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1. ANDRÉ EDUARDO PIACENTINI PINHEIRO 
 
André Eduardo Piacentini Pinheiro (1978) é professor do Departamento de Ciências, da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ), atuando nas áreas da Biologia, 
Geologia Sedimentar e Paleontologia de Vertebrados, com especialidade em 
crocodilos (Crocodylomorpha - Archosauria). 
 
Defendeu seu pós-doutorado em Geocronologia pela Faculdade de Geologia (UERJ). 
Além disso, é doutor em Paleobiologia de Vertebrados, com ênfase nos 
crocodiliformes do Paleógeno da Bacia de Itaboraí, pelo Departamento de Geologia, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
 
Possui mestrado em Geologia Regional, pelo Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 
da UNESP, com ênfase na filogenia do clado crocodiliformes. Graduou-se com 
licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas, na UNESP. 
 
Em 2013, coparticipou como autor na revista científica Acta Palaeontologica Polonica 
com o trabalho sobre a reconstrução do rosto de hippidiformes equinos (cavalos) sul-
americanos, mostrando novas inferências anatômicas e ecomorfológicas desses seres. 
 
O autor publicou o artigo “A new Eocaiman (Alligatoridae, Crocodylia) from the 
Itaboraí Basin, Paleogene of Rio de Janeiro, Brazil” (2013), em que descreve uma nova 
pequena espécie de crocodiliforme na Bacia de Itaboraí, com base nas características 
da mandíbula e dos dentes do espécime em comparação a outras já conhecidas, 
fornecendo novas informações taxonômicas e anatômicas importantes para 
compreender a evolução dos crocodilianos. 
 
Em 2018, apresentou dois trabalhos durante o XI Simpósio Brasileiro de Paleontologia 
de Vertebrados. Um referente ao primeiro registro de um réptil de grandes proporções 
na Bacia de Itaboraí; enquanto o outro aborda novos fósseis da Ilha do Livramento, 
com ocorrência de um crocodiliforme do Cretáceo da Bacia de São Luís (MA). 
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1.1. A new Eocaiman (Alligatoridae, Crocodylia) from the Itaboraí 
Basin, Paleogene of Rio de Janeiro, Brazil 

 
Em 2013, André Piacentini, em conjunto com os pesquisadores Daniel Fortier, Diego 
Pol, Diógenes Campos e Lílian Bergqvist, publicou o artigo “A new Eocaiman 
(Alligatoridae, Crocodylia) from the Itaboraí Basin, Paleogene of Rio de Janeiro, Brazil” 
(2013), em que descreve uma nova pequena espécie de crocodiliforme na Bacia de 
Itaboraí, Eocaiman itaboraiensis, com base em três ramos anteriores mandibulares do 
lado esquerdo e um dente isolado. 
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Os espécimes vieram do Paleoceno da Bacia de Itaboraí (Idades-Mamífero Terrestre 
Sul-americanas, o Itaboraiense). O novo táxon se difere das outras duas espécies de 
Eocaiman, principalmente, pelo seu pequeno tamanho, participação do esplênio na 
sínfise mandibular (estrutura anatômica que divide a mandíbula em duas partes), além 
de possuir o nono e décimo dentes aumentados. 
 
O Eocaiman é diagnosticado por uma única sinapomorfia (elemento que surge ao 
longo da evolução nos grupos), o nível relativo da mandíbula nas porções anterior e 
média da fileira de dentes. No entanto, as espécies deste gênero também 
compartilham um conjunto de outras características comuns que pode diagnosticá-lo, 
mas não foram incluídas em uma análise filogenética porque variam continuamente 
em crocodilos. 
 
Este novo táxon fornece novas informações sobre a taxonomia e diversidade 
anatômica do gênero Eocaiman, sendo de grande relevância para entender as origens 
evolutivas dos jacarés, dado a sua posição como membro mais basal da subfamília 
Caimaninae. 
 
Além disso, o novo táxon tem um tamanho corporal relativamente pequeno em 
comparação com outras espécies de Eocaiman, representando um caso paralelo a 
outros grupos reptilianos encontrados na Bacia de Itaboraí (por exemplo, cobras), 
sugerindo que este ecossistema fornece dados críticos para testar a relação entre o 
tamanho do corpo reptiliano e o clima. 
 
Assim, tanto o Eocaiman itaboraiensis quanto o E. palaeocenicus fornecem algumas 
informações sobre o padrão de diversificação dos Caimaninae durante o Paleógeno da 
América do Sul, que se restringia a três espécies de Eocaiman, N. ionensis e outro 
táxon do Paleoceno da Patagônia. 
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2. CARLOS DE PAULA COUTO 
 
Carlos de Paula Couto (1910-1982) é um dos paleontólogos brasileiros de maior 
destaque no século XX. Notabilizou-se por seu trabalho em Paleontologia de 
Mamíferos e pela publicação de obras de referência nessa área. 
 
Em inúmeras expedições pelo Brasil, coletou vários fósseis que compõem o acervo do 
Museu Nacional (MN/UFRJ), onde trabalhou boa parte da vida. No entanto, teve uma 
formação peculiar: não tinha sequer curso superior. 
 
Nascido em Porto Alegre, ele era fascinado por Paleontologia desde a época que 
estudava no Colégio Militar. Aos 21 anos, decidiu se dedicar à Ciência. O gaúcho, 
então, especializou-se em Paleomastozoologia, ramo da Paleontologia que estuda os 
mamíferos. 
 
