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Resumo 

 

Os estudos sobre anatomia e taxonomia de mastodontes são elaborados, principalmente, 

a partir de dados obtidos de elementos cranianos e dentários, por serem altamente 

especializados e consistirem em diagnoses para o grupo. Por este motivo, os ossos pós-

cranianos acabam sendo negligenciados. O objetivo desta dissertação foi contribuir com 

novos dados acerca dos mastodontes sul-americanos (família Gomphoteriidae), por 

meio da descrição detalhada do esqueleto apendicular de exemplares provenientes de 

São Bento do Una, Pernambuco, bem como pela comparação com exemplares de 

diversas localidades (representados por 167 exemplares). Foram analisados 71 ossos do 

esqueleto apendicular atribuídos à Stegomastodon waringi (Holland, 1920), família 

Gomphotheriidae, e provenientes de São Bento do Una. O material fóssil compreende: 

úmero (3), ulna (4), rádio (6), escafoide (2), semilunar (2), piramidal (4), pisiforme (2), 

trapézio (3), trapezoide (3), capitato/magno (5), hamato/unciforme (6), metacarpal I (1), 

metacarpal II (2), metacarpal III (2), metacarpal IV (3), metacarpal V (3), fêmur (3), 

tíbia (6), fíbula (2), astrágulo (4), calcâneo (4) e navicular (1). A maioria das variações 

encontradas repete-se nas mensurações dos ossos de diversas localidades, no entanto, 

foram observadas variações pontuais, a exemplo dos exemplares de ulna provenientes 

de Tarija, Bolívia, que apresentam uma concavidade distal ao Processus coronoideus 

medialis, não observada nos demais exemplares. As tíbias provenientes de localidades 

mais ao sul são as únicas que possuem ambos os tubérculos intercondilares 

proeminentes. A presença de exemplares adultos de dimensões variadas em São Bento 

do Una, associada à observação de exemplares com tamanhos distintos, independente 

do local de coleta, indica que, assim como nos proboscídeos atuais, não é apropriado 

utilizar o tamanho como parâmetro para separação taxonômica no grupo. A partir da 

amostra estudada não foi possível diferenciar os táxons de mastodontes sul-americanos 

por meio do esqueleto apendicular, devido a seu grande polimorfismo.  

 

Palavras-chave: Gomphotheriidae, variação individual, anatomia 

 

 

 

 



Abstract 

 

Most studies on the anatomy and taxonomy of the mastodonts have been undertaken 

using data from cranial and dental elements since these are highly specialized and are 

diagnostic for the group.  As a consequence, post-cranial material has been neglected. 

The objective of this study was to provide new insights on the South American 

mastodonts (family Gomphoteriidae) by means of detailed descriptions of the 

apendicular skeleton of fossils from São Bento do Una, Pernambuco, Brazil, together 

with other material from diverse localities (represented by 167 samples). A total of 71 

bones of the apendicular skeleton assigned to Stegomastodon waringi (Holland, 1920), 

Gomphotheriidae family, from São Bento do Una were analyzed. The fossil material 

comprised: humerus (3), ulna (4), radius (6), scaphoid (2), lunar (2), pyramidal (4), 

pisiform (2), trapezium (3), trapezoid (3), capitate/magnum (5), hamate/unciform (6), 

metacarpal I (1), metacarpal II (2), metacarpal III (2), metacarpal IV (3), metacarpal V 

(3), femur (3), tibia (6), fibula (2), astragulus (4), calcaneum (4) and navicular (1). Most 

of the variations encountered occurred repeatedly in the measurements of bones from 

diverse localities, although some unique examples were encountered, one such being a 

specimen of the ulna originating from Tarija, Bolivia, which presented a distal 

concavity in the Processus coronoideus medialis that was not encountered in any other 

sample. And the tibias from southern localities were the only ones to show prominent 

intercondilar tubercules. The presence of adult examples with variable dimensions at 

São Bento do Una, and also examples with variable sizes from other localities, showed 

that, as with the extant proboscideans, size is not an appropriate parameter to distinguish 

taxa in this group. On the basis of the samples studied it was not possible to distinguish 

the taxa of South American mastodonts by means of the apendicular skeleton because of 

the large polymorphisms encountered. 

