a morfologia dentária de Toxodon 

gezi Ameghino, 1877, além de fazer considerações a respeito de outros 

materiais osteológicos de toxodontes encontrados na Província de 

Corrientes, Argentina. Estes materiais são provenientes da Formação Yupoí, 

de idade Ensenadense ou Lujanense. 

1975 – Paula Couto relata a presença de Toxodon platensis nas cavernas de Lagoa 

Santa, em Minas Gerais, e nos municípios de São Gabriel, Santa Vitória do 

Palmar e Uruguaiana no Rio Grande do Sul. 

1979 – Souza Cunha relata a coleta de um crânio quase completo de um indivíduo 

adulto atribuído a Toxodon platensis. Este material foi recuperado no ano de 

1955, nas proximidades do Morro do Chapéu, Bahia, e depositado no então 

Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional (2392-V). 

1982 – Paula Couto descreve materiais coletados no vale do Alto Rio Juruá, Acre, 

por George G. Simpson e Llewellyn Ivor Price para o American Museum of 

Natural History, Estados Unidos, e para a Divisão de Geologia e 

Mineralogia do Departamento Nacional da Produção Mineral, Rio de 

Janeiro. Faz referência a exemplares de Toxodon cf. platensis e 

Trigodonops lopesi de ocorrência com outros táxons terciários como 

Nesodon imbricatus, Palaeotoxodon sp., Gyrinodon cf. quassus, Mesenodon 

juruaensis, Stereotoxodon sp., Trigodon sp., Paratrigodon sp., Neotrigodon 

sp., Plesiotoxodon amazonensis, Minitoxodon acreensis, Neotoxodon 

pascuali e Mesotoxodon pricei.  

1985 – Ubilla relata a presença de Toxodon sp. na Formação Sopas (Pleistoceno 

Superior), no Departamento Artigas, norte do Uruguai, com base em 

fragmentos de molares e ramo zigomático proximal. 

1986 – Frailey, embora não dê enfoque à ordem Notoungulata em seu artigo, 
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apresenta uma relação dos táxons registrados para a Bacia Amazônica nos 

quais inclui Trigodonops lopesi, Abothrodon pricei, Neotrigodon 

utoquineae, Toxodon cf. platensis e Toxodon dentre os Toxodontidae, sem 

atribuir os demais gêneros descritos por Paula Couto (1982). 

1986 – Souza Cunha & Suarez divulgam a descoberta de elementos mandibulares e 

pós-cranianos de Toxodontidae e Milodontidae, em sedimentos 

pleistocênicos do município de Álvares Machado/SP. 

1986 – Mones considera válida a espécie Chapadmalodon chapadmalalensis para o 

Plioceno argentino. 

1990 – Madden elege uma quinta subfamília, Dinotoxodontinae, com 

Pericotoxodon, Gyrinodon, Dinotoxodon e Plesiotoxodon como gêneros 

integrantes e apresenta possíveis relações filogenéticas entre representantes 

das cinco subfamílias. 

1992 – Mones & Heintz divulgam um catálogo de fósseis de diversos mamíferos 

plio-pleistocênicos do Uruguai depositados no Paleontologisk Museum da 

Universidade de Oslo, Noruega. Dentre estes elementos, um crânio e uma 

mandíbula completos atribuídos a Toxodon platensis, bem como outros 

materiais dentários e pós-cranianos. 

1992 – Cartelle apresenta sua tese sobre mamíferos extintos da Toca dos Ossos, 

Ourolândia/BA e apresenta ilustrações detalhadas de um crânio de 

Trigodonops lopesi e elementos dentários de Trigodonops e Toxodon 

platensis. Cartelle considera Mixotoxodon como sinônimo júnior de 

Trigodonops. 