Em expedições pelo país, identificou diversos animais, alguns ainda desconhecidos. 
Preocupou-se, também, com a destruição de jazidas fossilíferas e conseguiu que o 
presidente Getúlio Vargas publicasse uma lei de proteção a esses depósitos: Lei Paula 
Couto. 
 
Durante muito tempo, coletou material na Bacia de Itaboraí (RJ), descobrindo fósseis 
de mamíferos da época em que esses animais surgiram na América do Sul (entre 60 e 
65 milhões de anos atrás). Sua primeira expedição no exterior foi na Argentina, onde 
visitou museus de La Plata e Buenos Aires, e aprendeu técnicas de montagem de 
grandes esqueletos de fósseis de vertebrados, principalmente mamíferos, que tinham 
grande semelhança com os que ele pesquisava em Itaboraí. 
 
Até sua aposentadoria, em 1970, o cientista ainda participou de expedições, preparou 
fósseis e lecionou Paleontologia de Vertebrados. Após, colaborou na fundação do 
Curso de Pós-Graduação em Paleontologia, na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, e dirigiu a Fundação Zoobotânica do estado. 
 
Baseado em suas pesquisas, lançou o Tratado de Paleomastozoologia, em 1979, 
considerado a Bíblia da Paleontologia de Mamíferos. Recebeu, inclusive, o título de 
Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1980. 
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2.1. Fossil mammals from the beginning of the Cenozoic in Brazil. 
Marsupialia: Polydolopidae and Borhyaenidae 

 
Um dos trabalhos de grande relevância de Carlos de Paula Couto na Bacia de Itaboraí é 
o artigo “Fossil mammals from the beginning of the Cenozoic in Brazil. Marsupialia: 
Polydolopidae and Borhyaenidae” (1952). 
 
Em colaboração com o American Museum of Natural History em Nova York (EUA), é 
um relatório preliminar que descreve novas espécies de marsupiais das famílias 
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extintas Polydolopidae e Borhyaenidae. O material foi coletado em uma pedreira 
calcária, da Companhia Nacional de Cimento Portland, na Bacia de Itaboraí (RJ). 
 
A família Polydolopidae possui os elementos mais representativos da fauna do 
Paleoceno da bacia, mas a variedade de formas é pequena, sendo encontrado apenas 
1 gênero (Epidolops) com 2 espécies representadas. 
 
Foi coletado um crânio quase completo, embora achatado, e uma mandíbula completa 
associada, com dentição preservada, bem como vários fragmentos de maxilares e 
mandíbulas, com e sem dentes, além de vários dentes isolados. Estes são os materiais 
mais completos de marsupiais desta família já encontrados e, a partir deles, foi 
possível entender melhor a morfologia, estrutura e afinidades dos Polydolopidae. 
 
Já os Borhyaenidae são bem pouco representados. Os escassos vestígios pertencem a 
2 espécies: uma, a que se refere, a quase todo material, ao gênero Patene (Simpson, 
1935); e a outra, representada por um molar inferior, é atribuída com dúvida a 
Arminiheringia (Ameghino, 1902). 
 
A origem e afinidades dos Polydolopidae têm sido discutidas por diversos autores. 
Segundo Ameghino, estariam relacionados aos Multituberculata, grupo muito 
primitivo do Jurássico/Cretáceo do Hemisfério Norte, de onde se originariam, por um 
lado junto aos marsupiais do grupo Diprotodontia (cangurus/coalas) e, por outro lado, 
com os Rodentia (roedores), que seriam descendentes deles. 
 
Já Simpson observa que suas semelhanças com Multituberculata e Rodentia seriam 
efeitos da convergência e que a relação mais provável seria com a família dos 
Caenolestidae (musaranhos). 
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3. CARLOTTA JOAQUINA MAURY 
 
Carlotta Joaquina Maury (1874-1938) é uma paleontóloga e estratígrafa norte-
americana considerada a “Princesa dos Fósseis” no Brasil. Com grande histórico de 
cientistas na família e incentivada por sua mãe a seguir carreira científica, Carlotta 
iniciou seus estudos paleontológicos no Radcliffe College e seguiu para a Universidade 
de Columbia, sendo uma das primeiras mulheres a ingressar nesta instituição. 
 
A principal contribuição de Carlotta à Geologia brasileira foi a publicação “Fósseis 
Terciários do Brasil, com Descrição de Novas Formas Cretaceas” (1924). Neste trabalho 
são relacionadas inúmeras espécies de moluscos do litoral nordestino, realizando a 
correlação estratigráfica destas faunas com outras similares do Caribe e do Golfo do 
México. Para Carlotta, a fauna caribenha era derivada dos fósseis terciários brasileiros. 
 
Apesar de nunca ter vindo ao Brasil, a paleontóloga realizou outro trabalho: “New 
Genera and New Species of Fossil Terrestrial Mollusca From Brazil” (1935). Neste são 
descritos novos fósseis terrestres de moluscos encontrados na Fazenda São José, na 
Bacia de Itaboraí (RJ). 
 
Após concluir o doutorado, atuou como professora em diversas universidades e 
envolveu-se em um ramo que era inédito na época: os microfósseis. Posteriormente, 
com várias pesquisas reconhecidas, foi convidada a trabalhar como consultora na 
indústria de petróleo, área em que Carlotta manteve-se ligada até o final de sua vida. 
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3.1. New Genera and New Species of Fossil Terrestrial Mollusca 
From Brazil 

 
O artigo da paleontóloga norte-americana Carlotta Joaquina Maury, “New Genera and 
New Species of Fossil Terrestrial Mollusca From Brazil” (1935), apresenta descrições de 
fósseis terrestres de moluscos encontrados na Bacia de Itaboraí, dentro dos limites da 
Fazenda São José, no estado do Rio de Janeiro, e em Iporanga, no estado de São Paulo, 
analisando, também, os horizontes estratigráficos ao longo do seu estudo. 
 