 

 

Key words: Gomphotheriidae, individual variation, anatomy 

 

 

 



1. Introdução 

1.1 Proboscidea: fósseis e recentes 

 

A ordem Proboscidea está incluída num grupo conhecido como subungulados, 

juntamente com as ordens atuais Sirenia e Hyracoidea, que se diferenciaram durante o 

início do Eoceno, na África ou sul da Ásia (Shoshani et al., 1996; Gheerbrant & Tassy, 

2009). Suas relações de parentesco são sustentadas tanto por dados moleculares, quanto 

por dados morfológicos, posicionando Proboscidea como grupo-irmão de Sirenia, num 

grupo denominado Tethytheria (McKenna, 1975), sustentados pelas seguintes 

características: vértice do coração bífido, um par de mamas peitorais, testículos 

abdominais, amastoidia com redução do processo mastoide e dentição, a princípio, 

bilofodonte/trilofodonte (Andrews, 1904). Hyracoidea entraria como grupo-irmão de 

Tethytheria, constituindo Paenungulata, por semelhanças quanto à disposição dos ossos 

carpais e tarsais (Fischer, 1996). No entanto, na filogenia proposta por Fischer (1989), 

Hyracoidea está posicionada como grupo-irmão de Perissodactyla.  

Estudos moleculares também posicionam Proboscidea, Sirenia e Hyracoidea, 

juntamente com Tubulidentata, Macroscelididae, Tenrecidae e Chrysochloridae dentro 

do grupo denominado Afrotheria, definido morfologicamente por Asher & Leshmann 

(2008) pelo padrão de ontogenia e substituição dentária. No caso dos proboscídeos, a 

substituição dentária ocorre de forma horizontal. Assim, apenas um molar - ou um 

molar e parte de outro – é utilizado por vez em cada hemimandíbula. O dente em uso 

sofre desgaste, enquanto o novo molar está sendo formado (Feldhamer, 1999; Vaughan 

et al., 2000; Shoshani, 1996c; Shoshani, 2006; Wittemyer, 2011). 

Os Proboscidea, extintos e atuais, são animais herbívoros semidigitígrados, 

caracterizados por ossos nasais retraídos, com um nariz alongado formando uma 

probóscide; jugal reduzido e órbitas abertas; o segundo incisivo superior é alongado 

formando defesas; os primeiros pré-molares estão ausentes; os molares são largos com 

cúspides e cristas reforçadas e os caninos estão ausentes (Lambert & Shoshani, 1998; 

Benton, 2008). O crânio é extremamente pneumatizado (díploe), compensando seu peso 

elevado. Os ossos das patas anteriores e posteriores são curtos e robustos, do tipo 

gravígrado, com cinco dígitos que, mantidos por tecido conjuntivo fibroso, funcionam 

como amortecedores, permitindo a sustentação da massa (Paula-Couto, 1979; Vaughan, 

1986). Segundo Shoshani & Tassy (2004) são identificadas 175 espécies e subespécies 



de proboscídeos, considerando os representantes fósseis e atuais. Atualmente, os 

proboscídeos são representados por uma única família, Elephantidae Gray, 1821, com 

dois gêneros e três espécies, Loxodonta africana (Blumenbach, 1797), L. cyclotis 

(Matschie, 1900) e Elephas maximus Linnaeus, 1758. A esta família pertencem os 

extintos mamutes, cuja presença só foi registrada no continente sul-americano no ano de 

2010 (Nascimento et al., 2010). 

O início da história evolutiva da ordem Proboscidea dá-se no período Terciário, 

tendo como representante mais antigo Moeritherium, do Eoceno e do Oligoceno do 

Norte da África (Osborn, 1921). Moeritherium lyonsi apresentava crânio alto e os 

segundos incisivos, superiores e inferiores alongados como defesas curtas, projetadas 

para frente (Benton, 2008) e, possivelmente, tinha hábitos semiaquáticos (Janis, 1988; 

Osborn, 1936). Os representantes de Phiomia e Paleomastodon, ainda do Oligoceno 

Inferior, já demonstravam tendência ao aumento de tamanho, alongamento dos 

membros, crânios e dentes maiores, desenvolvimento dos incisivos e indícios de tromba 

(Paula-Couto, 1979; Bergqvist, 2004). Da linhagem de Phiomia teriam surgido os 

elefantídeos típicos, enquanto que na de Paleomastodon estavam os mastodontes 

brevirrostrinos. Os mastodontes evoluíram, portanto, de uma linhagem separada daquela 

que deu origem aos mamutes e elefantes, desde o Oligoceno.  

 

1.2 Família Gomphotheriidae: mastodontes sul-americanos 

1.2.1 Evolução e extinção 

 

À família Gomphotheriidae Hay, 1922, representada somente por fósseis, 

pertencem os mastodontes sul-americanos. Esta família trata-se de um agrupamento 

parafilético, de origem no Mioceno da Eurásia e África, subdividido em: 

Gomphotheriidae trilofodontes do Velho Mundo, representada pelo gênero 

Gomphotherium Burmeister, 1837, e Gomphotheriidae do Novo Mundo, abrangendo 

Rhynchontherium Falconer 1868, Eubelodon Barbour, 1924 e os gêneros sul-

americanos (Tassy, 1996). Segundo Lambert & Shoshani (1998), a família é 

caracterizada por apresentar o segundo dente molar trilofodonte (M2) e o terceiro molar 

(M3) tetralofodonte. Os gonfoteriídeos sul-americanos são distintos dos demais por 

possuírem sínfise mandibular curta (brevirrostros) e pela ausência de incisivos 

superiores (Lambert, 1996; Shoshani, 1996b).  