1993 – Laurito reestuda materiais de toxodontes coletados na Costa Rica, muitos 

deles descritos por Leydii (1986) como Toxodon e os atribui a Mixotoxodon 

larensis. Ainda, apresenta a distribuição geográfica desta espécie para 

região do Caribe e norte da América do Sul. 
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1993 – Mones apresenta uma classificação resumida do conteúdo supragenérico da 

família Toxodontidae, corrigindo notações correspondentes à autoria dos 

nomes das subfamílias: Nesodontinae (Murray, 1866) Simpson, 1945, 

Dinotoxodontinae Madden, 1990, Xotodontinae (Ameghino, 1889) 

Trouessart, 1898, Toxodontinae (Owen, 1845) Trouessart, 1898, 

Haplodontheriinae (Ameghino, 1906) Kraglievich, 1934.  

1994 – MacFadden et al. apresentam datações absolutas para amostras de Toxodon 

nos Andes bolivianos indicando uma dieta predominante de gramíneas C4 

(δ13C entre –1.6 e –0.7‰). 

1994 – Fariña & Álvarez contribuem para o conhecimento da postura de Toxodon. 

Com base em considerações biomecânicas sugerem que estes animais 

mantinham o crânio elevado à altura das primeiras vértebras torácicas e os 

membros dianteiros esticados. 

1995 – Bond et al. consideram que o gênero Chapadmalodon foi criado a partir de 

um crânio considerado perdido e, por existir somente um fêmur de 

procedência estratigráfica incerta, relacionado a ele, a espécie deve 

corresponder ao gênero Toxodon como descrito originalmente por 

Ameghino (1908). 

1997 – Lucas et al. descrevem novos achados mandibulares e dentários de 

Mixotoxodon larensis para o Pleistoceno da Costa Rica e apresentam uma 

foto de um crânio desta espécie estudado por Valerio (1939). 

1997 – Bergqvist et al. relatam novos materiais de Toxodontidae para o Estado da 

Paraíba. A presença de Trigodonops lopesi é inferida com base nos dentes 

4217V, 4218V e 4219V depositados no Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

Elementos ósseos da pata anterior não tiveram sua identificação definida, 

podendo pertencer a qualquer uma das duas espécies simpátricas Toxodon 

platensis e Trigodonops lopesi. 

1998 – Abuhid et al. confirmam a simpatria de duas espécies de toxodontes, 
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Toxodon platensis e Trigodonops lopesi, em Ourolândia, Bahia, além de 

materiais do município de Santana no mesmo Estado. 

1998 – Fariña et al. estimam a massa corpórea para diversos membros da 

megafauna sul-americana, entre eles Toxodon platensis (acima de uma 

tonelada). 

2000 – Baffa et al. sugerem a presença de Toxodon no Vale do Ribeira, SP, há 

6.500 anos com base em datações por ESR (electron spin resonance) de 

dentes recuperados nesta região. 

2002 – Zurita & Lutz referem um ramo mandibular esquerdo, restos de incisivos 

superiores, fragmentos das regiões occipital e parietal (PZ-CTES 7161) ao 

gênero Toxodon. Estes materiais são provenientes da Formação Toropí, 

Província de Corrientes, Argentina, a qual é assinalada à idade Lujanense 

(Pleistoceno Superior).  

2002 – Santos et al. registram a ocorrência da família Toxodontidae para o 

Pleistoceno do município de Apodí no Rio Grande do Norte. 

2002 – Goes et al. apresentam novos materiais de mamíferos pleistocênicos do 

Estado de Sergipe. Dentre eles, materiais dentários e uma vértebra caudal de 

um Toxodontidae indeterminado foram descritos. 

2002 – Chahud et al. indicam a presença de toxodontídeos no Abismo Ponta de 

Flexa, município de Iporanga, São Paulo. 

2003 – Silva et al. divulgam a ocorrência de Trigodonops, além de outros 

representantes da megafauna, para o Pleistoceno do Estado de Pernambuco.  

2003 – Scherer et al. apresentam fragmentos de dentes de Toxodon cf. platensis 

provenientes do afloramento Sanga dos Borba, município de Pântano 

Grande/RS, de idade Lujanense. 