A área da Bacia de Itaboraí é caracterizada por uma formação calcária que apresenta 
uma matriz amarelo-clara e conchas fechadas de coloração creme-branca. O que torna 
esta composição calcária especial é justamente a presença de fósseis terrestres de 
conchas distintos daqueles encontrados no restante do território brasileiro. 
 
Um destes fósseis, particularmente bem preservado, representou a descoberta de um 
novo gênero e uma nova espécie. Após analisado, inferiu-se que a espécie era uma 
novidade nas Américas, sendo relacionada ao gênero africano Ptychotrema e batizada 
de Brasilennea arethusae. 
 
Outro gênero listado na publicação é o Itaborahia, que recebeu este nome justamente 
por conta do município de Itaboraí, onde foi descoberto. Concluiu-se que este novo 
gênero e nova espécie, Itaborahia lamegoi, pertence à família Bulimulidae, constituída 
por moluscos gastrópodes terrestres. 
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4. FRANCIS RUELLAN 
 
Francis Ruellan (1894-1974) publicou o artigo “Evolução Geomorfológica da Baía de 
Guanabara e das Regiões Vizinhas”, em 1944. Neste trabalho, ele descreve a 
descoberta de uma antiga pequena bacia fechada no lugarejo de Cabuçu, na fazenda 
de São José, a Bacia de Itaboraí! 
 
Ruellan foi um geógrafo francês que iniciou sua carreira em 1925, no Japão, onde 
lecionava em universidades e institutos, desenvolvendo pesquisas sobre 
geomorfologia no Japão, Coréia e no norte da China. 
 
Porém, foi durante a Segunda Guerra Mundial que Ruellan veio à América Latina, mais 
especificamente ao Brasil. Primeiramente, envolveu-se no ramo militar e depois se 
tornou professor de geografia na antiga Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
Ele teve grande importância na difusão da geografia moderna no Brasil e chegou a ser 
contratado com a principal finalidade de treinar geógrafos do CNG (Conselho Nacional 
de Geografia) nas técnicas de trabalho de campo. Ruellan também se destacou por 
conta de suas inúmeras expedições e pesquisas no interior do território nacional. 
 
Um dos seus maiores objetivos foi ter experimentado novos métodos de estudo 
geomorfológicos costeiros enquanto estava no país. Porém, Francis alcançou muito 
mais, sendo capaz de colocar em prática estudos sobre novos afloramentos, solos, 
redes hidrográficas, encostas de vales e até dinâmicas gerais do continente e do relevo 
costeiro. 
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4.1. A Evolução Geomorfológica da Baía da Guanabara e das 
Regiões Vizinhas 

 
Em 1944, Francis Ruellan publicou a pesquisa “A Evolução Geomorfológica da Baía da 
Guanabara e das Regiões Vizinhas”, na Revista Brasileira de Geografia, na qual propõe 
uma história evolutiva da Baía de Guanabara a partir de um intenso falhamento e 
grabeamento. 
 
Portanto, são analisadas a topografia, tectônica e geomorfologia de várias áreas do 
estado do Rio de Janeiro, como a Serra dos Órgãos, Niterói e Itaboraí. As ideias 
elaboradas surgiram durante as primeiras expedições que Francis fez ao Brasil, onde 
ele coletou dados e estudou por alguns anos essa região. 
 
O foco em Itaboraí surge quando ele fala sobre a depressão tectônica da Guanabara, 
onde houve a descoberta de uma antiga pequena bacia fechada no lugarejo de 
Cabuçu, na fazenda de São José, no município de Itaboraí. A Bacia de Itaboraí, assim 
denominada, estaria localizada dentro de gnaisses, sendo preenchida por sequências 
sedimentares carbonáticas, e teria pouco mais de 1 km de comprimento por 500 m de 
largura. Sua profundidade máxima seria de 100 m e, segundo sondagens da época, 
atingiria uma dezena de metros abaixo do nível do mar. 
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5. FRANCISCO JAVIER GOIN 
 
Francisco Javier Goin (1957) é doutor em Ciências Naturais e graduado em Zoologia. 
Atua como pesquisador da Divisão de Paleontologia de Vertebrados do Museo de La 
Plata, pertencente à Universidade Nacional de La Plata, em Buenos Aires (Argentina). 
Ele é especialista em Paleontologia, Taxonomia e Evolução, especialmente de 
mamíferos. 
 
Em 2007, publicou o artigo “A new species of Gashthernia (Marsupialia) from Itaboraí 
(Brazil)”, em que descreve o fóssil do Gashternia carioca, uma nova espécie de 
marsupial encontrada no final do Paleoceno na Bacia de Itaboraí. A descoberta 
constitui o primeiro registro de um gasterniídio polidolopimorfo no Brasil. 
 
Possui mais de 150 artigos publicados e 6 livros, em que o mais conhecido é “A Brief 
History of South American Metatherians - Evolutionary Contexts and Intercontinental 
Dispersals”. A obra resume os principais aspectos da evolução dos metatherianos 
(marsupiais) sul-americanos, assim como fornece uma breve visão geral da evolução 
de cada linhagem principal (Ameridelphia, Sparassodonta, Didelphimorphia, 
Paucituberculata, Microbiotheria e Polydolopimorphia). 
 