Os Gomphotheriidae teriam se expandido na América do Sul no meio do 

Pleistoceno e se tornado extintos na transição Pleistoceno/Holoceno (Prado & Alberdi, 

2008). Segundo Shoshani (1996) e Lambert & Shoshani (1998), todos os gonfoteriídeos 

sul-americanos conhecidos teriam se originado na América do Norte e seus primeiros 

representantes teriam entrado na América do Sul durante o Grande Intercâmbio Biótico 

Americano (GABI), há cerca de 2,5 milhões de anos, no início ou meio do Pleistoceno 

(Marshall et al., 1982; Webb, 1991; Webb, 2000; Prado et al., 2005). No entanto, 

Casamiquela et al. (1996) posicionam cronologicamente a chegada de representantes da 

família Gomphotheriidae durante o Plioceno ou na transição Plio-Pleistoceno, enquanto 

Campbell et al. (2000) posicionam para o final do Mioceno, a partir de um registro na 

margem do rio Madre de Dios, na Amazônia peruana. Neste caso, a passagem teria 

ocorrido por outra rota, antes do soerguimento do Istmo do Panamá. Segundo Alberdi & 

Prado (2008), sua posição estratigráfica é pouco clara e de difícil confirmação, por estar 

praticamente coberta por selva amazônica.  

Os estudos consideram três formas de gonfoteriídeos na América do Sul: uma 

menor, que teria seguido o corredor andino de dispersão e seria adaptada a condições de 

climas temperados; e duas adaptadas a condições de clima temperado a quente, que 

teriam percorrido o corredor leste, e se dispersado pela planície (Dudley, 1996; Webb, 

1991; Prado et al., 2004; Gadens-Marcon, 2008). Juntamente com as preguiças gigantes 

Eremotherium laurilardii, os mastodontes são os maiores representantes da megafauna 

no Brasil, durante o Pleistoceno tardio (Simpson & Paula-Couto, 1957; Mothé et al., 

2010). A figura 1 representa o mapa com as possíveis rotas de dispersão dos 

Gomphotheriidae pela América do Sul.  

 



 

Figura 1. Mapa com as possíveis rotas de dispersão utilizadas pelos Gomphotheriidae 

na América do Sul. Adaptado de Prado (2005). 

 

Alguns autores (e.g. Barnosky et al., 2004; Grayson & Meltzer, 2003; 

Steadmann et al., 2005) acreditam que a ação antrópica tenha sido a causa principal ou 

adicional da extinção da megafauna sul-americana e mundial, durante o final do 

Pleistoceno e início do Holoceno. No entanto, Ficarelli et al. (1997) excluem essa 

hipótese, já que nos Andes equatorianos, no Equador, na Costa peruana e nas planícies 

argentinas, os mastodontes tornaram-se extintos antes da chegada dos seres humanos. 

Estes, aparentemente, colonizaram as planícies argentinas e a região centro-sudeste do 

Chile (Cone Sul) há aproximadamente 13 a 11 mil anos (Nunez & Santoro, 1990). No 

entanto, em algumas localidades, os mastodontes coexistiram com os seres humanos por 

milhares de anos, antes de seu completo desaparecimento (Nunez & Santoro, 1990). 

Ficarelli et al. (1997, 2003), Cartelle (1994) e Barnosky et al. (2004), acreditam que a 

extinção dos mastodontes na América do Sul está relacionada principalmente às 



mudanças climáticas causadas por modificações ambientais abruptas e intensas, muito 

extremas para sua capacidade adaptativa, que teriam sido impulsionadas pelo “Último 

Máximo Glacial”, que influenciava a quantidade e a distribuição das precipitações. O 

resfriamento trouxe consequências na distribuição de áreas para forrageamento e, 

consequentemente, na sobrevivência dos mastodontes, que provavelmente foram 

forçados a deixar as regiões caracterizadas por um clima seco e frio e se concentraram 

em áreas favoráveis restritas, aonde a pressão seletiva resultante aumentou 

consideravelmente (Ficarelli et al., 1997; DeVivo & Carmignotto, 2004). A 

concentração de animais, que necessitam de grande área para forrageamento, em 

espaços menores, deve ter causado um drástico choque ambiental, com alteração na 

maturidade da população e diminuição da fertilidade, como observado em elefantes 

atuais confinados em áreas restritas (Haynes, 1991). Populações reduzidas e fragilizadas 

estariam, então, mais susceptíveis ao impacto causado pelo ser humano (Ficarelli et al., 

1997, Haynes, 2006). 