2003 – Andrade divulga a presença de Toxodon para o Rio Grande do Norte. 
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2004 – Gabbert realiza um importante trabalho de osteologia comparada da 

subordem Toxodontia, ao descrever a anatomia craniana das famílias 

Isotemnidae, Homalodotheriidae, Leontiniidae, Notohippidae e 

Toxodontidae. Os gêneros miocênicos Adinotherium e Nesodon foram 

utilizados como representantes da família Toxodontidae. 

2004 – Zurita et al. reconhecem seis espécies para o gênero Toxodon: T. 

chapalmalensis, T. darwini, T. ensenadensis, T. platensis, T. gezi e T. 

gracilis e descrevem novos materiais de T. gezi para o Quaternário 

argentino. 

2004 – Miño Boilini & Bond divulgam uma breve revisão do gênero Toxodon no 

Pleistoceno da Província de Corrientes, Argentina. Os autores consideram a 

presença de três espécies (T. platensis, T. gracilis e T. gezi) definidas por 

diferenças morfológicas e morfométricas para as Formações Yupoí e 

Toropí. 

2005 – Cisneros reconhece a presença de Mixotoxodon larensis a partir de 

elementos dentários em El Salvador. 

2005 – Dantas et al. divulgam a descoberta de novos materiais de megafauna para o 

Pleistoceno de Sergipe, entre eles elementos pós-cranianos de 

Toxodontidae. 

2005 – Elissamburu cita algumas relações biomecânicas entre a morfologia dos 

ossos do membro posterior e o suporte de peso no gênero Toxodon. 

2005 – MacFadden infere a dieta de Mixotoxodon e Toxodon por meio da análise de 

isótopos de 13C em amostras dentárias. É inferido um hábito generalista a 

estes animais, variando de acordo com a localidade: rameadores de plantas 

C3 em fragmentos florestais na Amazônia, alimentação mista em florestas e 

savanas em Honduras, Buenos Aires e nordeste do Brasil, a 

predominantemente pastadores de plantas C4 na região do Chaco na 

Bolívia. 
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2006 – Miño Boilini et al. realizam uma revisão do gênero Toxodon para o 

Pleistoceno das Províncias de Corrientes, Chaco e Santa Fé, Argentina. 

Com base em fósseis dentários, cranianos e pós-cranianos os autores 

reconhecem a validade de dois táxons, T. platensis e T. gracilis para a 

região e consideram como sinônimo júnior de T. platensis as espécies T. 

gezi e T. aguirrei. 

2006 – Bond et al. apresentam uma discussão sobre os Toxodontidae do Mioceno 

Superior com considerações sobre a morfologia dentária de Pisanodon, 

Gyrinodon, Dinotoxodon, Hoffstetterius, Mixotoxodon e Trigodonops. 

2007 – Mendonça & Alvarenga divulgam a descoberta de um crânio quase 

completo e dois ramos mandibulares provenientes do Pleistoceno de 

Pernambuco. 

2007 – Oliva & Cerdeño divulgam um crânio de um indivíduo semiadulto 

assinalado a Toxodon chapadmalalensis. Este é o registro mais antigo do 

gênero, para o Montehermosense (Mioceno Superior – Plioceno Inferior) da 

Argentina.  

2007 – Mendonça descreve diversas características cranianas e dentárias de 

Toxodon que apresentam grande variabilidade morfológica. 

2008 – Nascimento apresenta novos materiais de Toxodon e Trigodonops para a 

Amazônia Sul-Ocidental do Brasil. 

2009 – Ferrero apresenta uma detalhada descrição de toxodontes da Província de 

Entre Ríos, Argentina, e caracteriza diferenças entre as espécies T. platensis 

e T. gracilis. 

2009 – Fernicola et al. apresentam um resumo dos materiais coletados por Charles 

Darwin durante sua viagem no Beagle, dentre eles Toxodon platensis. 

2011 – Elissamburu estima a massa corpórea de diversos gêneros de 

notoungulados, entre eles Toxodon e Mixotoxodon. 
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2011 – Chimento & Agnolin registram Mixotoxodon larensis e Toxodon gracilis 

para o Pleistoceno Superior da Argentina e faz considerações sobre a 

paleobiogeografia da região.  