Desenvolveu pesquisas no Instituto Steinmann de Geologia, Mineralogia e 
Paleontologia da Universidade de Bonn (Alemanha), sob a direção do Dr. Wighart von 
Koenigswald, então diretor do Instituto. 
 
Realizou uma série de viagens de estudo de coleção para Tubinga, Frankfurt, Munique, 
Berlim e Paris. O foco do seu trabalho consistiu no estudo da microestrutura do 
esmalte dentário de dois grupos de mamíferos com registro fóssil na América do Sul: 
Metatheria e Gondwanatheria. 
 
Durante sua estadia como bolsista da Fundação Alexander von Humboldt, na 
Universidade de Bonn, concluiu sua formação como cientista e se aprofundou na linha 
de pesquisa que segue até hoje. 
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5.1. A new species of Gashternia (Marsupialia) from Itaboraí, Brazil 

 
No artigo de Francisco J. Goin e Edson V. Oliveira “A new species of Gashternia 
(Marsupialia) from Itaboraí, Brazil”, publicado em 2007, é descrita a nova espécie de 
marsupial Gashternia carioca, do final do Paleoceno (Idade Itaboraiense) da Bacia de 
Itaboraí (estado do Rio de Janeiro). 
 
O holótipo, ou seja, o material no qual os autores se basearam para classificar a nova 
espécie, consiste em um fragmento da maxila esquerda com P3 (último pré-molar 
superior) e M1 (primeiro molar superior) completos e raízes do M2 (segundo molar 
superior). Distingue-se da espécie-tipo do gênero, Gashternia ctalehor (Simpson, 
1935), por ser menor em tamanho e ter um P3 proporcionalmente muito maior. 
 
O espécime constitui o primeiro registro de um gasterniídio polidolopimorfo no Brasil. 
Por ser ligeiramente semelhante aos demais espécimes ainda não descritos da 
Formação Las Flores, na Patagônia central (Argentina), adiciona novas evidências sobre 
a contemporaneidade das faunas de Itaboraí e Las Flores. 
 
Como a fauna de Las Flores foi relacionada à idade Itaboraiense, uma das Idades 
Mamíferos-Terrestres Sul-Americanas (SALMA), por incluir vários táxons característicos 
da Bacia de Itaboraí, a identidade taxonômica entre localidades sul-americanas tão 
distantes indica presença de climas mais homogêneos (quentes e úmidos) na América 
do Sul no início do período Paleógeno. 
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6. GEORGE GAYLORD SIMPSON 
 
George Gaylord Simpson (1902-1984) foi um paleontólogo norte-americano conhecido 
por sua grande contribuição à Teoria da Evolução e para a área da Taxonomia, 
principalmente no que diz respeito aos mamíferos. 
 
Simpson realizou diversas expedições durante sua vida, mas a mais notável foi a 
expedição para a Patagônia, onde ele conseguiu coletar novos dados que permitiram o 
estudo de espécies de mamíferos da América do Sul completamente diferentes das 
espécies encontradas nos outros continentes. Como resultado dessas pesquisas, a 
história dos mamíferos no continente sul-americano tornou-se muito mais conhecida! 
 
Em um de seus trabalhos, chamado “Um Novo Marsupial do Eoceno no Brasil”, 
Simpson descreve e caracteriza uma espécie de marsupial encontrada apenas na 
região da Bacia de Itaboraí, Eobrasilia coutoi. 
 
Alguns outros trabalhos do autor incluem: “Tempo and Mode in Evolution”, “Princípios 
de Taxonomia Animal”, “Splendid Isolation: The Curious History of South American 
Mammals”, relacionados à teoria evolutiva e à taxonomia animal. 
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6.1. Um Novo Marsupial do Eoceno no Brasil 

 
Em seu trabalho “Um Novo Marsupial do Eoceno no Brasil” (1947), Simpson descreve 
detalhadamente o estado de conservação e as características de dois fósseis 
encontrados pertencentes a uma nova espécie: Eobrasilia coutoi. 
 
Os fósseis do Eobrasilia coutoi foram encontrados em uma pedreira de cimento na 
antiga Fazenda São José, na área da Bacia de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, não 
tendo sido até hoje encontrados em outro lugar do mundo, o que torna essa espécie 
ainda mais única! 
 
O crânio descrito no trabalho foi encontrado em um estado de conservação 
extremamente precário, bem desgastado e com algumas partes incompletas. Porém, 
ainda assim, foi possível presumir que os fósseis pertenciam a um marsupial. 
 
Porém, o que seria mais especificamente um Eobrasilia coutoi? A partir do diagnóstico 
morfológico, as partes conhecidas deste marsupial puderam ser agrupadas na família 
Didelphidae (gambás, por exemplo) e seu gênero não aparentou aproximação a 
qualquer dos borhienídeos (carnívoros) conhecidos. Portanto, ele é classificado, 
formalmente, mas de modo experimental, entre os Didelphidae. 
 
Até hoje essa espécie é considerada como um dos marsupiais mais enigmáticos da 
Bacia de Itaboraí no Brasil! 
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7. GERALD MAYR 
 
Gerald Mayr (1978) é um paleontólogo alemão e curador da Coleção de Ornitologia do 
Senckenberg Research Institute, em Frankfurt, na Alemanha. Realizou diversas 
pesquisas sobre pássaros fósseis, especialmente a avifauna do Paleogeno na Europa, 
além de ser um especialista na fauna do Eoceno do sítio fossilífero de Messel 
(Alemanha). 
 