 

1.2.2 Taxonomia 

 

A taxonomia da família Gomphotheriidae na América do Sul sempre foi 

controversa, devido a sua grande variação intraespecífica, assim como à diversidade 

geral do grupo (Prado & Alberdi, 2008). Seu estudo teve início em 1806, quando Cuvier 

identificou e atribuiu duas espécies às formas sul-americanas: Mastodon andium 

(“mastodonte das cordilheiras”) e Mastodon humboldtii (“mastodonte humboldtiano”). 

Ameghino (1917) propôs quatro espécies de proboscídeos para o Pampeano argentino, 

pertencentes ao gênero Stegomastodon, que foram sinonimizadas por Cabrera, em 1929, 

mantendo-se as espécies Stegomastodon platensis e S. superbus. No mesmo trabalho, o 

autor propôs Notiomastodon ornatus, baseado em uma mandíbula e uma defesa isolada, 

que, juntamente com S. superbus, foi incluído como sinônimo de S. platensis por 

Alberdi & Prado (1995). Hoffstetter (1950 apud Prado & Alberdi, 2008) propôs o 

subgênero Haplomastodon em Stegomastodon, baseado na presença de padrão de 

desgaste dos molares em forma de trevo simples e, em seguida (1952), elevou 

Haplomastodon a gênero, devido à ausência de forâmen transverso no atlas (Prado & 

Alberdi, 2008). Hoffstetter (1952) também considerou todos os espécimes provenientes 

do Brasil como S. brasilensis. Simpson & Paula-Couto (1957) consideram claramente 

distintas as espécies Cuvieronius hyodon, Haplomastodon waringi e Stegomastodon 



platensis (Prado & Alberdi, 2008), respectivamente distribuídos na região andina, em 

grande parte do Brasil e na região pampeana da Argentina. Ficarelli et al. (1994) 

sinonimizaram todas as espécies do gênero Haplomastodon como H. chimborazi.  

Posteriormente, Prado et al. (2002, 2005) e Alberdi et al. (2002, 2004) 

modificaram a classificação feita por Paula-Couto (1957) e reconheceram Cuvieronius 

hyodon e duas espécies do gênero Stegomastodon: S. waringi e S. platensis (Prado & 

Alberdi, 2008). Haplomastodon waringi foi sinonimizada a S. waringi, e 

Stegomastodon superbus e Notiomastodon ornatus sinonimizados a S. platensis. 

Segundo os autores, as espécies podem ser definidas por diferenças na morfologia da 

defesa e pela complexidade no padrão das cúspides dos molares. Em Cuvieronius 

hyodon, as defesas com banda de esmalte apresentam torção helicoidal ao longo do 

comprimento; e os dentes molares apresentam padrão de desgaste como trevo simples, 

além do crânio ser mais baixo, com mandíbula brevirrostrina. Stegomastodon waringii 

possui defesas retilíneas e ligeiramente espiraladas, sem banda de esmalte, e molares 

com padrão de desgaste em forma de trevo simples, com crânio elefantoide, mais alto 

que em C. hyodon. E em Stegomastodon platensis o crânio é curto e elefantoide e os 

dentes molares são mais complexos, com cônulos acessórios; as defesas são compridas 

e estreitas, sem banda de esmalte e com curvatura variável (Alberdi & Prado, 1995). 

Para Simpson & Paula-Couto (1957) os gêneros Cuvieronius e Stegomastodon já 

estavam diferenciados antes da passagem da América do Norte para a América do Sul 

(Prado & Alberdi, 2008). Ferretti (2008), no entanto, afirma que o representante sul-

americano de Stegomastodon não pertence ao mesmo gênero das espécies norte-

americanas, propondo que Haplomastodon e Stegomastodon sul-americanos devem ser 

incluídos no mesmo gênero: Notiomastodon (Mothé, 2010). Na América do Norte, os 

gêneros Cuvieronius e Stegomastodon foram registrados para os Estados Unidos e 

México, com espécies distintas adicionais às sul-americanas (Lambert & Shoshani, 

1998). 

Romero-Pitmann (1996) e Campbell et al. (2000) propuseram a espécie 

Amahuacatherium peruvium, com datação anterior ao soerguimento do Istmo do 

Panamá. No entanto, a espécie foi sinonimizada como S. waringi por Alberdi et al. 

(2004).  

A revisão taxonômica de Mothé e colaboradores (2011) ressalta que as 

características diagnósticas (Ficcarelli et al., 1994; Alberdi et al., 2002; Prado et al., 

2004; Alberdi & Prado, 2008; Lucas & Alvarado, 2010) utilizadas para a divisão dos 



mastodontes de planície em Stegomastodon waringi (Gomphotheriidae do nordeste) e S. 

platensis (Gomphotheriidae do sudeste) são polimórficas, quando grandes amostras são 

consideradas, portanto, presentes nos dois grupos. Dessa forma, os autores sugerem 

duas possibilidades, sendo favoráveis à segunda: a) os gonfoteriídeos do sudeste e do 

nordeste correspondem a duas espécies com ampla distribuição geográfica, totalmente 

simpátricas; b) pertencem a apenas uma espécie, com significante variação em algumas 

características. Assim, atribuem os mastodontes sul-americanos de planície à espécie 

Notiomastodon platensis. 