2011 –  Rincón apresenta novos registros de Mixotoxodon larensis para o noroeste 

da Venezuela e atribui a distribuição geográfica deste táxon até a região 

centro-norte da Bolívia (não faz referência ao artigo de Chimento & 

Agnolin, 2011). 

Após quase dois séculos de pesquisas sistemáticas com o gênero Toxodon, 29 

espécies nominais foram descritas com distribuição cronológica registrada do Plioceno 

Superior (2,8 milhões de anos) ao Holoceno Inferior (6.500 anos). Atualmente, a maior 

parte delas não possui validade taxonômica ou representa táxons distintos do gênero ao 

qual foram inicialmente atribuídos.  

Para o Plioceno Superior (2,8 a 2,5 m.a.) é considerada apenas uma espécie para o 

gênero Toxodon, T. chapalmalensis Ameghino, 1909. As maiores discussões 

sistemáticas cercam as espécies descritas para o Quaternário. Tradicionalmente, para a 

Idade Ensenadense (1,5 a 0,5 m.a.) é atribuída apenas a espécie e T. ensenadensis, e 

para o Pleistoceno Superior, Idade Lujanense (0,5 a 0,01 m.a.), são registrados para a 

Argentina T. platensis, T. burmeisteri e T. gracilis, esta última de tamanho corpóreo 

muito menor que as demais (Marshall, 1985; Miño Boilini & Bond, 2004; Bond et al., 

1995; Miño Boilini et al., 2006). 

Para a porção equatorial da América do Sul, a qual compreende grande parte do 

território brasileiro, foram descritas três espécies do gênero Toxodon (T. expansidens, T. 

platensis e T. lopesi). Edgard D. Cope registrou em 1886 o primeiro toxodonte em solos 

brasileiros ao descrever T. expansidens com base em elementos dentários da arcada 

superior e ao comparar com T. burmeisteri e T. platensis, apontando diferenças nas 

proporções dos incisivos (Cope, 1897). No entanto, Paula Couto (1979) destaca que 

tanto T. burmeisteri Giebel, 1866 quanto T. expansidens tratam-se de sinônimos de T. 

platensis, devido às diferenças entre eles serem consideradas variações individuais ou 

dimorfismo sexual desta última espécie. Embora esta ideia venha corroborar com o 
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indicado por Lydekker (1894), Miño-Boilini et al. (2006) sustentam a presença de T. 

burmeisteri na Argentina. 

Roxo (1921) descreve a espécie Toxodon lopesi, descoberto em sedimentos do 

Estado do Acre, a qual passaria a ser tratada por Kraglievich (1930, 1931) como um 

gênero à parte, Trigodonops. Cartelle (1992) relata que Toxodon platensis poderia 

ocorrer simpatricamente a outras espécies de toxodontes como Trigodonops lopesi no 

nordeste brasileiro. Embora Mendonça (2007) tenha considerado a espécie Trigodonops 

lopesi como pertencente ao gênero Toxodon com base em caracteres dentários e 

cranianos, assim como fora inicialmente descrita, características cranianas destacadas 

por Cartelle (1992) sustentam a permanência desta espécie no gênero Trigodonops. 

Cartelle (op. cit.) considera ainda Mixotoxodon larensis um táxon muito próximo ao 

gênero Trigodonops, sendo considerado sinônimo deste. Devido ao alto grau de 

fragmentação dos materiais coletados no Brasil, ocorrem dificuldades de identificação 

específica desses animais, sendo que a maioria dos elementos fósseis recuperados é 

atribuída à espécie Toxodon platensis (Mendonça & Alvarenga, 2007). 

Atualmente, a grande maioria dos autores tende a reconhecer apenas cinco 

espécies para o gênero Toxodon: T. chapadmalalensis, T. ensenadensis, T. platensis, T. 

burmeisteri e T. gracilis, sendo as quatro últimas pleistocênicas. Além destes, outras 

duas espécies Trigodonops lopesi e Mixotoxodon larensis também possuem ocorrência 

até o final do Pleistoceno (Cartelle, 1992; Miño-Boilini et al., 2006).  