Em 2001, publicou o artigo “A new Specimen of the tiny middle eocene bird 
Gracilitarsus mirabilis (new family: gracilitarsidae)”, no qual identificou um fóssil de 
pássaro encontrado em Messel que pode estar intimamente relacionado ao 
Eutreptodactylus itaboraiensis (Paleoceno do Brasil), espécie descoberta na Bacia de 
Itaboraí e descrita por Baird e Vickers-Rich em 1997. 
 
Em 2011, publicou o artigo “An Elaphrocnemus-like landbird and other avian remains 
from the late Paleocene of Brazil”, em que foi descrito um novo táxon aviário, 
Itaboravis elaphrocnemoides, encontrado em fendas de rochas calcárias presentes na 
Bacia de Itaboraí. A espécie é representada por um coracoide, osso que faz parte do 
ombro da maioria dos animais vertebrados, e dois úmeros. 
 
Mayr publicou mais de 250 artigos e 2 importantes livros relacionados a aves. O livro 
“Avian Evolution: The Fossil Record of Birds and its Paleobiological Significance” (2016) 
aborda sobre o conhecimento da história evolutiva das aves que melhorou 
consideravelmente nas últimas décadas, com muitos fósseis sendo descritos 
rapidamente e maior qualidade das análises filogenéticas modernas. 
 
“Paleogene Fossil Birds”, seu primeiro livro (2009), apresenta características 
morfológicas básicas dos vários grupos que são colocadas em um contexto filogenético 
à luz das hipóteses atuais sobre as inter-relações das aves existentes. São também 
detalhados o significado biogeográfico das aves fósseis do Paleógeno e as possíveis 
razões para as mudanças na fauna durante este período. A obra não visa apenas 
fornecer uma visão geral para especialistas, mas, também, ajudar alunos de outras 
áreas da Paleontologia de Vertebrados a compreender melhor os ecossistemas 
paleogênicos. 
 
Em pesquisas recentes, descreveu restos fossilizados de um “pinguim-gigante”, do 
tamanho de um humano adulto, encontrados na Ilha Sul da Nova Zelândia, datados do 
Paleoceno, entre 66 e 56 milhões de anos atrás. 
 
Após comparações com ossos fossilizados de plotopterídeos (pássaros parecidos com 
pinguins da América do Norte e Japão), a equipe descobriu que ambos possuíam bicos 
longos, com narinas semelhantes a fendas, ossos no peito e nos ombros, e asas 
parecidas. 
 
Essas semelhanças sugerem que os dois grupos de pássaros eram ótimos nadadores e 
que usavam as asas para impulsioná-los nas profundezas da água em busca de comida. 
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7.1. A new specimen of the tiny Middle Eocene bird Gracilitarsus 
mirabilis (New Family: Gracilitarsidae) 

 
Em seu artigo “A new specimen of the tiny Middle Eocene bird Gracilitarsus mirabilis 
(New Family: Gracilitarsidae)” (2001), Mayr descreve o 2º espécime da pequena ave do 
Eoceno Médio, Gracilitarsus mirabilis (Mayr, 1998), mostrando várias características 
osteológicas até então desconhecidas, além de atribuir à espécie uma nova família. 
 
A espécie apresenta um tarsometatarso longo e fino, pés incomuns, pois os 3 dedos 
anteriores são muito curtos e de comprimento quase igual, e garras com grande 
profundidade dorso-ventral. Este espécime compartilha algumas características do 
tarsometatarso com a espécie do Paleoceno da Bacia de Itaboraí, Eutreptodactylus 
itaboraiensis, descrita por Baird e Vickers-Rich em 1997. 
 
O novo espécime revela que Gracilitarsus possuía um bico semelhante a alguns 
pássaros recentes, estreito e pontudo. Porém, as aberturas nariformes são muito 
longas e ocupam cerca de 2/3 de todo bico, característica que indica que seu bico era 
rincocinético (igual ao de pombos e beija-flores). 
 
Na morfologia de seu tarsometatarso, Gracilitarsus se assemelha bastante ao 
Eutreptodactylus. Em ambos é muito longo e fino, e os pés provavelmente eram 
zigodáctilos (dois dedos voltados para frente e dois para trás). 
 
E. itaboraiensis foi classificado dentro dos Cuculiformes (cucos), mas esta atribuição 
não foi bem estabelecida. As duas características que apoiam essa classificação não 
são únicas nem diagnósticas para esta família, pois também estão presentes na extinta 
família Sylphornithidae, que compreende pássaros pequenos, de pernas longas e 
zigodáctilos do Eoceno Médio da França. 
 
Pelo formato de seu bico, a espécie encontrada era insetívora ou nectarívora. Neste 
último caso, seria o primeiro táxon aviário nectarívoro do Paleógeno Inferior. O úmero 
robusto pode indicar que G. mirabilis era capaz de voar rápido, assim como as 
andorinhas recentes. No entanto, sem saber o comprimento das penas de suas asas, 
não preservadas nos espécimes conhecidos, essa suposição permanece especulativa. 
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7.2. An Elaphrocnemus-like landbird and other avian remains from 
the late Paleocene of Brazil 

 
Em 2011, Gerald Mayr, em conjunto com os pesquisadores Herculano Alvarenga e Julia 
Clarke, publicou o artigo “An Elaphrocnemus-like landbird and other avian remains 
from the late Paleocene of Brazil”, em que descreve um novo táxon aviário, Itaboravis 
elaphrocnemoides, encontrado em fendas de rochas calcárias presentes na Bacia de 
Itaboraí. 
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É representado por um coracoide, osso que faz parte do ombro da maioria dos animais 
vertebrados, e dois úmeros, sendo considerada a segunda espécie de ave terrestre 
pequena conhecida do Paleoceno no Hemisfério Sul. 
 