 

1.2.3 Registro fóssil 

 

Os mastodontes, assim como as preguiças-gigantes, são os membros mais 

comuns da megafauna no final do Pleistoceno (Paula-Couto, 1979), com ampla 

distribuição por toda a América do Sul.  

O gênero monoespecífico Cuvieronius foi registrado para Equador, Colômbia, 

Peru, Bolívia, Chile e noroeste da Argentina (Frassinetti & Alberdi, 2000; Prado et al., 

2003; Alberdi et al., 2004), cuja ocorrência brasileira foi registrada para o Estado do 

Acre (Paula-Couto, 1979).  

O gênero Stegomastodon possui distribuição mais ampla e foi registrado do meio 

ao final do Pleistoceno para grande parte da América do Sul. Stegomastodon waringi 

tem registro na Venezuela, no Equador, no Peru, na Colômbia, no Chile e no Brasil 

(Prado et al., 2003; Frassinetti & Alberdi, 2005). O registro de Stegomastodon platensis 

limita-se ao Pampeano argentino, Uruguai, Paraguai e Brasil (Prado et al., 2003). No 

Brasil, restringe-se ao Rio Grande do Sul (Simpson & Paula-Couto, 1957; Gadens-

Marcon, 2008). 

A distribuição de Stegomastodon waringi no Brasil compreende os estados do 

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, 

Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São 

Paulo, Rio Grande do Sul (Simpson & Paula-Couto, 1957), Paraná (Sedor et al., 2004), 

Mato Grosso do Sul (Alberdi et al., 2002) e Rondônia (Nascimento, 2008). 

Para o Estado de Pernambuco, as ocorrências de Stegomastodon waringi estão 

relacionadas aos depósitos de Tanques Pleistocênicos, com registro em 34 municípios 

(Mariano et al., 2008). A figura 2 indica a distribuição do grupo na América do Sul. 



 

Figura 2. Mapa indicando a ocorrência da família Gomphotheriidae na América do Sul. 

Adaptado de Gadens-Marcon (2007).  

 

1.3 Aspectos da geologia do Nordeste brasileiro: tanques pleistocênicos 

 

Os tanques fossilíferos são depressões naturais do embasamento cristalino que, 

ao longo do tempo, foram preenchidas por sedimentos cascalhosos e arenosos, sendo de 

ocorrência muito comum na região Nordeste do Brasil (Silva, 2006; Ximenes, 2008). 

Durante os períodos de seca na região, os seres humanos procuram novos tanques para 

acúmulo de água, onde são descobertos frequentemente fósseis de diversos animais 

pleistocênicos, principalmente de grandes mamíferos (Paula-Couto, 1953; Ximenes, 

2008). 



O termo ‘cacimba’, comumente atribuído aos tanques na literatura (Ximenes, 

2008), consiste em buraco cavado no sedimento até o nível de água subterrânea, produto 

de trabalho humano, portanto não devem ser tratados como sinônimos. Também não é 

apropriado o uso de “Formação Cacimbas” como unidade formal, já que não 

corresponde a uma unidade litoestratigráfica (Oliveira, 1989). 

 

1.3.1 Processos de formação 

 

Depressões muito rasas (poças), formadas por maior ação da umidade em uma 

superfície plana de rocha cristalina, evoluem em formas embaciadas, cada vez maiores. 

O acúmulo periódico de água, na presença de restos orgânicos, promove uma alteração 

dos silicatos e, com o aumento da profundidade, aumenta o tempo de atuação dos ácidos 

orgânicos presentes da água. As paredes da depressão sofrem corrosão de solapamento, 

fazendo com que a reação química atue lateralmente para o interior da rocha, originando 

uma bacia com bordas negativas (Bigarelli et al., 1994). 

Seguindo esta linha, Ximenes (1996 apud Ximenes, 2008) apresentou um 

modelo de origem e desenvolvimento dos tanques da região de Itapipoca, CE, cuja 

formação seria determinada por fatores de ordens litológica, geomorfológica e 

estrutural, respectivamente: a composição das rochas graníticas da região, que possui 

grandes percentuais de feldspatos e micas, mais susceptíveis à ação do intemperismo 

químico causado pela água acumulada; a ocorrência das depressões em campos de 

inselbergs (elevações ilhadas numa área plana; constituem resíduos de erosão 

diferencial das rochas de um terreno, em regiões áridas ou semiáridas) e a presença de 

diáclases e esfoliações na rocha granítica, proporcionando as condições para alteração 

da rocha. 