A seguir é apresentada a sistemática para os toxodontes, com alguns sinônimos, 

representando o consenso mais frequentemente aceito entre os pesquisadores atuais para 

essa megafauna sul-americana. Os demais táxons conferidos ao gênero Toxodon são na 

grande maioria reconhecidos, atualmente, como representantes de outros gêneros ou 

como nomen nudum. 

Sistemática 

Família Toxodontidae Owen, 1845 
Gênero Toxodon Owen, 1837 

Dilobodon Ameghino, 1886 
Chapalmalodon Pascual, 1957 
Chapadmalodon Tonni et al. (1992): 191; Alberdi et al. (1993): 145 
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Toxodon chapalmalensis Ameghino, 1908 
Chapadmalodon chapalmalensis Pascual (1957) 
Toxodon chapadmalensis Cione & Tonni (1995); Miño Boilini & Bond (2004) 
Toxodon chapadmalalensis Oliva & Cerdeño (2007) 

Horizonte e localidade – Chapadmalalense (Plioceno) da Província de Buenos 

Aires, Argentina. 

Toxodon ensenadensis Ameghino, 1887 
Toxodon giganteus Moreno, 1888: 15 
Toxodon elongatus Roth, 1898 

Horizonte e localidade – Ensenadense (Pleistoceno Inferior a Médio) da Província 

de Buenos Aires, Argentina. 

Toxodon platensis Owen, 1837 
Toxodon angustidens Owen, 1846: 65 
Toxodon owenii Burmeister, 1866: 497; Burmeister, 1867: 157 
Toxodon gervaisii H. Gervais & Ameghino, 1880: 84 
Toxodon aguirrei C. Ameghino, 1917 
Toxodon gezi C. Ameghino, 1917 
Toxodon oweni Ameghino, 1917: 49 

Horizonte e localidade – Lujanense-Platense (Pleistoceno Superior ao Holoceno 

Inferior) com ampla distribuição na América do Sul. 

Holótipo – NHM M16560: crânio incompleto faltando dentes, depositado no 

National History Museum (NHM), Londres (Fernicola et al., 2009). 

Toxodon burmeisteri Giebel, 1866 
Toxodon paradoxus Ameghino, 1882; Roth, 1895: 340 
Toxodon protoburmeiteri Ameghino, 1887 
Toxodon bilobidens Ameghino, 1887 

Horizonte e localidade – Lujanense (Pleistoceno Superior ao Holoceno Inferior – 

1,7 milhão a 8 mil anos) da Argentina. 

Toxodon gracilis H. Gervais & Ameghino, 1880 
Toxodon voghti Moreno, 1888 

Horizonte e localidade – Bonaerense (Pleistoceno Médio a Superior) e Lujanense 

(Pleistoceno Superior ao Holoceno Inferior) da Argentina (Bond, 1999). 
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Gênero Trigodonops Kraglievich 
Toxodon Roxo, 1921; Mendonça, 2007 
Trigodonops Cartelle, 1992 
Mixotoxodon van Frank, 1957; Cartelle, 1992 (sin. Trigodonops) 

Trigodonops lopesi (Roxo, 1921) 
Toxodon lopesi Roxo, 1921 

Horizonte e localidade – Plioceno? ao Pleistoceno Superior, regiões norte e 

nordeste do Brasil. 

Holótipo – DGM-55M Ramo mandibular com P4 direito, P3-4 e M1-2 esquerdos 

depositado no Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) no Rio de Janeiro. 

Gênero Mixotoxodon van Frank, 1957 
Mixotoxodon larensis van Frank, 1957 

Horizonte e localidade – Pleistoceno, América Central, Venezuela, norte do 

Brasil, Bolívia e Argentina. 

Holótipo – AMNH-48854 fragmento mandibular com I1-2 esquerdo, I1-P3 e parte 

de P4 direito. 