Estes ossos se assemelham aos elementos correspondentes do táxon Elaphrocnemus, 
um grupo representativo dos Cariamae do final do Eoceno e do Oligoceno, 
descobertos nas fendas de Quercy, na França. 
 
A nova espécie foi diagnosticada por uma combinação única de 4 características 
preservadas no holótipo: coracoide delgado e alongado, com uma superfície dorsal 
marcadamente côncava na extremidade esternal e uma grande abertura dorsal para 
um forâmen do nervo supracoracoide que está situado subjacente a uma face articular 
escapular ligeiramente convexa. 
 
Apesar de classificado provisoriamente nos Cariamae, também se notaram 
semelhanças morfológicas do úmero com o dos pertencentes ao palaeognathous 
Tinamidae. 
 
Ademais, foi descrito um carpometacarpo, que exibe uma morfologia peculiar não 
encontrada em nenhum outro táxon aviário. Este osso também compartilha algumas 
características com o tinamous, que apresenta um tamanho correspondente ao do I. 
elaphrocnemoides, mas não pode ser referido a este táxon com confiança. 
 
Finalmente, foram identificados quatro tibiotarsos distais (ossos das patas) 
morfologicamente diferentes, um dos quais pode pertencer ao Eutreptodactylus 
itaboraiensis, a única outra ave pequena descrita em Itaboraí. 
 
Devido às características do seu úmero, provavelmente possuía capacidades de voo 
bastante reduzidas. A avifauna de Itaboraí aparentemente inclui um número 
significativo de taxa com fraca ou nenhuma capacidade de voar. 
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8. HERCULANO MARCOS FERRAZ DE ALVARENGA 
 
Herculano Marcos Ferraz de Alvarenga (1947) é um médico e cientista paleontólogo 
brasileiro, nascido no município de Taubaté (SP). É considerado um dos principais 
estudiosos de aves extintas do mundo. 
 
Em 1973, graduou-se em medicina pela Universidade de Taubaté, especializando-se 
em Ortopedia e Traumatologia (1974-1975) pelo Hospital das Clínicas da USP. 
Concluiu, em 1999, doutorado em Zoologia de Vertebrados pela USP. 
 
Possui grande experiência na área de Zoologia, atuando, principalmente, nos seguintes 
temas: Aves Fósseis, Evolução, Ornitologia Sistemática, Bacia Sedimentar de Taubaté e 
Taxonomia. 
 
Uma das grandes contribuições do autor foi o artigo “Systematic revision of the 
Phorusrhacidae (Aves: Ralliformes)” (2003), em que foram estudados os fósseis de 
aves atribuídos à família Phorusrhacidae, popularmente conhecidos como aves do 
terror, com o objetivo de caracterizar esta família e reorganizar o estado caótico que 
envolvia a nomenclatura e classificação destas aves. 
 
O registro fóssil mais antigo destas aves é de Alvarenga (1985), representado por uma 
forma relativamente pequena, Paleopsilopterus itaboraiensis, do Paleoceno Médio da 
Bacia de Itaboraí. 
 
Foi o primeiro brasileiro a estudar fósseis de pássaros no país, sendo, também, o 
fundador e o diretor do Museu de História Natural de Taubaté (MHNT). Considerado 
um dos principais museus de História Natural no Brasil, tem seu acervo composto, 
principalmente, por fósseis de sua coleção particular, que chegou a possuir cerca de 
1.600 exemplares registrados, representando, aproximadamente, 500 espécies de aves 
extintas com procedência diversa, mas com a maioria pertencente ao estado de SP. 
 
Em 2002, decidiu doar toda sua coleção à Fundação de Apoio à Ciência e à Natureza 
(FUNAT), a qual ajudou a criar e que funciona como entidade mantenedora do MHNT. 
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8.1. Systematic revision of the Phorusrhacidae (Aves: Ralliformes) 

 
No artigo publicado em 2003, “Systematic revision of the Phorusrhacidae (Aves: 
Ralliformes)”, Alvarenga e Höfling realizaram uma revisão sistemática dos fósseis de 
aves atribuídos à família Phorusrhacidae, depositados em diversos museus das 
Américas do Sul e do Norte, e da Europa. O objetivo principal foi de caracterizar esta 
família e resolver os inúmeros problemas que envolviam a nomenclatura e 
classificação destas aves. 
 
Conhecidas como “aves do terror”, possuíam uma grande cabeça, com bico maciço e 
em forma de gancho. As asas pequenas indicam que não podiam voar, mas as suas 
pernas bem desenvolvidas sugerem que tenham sido boas corredoras. 
 
Atualmente, a família Phorusrhacidae pertence à ordem Cariamiformes, composta por 
14 gêneros e 18 espécies, sendo aves de porte médio ou grande, algumas até 
gigantescas, estando todas extintas. 
 
Seus fósseis são datados do Paleoceno Médio até o início do Pleistoceno (62 a 1,8 
milhões de anos atrás). A reconstituição de algumas espécies foi feita, com o propósito 
de formar uma ideia sobre o tamanho, massa corpórea, postura e hábitos com base 
em seus esqueletos. 
 
Várias espécies pertencentes do Paleógeno da Europa, América do Norte e Argentina 
foram atribuídas equivocadamente a esta família, apesar de apresentarem certas 
semelhanças. 
 
Os Phorusrhacidae originaram-se na América do Sul, no final do Cretáceo, como 
resultado de um endemismo formado pelo isolamento dessa porção de terra, e pelo 
final do Plioceno, estenderam-se até a América do Norte. 
 