Para o Estado de Pernambuco, Silva & Correa (2009) estabeleceram a evolução 

paleoambiental de depósitos de tanque do Distrito de Fazenda Nova, localizado no 

Município de Brejo da Madre de Deus. O trabalho, feito por observação geomorfológica 

e datação por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE), indica a presença de 

alguns cenários de deposição do tanque, relacionados a eventos climáticos já conhecidos 

para o Nordeste brasileiro, desde o Pleistoceno Superior. A área estudada estocou 

sedimentos durante episódios de maior entrada de energia no sistema climático, 

deixando evidências na paisagem desde, pelo menos, o penúltimo máximo glacial, há 

aproximadamente 58,9 mil anos. A paisagem consistiria em ambientes com cobertura 



vegetal aberta, que sofreram um grande período de seca, restando apenas ossos de 

megafauna e rochas maiores sobre a superfície, que teriam sido arrastados sob 

condições torrenciais e dado origem a uma cascalheira, posteriormente convertidos em 

conglomerado sob cimentação carbonática.  

Apesar das investigações geocronológicas serem raras no Brasil para restos de 

megafauna, Kinoshita et al. (2005) e Kinoshita et al. (2008) estipulam idades entre 30±5 

e 39±9 milhares de anos, respectivamente, para dentes de Haplomastodon 

(=Stegomastodon) e Xenorhinotherium do Estado da Paraíba e 63±8 e 60±9 milhares de 

anos para dentes de Stegomastodon waringi, provenientes do Estado de Pernambuco, 

por meio de datação pelo método de Ressonância pelo Spin Eletrônico (ESR). Assim, a 

presença das espécies está confirmada para o Pleistoceno tardio da região Nordeste. 

Ainda, segundo Ximenes (2008), os processos de preenchimento sedimentar dos 

tanques não podem ser generalizados para toda a região Nordeste. No entanto, parece 

haver um padrão nos elementos sedimentares de tanques no Estado do Rio Grande do 

Norte, havendo ou não fósseis associados: uma camada inferior, composta por massa 

arenosa grossa a fina, proveniente de material granítico, formado, principalmente, por 

intemperismo físico; uma camada intermediária, de granulação variada, na qual 

ocasionalmente os fósseis são encontrados, possivelmente trazida por escoamentos em 

lençol; e uma camada superior, novamente com sedimento formado inicialmente por 

intemperismo físico, mas que teriam sofrido intemperismo químico por permanecer na 

superfície (Mabesoone et al., 1990).  

 

1.3.2 Fauna associada 

 

Houve várias tentativas de explicar a ocorrência de fósseis nos tanques 

nordestinos. Segundo Paula-Couto (1953), eles devem ter servido de bebedouros 

naturais para os grandes animais, cujos restos mortais acabavam ficando no seu interior, 

devido à queda durante a tentativa de acesso à água, ou por morrerem nas proximidades 

e terem sido arrastados por enxurradas. Assim, seus restos mortais teriam se depositado 

nesses tanques, junto com material sedimentar proveniente do intemperismo das rochas 

cristalinas regionais. Os eventos tafonômicos resultantes desse tipo de sedimentação 

ocasionam a predominância de peças ósseas fragmentadas e isoladas, assim como a 

ausência de esqueletos completos (Barreto, 2004; Ximenes, 2008). Segundo Bergkvist 

et al. (1997 apud Santos, 2002), a ideia de que os animais teriam caído dentro dos 



tanques e lá permanecido não condiz com as evidências fósseis, dadas as características 

tafonômicas observadas. Mesmo porque a geometria de alguns depósitos não permitiria 

que os ossos fossem transportados para outras localidades. Os autores dissertam que 

apesar dessas considerações, não existem trabalhos de campo exclusivamente 

tafonômicos que interpretem toda a história de deposição dos tanques, além de não 

considerar o processo de fossilização ser seletivo, o que poderia ter causado a perda de 

ossos menos resistentes ou de indivíduos juvenis ou senis. 

Achados de fósseis da megafauna quaternária nordestina em depósitos do tipo 

tanque são comuns em certos estados, tais como Paraíba, Alagoas, Ceará, Rio Grande 

do Norte, Pernambuco e Bahia (Simpson & Paula-Couto, 1957; Santos, 2002; Silva et 

al., 2006; Dantas & Tasso, 2007; Ximenes, 2008, Ribeiro & Carvalho, 2009; Paula-

Couto, 1979), sendo que em Pernambuco são registrados depósitos em 34 municípios 

(Mariano et al., 2008), além do município de São Bento do Una, que será referido nesta 

dissertação. 