As demais espécies conferidas ao gênero Toxodon são, na grande maioria, 

reconhecidas atualmente como representantes de outros gêneros e outras como nomen 

nudum. 

Todo o quadro acima apresentado, mostra de forma resumida, o grande 

emaranhado que envolve a identificação e a diversidade em que se encontram os 

toxodontes, em especial as formas do Pleistoceno. A compreensão de diversos outros 

fatores pode, talvez, ajudar a esclarecer o porquê dessa grande dificuldade taxonômica. 
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2. Objetivos 

 

Este trabalho tem por objetivos: 

1. Estabelecer uma analogia da megafauna do Pleistoceno sul-americano com a 

moderna megafauna africana. 

2. Inferir a postura e locomoção dos toxodontes e estabelecer comparações com 

representantes da megafauna atual. 

3. Compreender a distribuição geográfica (simpatrias e sintopias), variabilidade 

osteológica e taxonomia atual de rinocerontes africanos, como modelo de 

estudo dos toxodontes. 

4. Conhecer e reinterpretar a variabilidade anatômica dos toxodontes 

pleistocênicos. 

5. Discutir a atual taxonomia dos toxodontes do Pleistoceno sul-americano. 
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3. Justificativa 

 

Devido às contínuas e discordantes descrições de novas espécies de toxodontes 

nos últimos séculos e à grande quantidade de materiais fósseis destes animais 

encontrados, poucos são os exemplares que podem ser definitivamente atribuídos a um 

táxon específico. Isto ocorre devido ao pouco conhecimento das variações que podem 

ocorrer em mamíferos de grande porte. A presente tese objetiva fortalecer a visão 

taxonômica e evolutiva de um importante táxon representante da megafauna extinta da 

América do Sul – os toxodontes. 
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Conclusões 

 

1. A morfologia do esqueleto dos toxodontes sul-americanos evidencia-os como 

animais de hábitos terrestes, sendo os rinocerontes africanos (Ceratotherium 

simum e Diceros bicornis), não os hipopótamos (Hippopotamus amphibius), os 

análogos que melhor contribuem para o entendimento da postura e locomoção 

de Toxodon. 

2. Por não representarem animais aquáticos, pode-se inferir que vastas extensões de 

água representariam barreiras geográficas entre populações de toxodontes 

durante o final do Terciário. De forma semelhante, as áreas mais secas não 

devem ter representado barreiras entre eles. Essa explicação é também 

corroborada pela “invasão” tardia e lenta na América do Norte (ao contrário de 

outras espécies como preguiças-gigantes e mastodontes). 

3. As duas espécies de rinocerontes africanos (C. simum e D. bicornis), por serem 

simpátricas e por vezes sintópicas, fornecem um bom modelo para a discussão 

ecológica sobre os toxodontes. 

4. As variações osteológicas intraespecíficas observadas em animais atuais (C. 

simum e D. bicornis) alertam para a determinação equivocada de um grande 

número de espécies fósseis pertencentes a um único gênero. 

5. Toxodon burmeisteri representa um sinônimo júnior de Toxodon platensis. 

6. O gênero Toxodon é representado por quatro espécies: Toxodon chapalmalensis 

(Plioceno), Toxodon ensenadensis (Pleistoceno Inferior a Médio), Toxodon 

platensis e Toxodon gracilis (Pleistoceno Superior). 

7. A presença de uma espécie de pequeno porte, Toxodon gracilis, no Pleistoceno 

Superior pode ser comparada à presença, restrita, de uma espécie de hipopótamo 

anão na África. 