O registro fóssil mais antigo destas aves é de Alvarenga (1985), representado por uma 
forma relativamente pequena, Paleopsilopterus itaboraiensis, do Paleoceno Médio da 
Bacia de Itaboraí. 
 
Apesar do estado caótico em que se encontrava a sistemática, a família 
Phorusrhacidae passa a ser constituída por 5 subfamílias: Phorusrhacinae, 
Brontornithinae, Mesembriornithinae, Psilopterinae e Patagornithinae. 
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9. HERMÍNIO ISMAEL DE ARAÚJO JÚNIOR 
 
Hermínio Ismael de Araújo Júnior (1987) é um paleontólogo brasileiro graduado em 
Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, possuindo 
mestrado e doutorado em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 
foco em Paleontologia e Estratigrafia. 
 
Em 2013, publicou o artigo “Taphonomic aspects of the Pleistocene vertebrate 
assemblage of Itaboraí, state of Rio de Janeiro, southeastern Brazil”, em que foi 
realizada a primeira pesquisa tafonômica dos vertebrados pleistocênicos da Bacia de 
Itaboraí. A identificação e interpretação das assembleias de vertebrados de Itaboraí 
são fundamentais para aumentar o conhecimento sobre a formação dessa associação 
fóssil e a Paleoecologia da região do Rio de Janeiro no final do Pleistoceno. 
 
Participa ativamente do estudo de sítios paleontológicos no Nordeste, auxiliando a 
desvendar como era a flora e fauna dos ecossistemas na região ao longo dos últimos 
125 milhões de anos. Para reconstituir esses cenários, recorre-se a técnicas da 
Tafonomia, área da Paleontologia que investiga os processos biológicos e geológicos 
que se sucedem à morte de um organismo vivo até sua transformação em fóssil. Já a 
Paleoecologia pesquisa como seriam os ecossistemas e o modo de vida dos animais 
extintos. 
 
Atualmente, é Professor Adjunto do Departamento de Estratigrafia e Paleontologia da 
Faculdade de Geologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Coordenador 
Adjunto do Programa de Pós-graduação em Geociências da UERJ, além de docente no 
curso de especialização em Geologia do Quaternário do Museu Nacional/UFRJ. 
 
É Presidente do Núcleo RJ/ES da Sociedade Brasileira de Paleontologia (SBP) e 2º 
Tesoureiro da SBP. Também é Diretor da Programação Técnico-Científica do Núcleo 
RJ/ES da Sociedade Brasileira de Geologia, assim como membro da Comissão Brasileira 
de Estratigrafia. Tem uma paixão por fotografia artística. 
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9.1. Taphonomic aspects of the Pleistocene vertebrate assemblage 
of Itaboraí, State of Rio de Janeiro, southeastern Brazil 

 
Em seu artigo “Taphonomic aspects of the Pleistocene vertebrate assemblage of 
Itaboraí, State of Rio de Janeiro, southeastern Brazil” (2013), Hermínio Araújo Júnior e 
colaboradores estudaram tafonomicamente, pela primeira vez, os vertebrados 
pleistocênicos da Bacia de Itaboraí. 
 
Entre os 28 exemplares estudados da assembleia fóssil, encontram-se elementos da 
Megafauna Mamífera e uma pequena tartaruga. Pelo fato de Eremotherium laurillardi 
e Notiomastodon platensis terem sido registrados, o depósito foi atribuído ao final do 
Pleistoceno. O E. laurillardi é o mais abundante nesta assembleia fóssil, seguido por N. 
platensis e Testudo sp., respectivamente. Alguns espécimes não puderam ser 
identificados porque estavam mal preservados e muito fragmentados. 
 
Todos os ossos encontrados estão desarticulados e apresentam graus distintos de 
fragmentação. Os ossos parcialmente preservados (50 a 90% do osso) são os mais 
frequentes, seguidos dos fragmentos (< 50% do osso). Os fósseis completos são os 
menos comuns na tafocenose. Ossos longos e curtos são os mais abundantes, seguidos 
pelos planos. 
 
Chegaram à conclusão que a assembleia de vertebrados do Pleistoceno da bacia sofreu 
transporte a curta distância, tendo como principais processos tafonômicos o 
intemperismo, transporte e deformações. Essas espécies estiveram por um curto 
período de tempo em exposição antes de seu sepultamento. Possivelmente, o 
transporte ocorreu em 2 eventos distintos: fluxo fluvial normal; e fluxo de detritos. 
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Após a deposição, esses fósseis foram fraturados e deformados por compressão 
litostática (soterramento). 
 
A grande quantidade de vestígios da megafauna e a integridade dos esqueletos 
mostram que tanto as assinaturas paleobiológicas quanto os processos tafonômicos 
foram os principais responsáveis pelos padrões observados no acúmulo final de 
fósseis. As características tafonômicas são sugestivas de um paleoclima árido. 
 
Os fósseis integram o acervo da coleção da atual Agência Nacional de Mineração, 
situada no RJ. 
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10. JEAN-CLAUDE RAGE 
 
Jean-Claude Rage (1943-2018) é um paleontólogo francês, nascido na cidade de Lyon, 
e especializado em Paleoherpetologia (estudo de fósseis de répteis e anfíbios). 
 
Em 1963, Rage ingressou na Faculdade de Ciências, na sua cidade natal, onde estudou 
Paleontologia no Departamento de Ciências da Terra. Concluiu o mestrado em 1968, 
com a dissertação “Contribuição ao Estudo dos Anuros Quaternários”, sendo os anuros 
uma ordem de animais pertencentes à classe dos anfíbios. 
 