Nessas comunidades, ocorre uma predominância de formas herbívoras, 

principalmente de mamíferos de grande porte. As famílias registradas são Camelidae, 

Macrauchenidae, Cervidae, Gomphotheriidae, Megatheriidae, Mylodontidae, 

Megalonychidae, Glyptodontidae, Toxodontidae, Equidae, Felidae, Canidae, 

Tayassuidae e Dasypodidae, atribuídas ao final do Pleistoceno (Santos, 2002; Silva et 

al., 2006; Dantas & Tasso, 2007; Ximenes, 2008; Ribeiro & Carvalho, 2009). 

 

1.4 Osteologia  

 

Animais terrestres com massa corpórea próxima a uma tonelada necessitam de 

adaptações para a sustentação e são chamados de graviportais. As vantagens seletivas 

do tamanho grande incluem a liberdade para a predação (exceto seres humanos); a 

capacidade de usar e produzir energia de forma mais vagarosa, comparando-se com 

animais pequenos, pois uma quantidade proporcionalmente menor de alimento é 

necessária por unidade de massa corporal, além de alimentos menos nutritivos serem 

suficientes. Além disso, a baixa razão superfície/volume e alta produção de calor 

permitem aquecimento e resfriamento mais vagarosos (Haynes, 1991; Hildebrant & 

Goslow, 2004; Wittemyer, 2011). Para sustentar a massa corporal, os animais 

graviportais dispõem de algumas adaptações. A coluna vertebral é mais rija, para evitar 

oscilações desnecessárias, raramente saltam ou galopam e os membros flexionam-se 



pouco durante a locomoção (exerção). Também apresentam modificações estruturais: os 

ossos dos membros são orientados verticalmente, com eixos colunares e as superfícies 

de articulação alinhadas a eles; a articulação do cotovelo pode se abrir completamente, 

devido ao processo olécrano ser inclinado para trás; as cabeças do úmero e do fêmur são 

voltadas para cima e o acetábulo é voltado para a região inferior; escápula e íleo são 

amplos e orientados ventralmente. Mãos e pés são amplos e com ossos em forma de 

blocos, com os cinco dedos e artelhos presentes, aproximadamente com o mesmo 

comprimento e se irradiam a partir de um coxim, de tecido conjuntivo fibroso, que 

amortece e distribui igualmente a massa para os ossos (Paula-Couto, 1979; Vaughan, 

1986; Hildebrant & Goslow, 2004). Além disso, os ossos são porosos, reduzindo sua 

massa. O crânio dos proboscídeos apresenta o díploe, que consiste em ‘bolsas’ de ar na 

porção superior do crânio e o número de dentes é reduzido, sendo apenas utilizado um 

ou dois molares por vez, que são substituídos horizontalmente pelos próximos molares, 

diminuindo o peso das maxilas (Shoshani, 1996c).   

Mais de 200 ossos compreendem o sistema esquelético do elefante, com 

pequenas diferenças morfológicas entre os gêneros Loxodonta e Elephas. Loxodonta 

africana, o elefante africano, pode atingir sete toneladas e 3 a 4 metros na altura do 

ombro, sendo que a maior altura corresponde ao topo da cintura escapular; a ponta da 

tromba possui dois lábios; suas orelhas são amplas. Já Elephas maximus, o elefante 

asiático, alcança até cerca de cinco toneladas e 2 a 3,5 metros na altura do ombro; as 

orelhas são menores; a maior altura corresponde à cabeça e a ponta da tromba contém 

apenas um lábio. Externamente, é possível observar 4 ou 5 estruturas semelhantes a 

unhas nas patas dianteiras e 3, 4 ou 5 nas patas traseiras em L. africana, enquanto em E. 

maximus, observa-se 5 estruturas nas dianteiras e 4 ou 5 nas patas traseiras. L. africana 

possui, tipicamente, 21 pares de costelas e 26 vértebras caudais, enquanto E. maximus 

possui 19 pares de costelas e 26 vértebras caudais (West, 2006). As defesas costumam 

ser maiores em L. africana e reduzidas em E. maximus, estando presentes apenas em 

machos. As cristas transversais dos molares também mostram diferenças, sendo mais 

compactas e numerosas em E. maximus (Vaughan, 1986; Shoshani, 2006; Mittemyer, 

2011).   

 

1.4.1 Variação osteológica  

 



Os elefantes africano e asiático possuem grande amplitude de dimorfismo sexual 

de tamanho, sendo que o macho adulto de Loxodonta pode atingir um metro a mais de 

altura, em relação à fêmea, além de pesar aproximadamente o dobro (Moss, 1996). 