8. Outras duas espécies de toxodontes (Mixotoxodon larensis e Trigodonops lopesi) 

são registradas para o Pleistoceno Superior e devem ter ocupado nichos 

ecológicos distintos dos de Toxodon, além de uma distribuição setentrional em 

relação a Toxodon. 
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Resumo 

 

Desde o século XIX a diversidade taxonômica e os hábitos dos representantes do 

gênero Toxodon sempre geraram muitas discordâncias. Cerca de 30 espécies nominais 

foram atribuídas ao gênero, muitas delas com base apenas em fragmentos isolados. Os 

toxodontes sempre foram considerados animais de hábitos semiaquáticos semelhantes 

aos atuais hipopótamos. Considerando sua rica megafauna, a América do Sul 

pleistocênica deveria ser muito semelhante ao atual continente africano. Assim, com o 

objetivo de contribuir com uma nova visão para a diversidade e hábitos dos toxodontes, 

foi realizado um extenso estudo de anatomia comparada dos toxodontes com os 

mamíferos de grande porte daquele continente. Diferentes elementos ósseos foram 

utilizados, tais como crânio, mandíbula, vértebras, úmero, rádio, ulna, fêmur, tíbia, 

fíbula, astrágalo e calcâneo. Observa-se pela morfologia do crânio, das vértebras e dos 

membros anteriores que os toxodontes deveriam ter hábitos muito mais semelhantes aos 

rinocerontes do que aos hipopótamos modernos. Esta hipótese permite uma nova visão 

sobre a diversidade dos toxodontes, com base no estudo das variações morfológicas que 

podem ocorrer em animais simpátricos e sintópicos, tais como os rinocerontes africanos 

(Ceratotherium simum e Diceros bicornis). A variabilidade osteológica intraespecífica 

observada nestes animais alerta para a determinação equivocada de um grande número 

de espécies fósseis alocadas em um único gênero. O longo período de ocorrência do 

gênero Toxodon nos estratos favorece a consideração de espécies cronológicas como 

Toxodon chapalmalensis (Plioceno) e Toxodon ensenadensis (Pleistoceno Inferior). No 

Pleistoceno Superior afere-se a presença de Toxodon platensis e Toxodon gracilis. A 

espécie Toxodon burmeisteri representa uma variação morfológica de Toxodon 

platensis. Outras duas espécies de toxodontes, Trigodonops lopesi e Mixotoxodon 

larensis, tiveram distribuição mais setentrional que as demais e teriam hábitos 

alimentares distintos daqueles de Toxodon platensis devido à morfologia craniana. 
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Abstract 

 

Since the 19th Century the taxonomic diversity and habit of the representatives of 

the genus Toxodon have been a source of controversy. Around 30 named species have 

been attributed to the genus, many based solely on isolated fragments. The toxodonts 

have always been considered as animals with a semi-aquatic habit rather like the 

modern hippopotamus. Considering its rich megafauna, South America in the 

Pleistocene was probably very similar to the present-day African continent. Thus, with 

the aim of providing new insights into the diversity and habit of the toxodonts, a 

comparative anatomical study was made of this group vis-a-vis the large-sized 

mammals of Africa. Different bone elements were used, such as the cranium, mandible, 

vertebrae, humerus, radius, ulna, femur, tibia, fibula, astragalus and calcaneus. It was 

concluded from the cranial, vertebral and fore-limb morphology that toxodonts must 

have had a habit more similar to that of the rhinoceroses than to the hippopotamuses. 

This hypothesis permits a new viewpoint for the diversity of the toxodonts, based on a 

study of the morphological variations that may occur in sympatric and syntopic animals, 

such as the African rhinoceroses (Ceratotherium simum and Diceros bicornis). The 

intra-specific variation in bone form found in these animals suggests the likely mistaken 

attribution of a large number of fossil species that have been allocated to a single genus. 

The long persistence in the fossil strata of the genus Toxodon allows us to consider 

chronological species such as Toxodon chapalmalensis (Pliocene) and Toxodon 

ensenadensis (Lower Pleistocene). In the Upper Pleistocene occur Toxodon platensis 

and Toxodon gracilis. The species Toxodon burmeisteri represents a morphological 

variant of Toxodon platensis. Two other toxodont species, Trigodonops lopesi and 

Mixotoxodon larensis, had a more northerly distribution than the others, and they also 

had different diets from that of Toxodon platensis according to their cranial 

morphology. 
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