Segundo Clutton-Brock & Harvey (1978), grandes mamíferos têm maior dimorfismo 

sexual de tamanho, quando comparados aos mamíferos menores. No caso dos 

proboscídeos, este dimorfismo sexual reflete adaptações de sobrevivência, de tal forma 

que as fêmeas pequenas alcançam a maturidade sexual antes de fêmeas maiores, porém, 

fêmeas maiores são capazes de gerar machos maiores, que possuem mais vantagens 

adaptativas, tanto na busca e coleta de alimento, quanto na competição por fêmeas 

(Clutton-Brock et al., 1982). Essas mesmas vantagens, no entanto, estão relacionadas ao 

aumento de mortalidade entre os machos, já que podem morrer em combate com outros 

machos e ser mais visíveis aos caçadores em busca de marfim, além de apresentar maior 

incidência de problemas fisiológicos, tal como anemia.  

Uma das implicações das grandes diferenças de tamanho entre os gêneros é que 

a maturidade sexual será alcançada posteriormente nos machos. Elefantes machos 

continuam crescendo por vários anos após o encerramento do crescimento das fêmeas, o 

que pode ser observado pela presença de epífises não fusionadas nos ossos longos de 

machos, até 10 anos após a fusão nos ossos de fêmeas (Roth, 1984). Segundo Haynes 

(1991), o grau de dimorfismo quanto ao tamanho visto nos elefantes modernos é similar 

ao que ocorria nos mamutes e mastodontes, podendo ser observados, principalmente, 

por meio do tamanho do fêmur, e do volume das defesas. Em populações de elefantes 

atuais, machos apresentam fêmur e úmero com comprimentos 17 a 25% maiores os que 

das fêmeas de idades similares.  

O comprimento do úmero e da ulna combinados é menor que o comprimento do 

fêmur e da tíbia combinados, o que é compensado pelo tamanho das cinturas escapular e 

pélvica. A proporção dos membros em relação ao tamanho total do animal e entre os 

próprios membros pode variar entre os diferentes grupos de proboscídeos e pode estar 

relacionado à biomecânica e às adaptações para alimentação, eficiência locomotora, 

velocidade de deslocamento e outras influências seletivas (Haynes, 1991). No entanto, 

segundo o autor, nem toda variação encontrada nas assembleias de fósseis está 

relacionada ao gênero, já que grupos de fêmeas e machos adultos mantêm-se segregados 

em condições normais. 

 

 



6. Considerações finais 

 

A partir da análise dos dados, pode-se observar que as variações se repetem nas 

localidades, indicando que devem estar relacionadas à variação intraespecífica. 

Portanto, com a amostra estudada, não foi possível diferenciar os táxons de 

Gomphotheriidae sul-americanos através do esqueleto apendicular, assim como 

concluído por Gadens-Marcon (2007). Outra possibilidade é que os exemplares 

analisados pertençam a uma única espécie polimórfica com ampla distribuição pela 

América do Sul, concordando com Mothé e colaboradores (2011). 

Contudo, alguns elementos mostram variações pontuais. É o caso dos 

exemplares de ulna provenientes de Tarija, Bolívia, atribuídos ao gênero Cuvieronius. 

Todos os exemplares da amostra apresentaram uma concavidade distal ao Processus 

coronoideus medialis, que não foi registrada em nenhum indivíduo de outras 

localidades. A presença de exemplares juvenis e adultos com a concavidade indica que 

não se trata de variação ontogenética. Alguns exemplares de calcâneos (e. g. MACN Pv 

1274) e semilunares (e. g. MACN Pv 1269), também observados em Tarija, apresentam 

aspecto diferenciado, com ângulos mais acentuados e superfícies mais lisas que dos 

demais exemplares, bem como áreas articulares mais bem delimitadas. No entanto, a 

ocorrência de exemplares com esse aspecto também em Araxá, MG, indica que 

possivelmente não está relacionado à variação interespecífica. A presença de ambos os 

tubérculos intercondilares, na tíbia, apenas foi observada nos exemplares retirados das 

localidades mais ao sul, apesar de exemplares nas duas condições terem sido 

encontrados em Tarija.  

Para os exemplares de tíbia, aqueles provenientes de localidades mais ao sul 

estão entre os representantes proporcionalmente maiores, concordando com Gadens-

Marcon (2007). Para o restante dos ossos, no entanto, isto não ocorre, inclusive 

observando-se, nestas localidades, os menores representantes da amostra (e. g. osso 

calcâneo). Assim, as dimensões dos ossos não demonstram padrões em relação à 

procedência geográfica, com exemplares de diversos tamanhos independente do local de 

coleta. A presença de indivíduos adultos de variadas dimensões em São Bento do Una, 

PE (como observado, por exemplo, na tíbia) mostra que, assim como nos proboscídeos 

atuais (Haynes, 1993), não é apropriado utilizar tamanho como parâmetro para 

separação taxonômica no grupo. 



Apesar destas observações, a amostra utilizada é pequena, principalmente para 

alguns elementos como o osso trapézio (com apenas três representantes analisado). 

Seria necessário, portanto, um maior número de exemplares para inferir com mais 

segurança sobre a amplitude das variações para cada espécie, ainda considerando que o 

registro fóssil é falho. 
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