No ano seguinte à defesa, publicou seu primeiro artigo, em que documenta os ossos 
de anfíbios e répteis recuperados em uma ocupação de uma caverna do pré-
Neandertal, no sudeste da França. Com este trabalho, demonstrou seu talento em 
identificar anfíbios e répteis baseando-se apenas em ossos isolados. 
 
Influenciado por alguns professores, Rage se interessou na Paleontologia voltada para 
fósseis de cobras e, em 1976, defendeu sua tese de doutorado “Paleontologia, 
Filogenia e Paleobiogeografia das Serpentes”, na Universidade Pierre e Marie Curie, 
sob a orientação do Prof. Robert Hoffstetter, um dos maiores peritos mundiais em 
fósseis de cobras. 
 
No começo de sua carreira, foi capaz de reconhecer que os diversos ossos preservados 
de anfíbios e répteis nos registros fósseis do Mesozoico e do Cenozoico não eram 
apenas taxonomicamente identificáveis, mas, também, úteis para correlações 
estratigráficas e para um maior conhecimento de filogenia, paleobiogeografia, 
paleoecologia e tafonomia. 
 
Foi o primeiro a confirmar que alguns anfíbios e répteis fósseis são bons marcadores 
bioestratigráficos, por fornecerem idades precisas, além de ser um dos paleontólogos 
pioneiros na França a utilizar cladística (sistema de classificação dos seres vivos de 
acordo com a evolução). 
 
Curiosamente, também refutou a hipótese de que a “determinação sexual” teria sido 
responsável pela grande extinção de dinossauros não aviários e outros répteis no K/Pg 
(Cretáceo - Paleógeno). 
 
Em 1998, publicou seu primeiro trabalho sobre fósseis de cobras na Bacia de Itaboraí 
“Fossil snakes from the Palaeocene of São José de Itaboraí, Brazil. Part I”. Em 2001, 
publicou o segundo volume de sua pesquisa “Fossil snakes from the Paleocene of São 
José de Itaboraí, Brasil. Part II. Boidae”. Em 2008, lançou o terceiro e último volume de 
sua pesquisa “Fossil snakes from the Paleocene of São José de Itaboraí, Brazil. Part III. 
Ungaliophiinae, Booids Incertae Sedis, and Caenophidia”. 
 
Rage atuou como pesquisador na Universidade Pierre e Marie Curie até 1977, 
deixando o cargo para trabalhar no Museu Nacional de História Natural em Paris, 
como Diretor de Pesquisa Emérito no Centro de Pesquisa de Paleodiversidade e 
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Paleoambientes. Durante sua carreira, publicou 226 artigos científicos, 3 livros e 29 
capítulos em livros. 
 
Para Rage, desenhar os espécimes era uma parte integral do seu processo de estudo, 
pois o ajudava a identificar e entender melhor os detalhes anatômicos. Muitas vezes o 
tempo que gastava desenhando o permitia refletir sobre outros aspectos relevantes da 
espécie analisada, como anatomia funcional, variações e adaptações. 
 
A sua brilhante carreira científica foi equilibrada por uma vida pessoal igualmente 
saudável. Fora da esfera acadêmica e familiar, dispunha de interesses em diversas 
áreas, como Arte Romana e Arquitetura Antiga, sendo um grande apreciador também 
de fotografia. Além do seu amor pelos esportes desde jovem. 
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10.1. Fossil snakes from the Palaeocene of São José de Itaboraí, 
Brazil. Part I 

 
Em 1998, Jean-Claude Rage publicou o primeiro de três trabalhos sobre fósseis de 
cobra na Bacia de Itaboraí: “Fossil Snakes from the Palaeocene of São José de Itaboraí, 
Brazil. Part I”. Neste volume o paleontólogo aborda duas famílias de cobras: 
Madtsoiidae e Aniliidae. 
 
As cobras mais antigas conhecidas são do início/meio do Cretáceo, porém os fósseis se 
tornaram mais frequentes após o Eoceno. Apesar de o final do Cretáceo ter 
apresentado um maior número de cobras, o Paleoceno ficou conhecido por sua rica 
diversidade. 
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Embora seja raro encontrar fósseis de cobra na América do Sul, o Brasil teve um 
grande papel na história evolutiva das cobras, com destaque para Itaboraí, município 
do Rio de Janeiro. 
 
Durante o Paleoceno, a Bacia de Itaboraí foi palco de uma fauna de cobras 
extremamente diversificada e rica, que inclui famílias como Madtsoiidae, Aniliidae, 
Boidae, Tropidophiidae, Booidea incertae sedis e Russellophiidae. 
 
Os Madtsoiidae são uma família extinta do final do Cretáceo/Pleistoceno cujos 
membros são reconhecidos principalmente por vértebras. Apenas três gêneros dos 
Madtsoiidae tiveram seus ossos do crânio encontrados: Madtsoia, Wonambi e 
Yurlunggur. 
 
Os Aniliidae incluem provavelmente as cobras mais primitivas. Atualmente elas 
habitam o norte da América do Sul e o sudeste da Ásia. Quatro fósseis do gênero 
foram descobertos e atribuídos a esta família: Coniophis, Eoanilius, Colombophis e 
Michauxophis. 
 
Concluiu-se que como os Madtsoiidae são bem comuns no Gondwana, Madtsoia 
sugere um padrão Gondwana à fauna da bacia. A presença de Coniophis corrobora a 
existência de uma conexão terrestre entre as Américas do Sul e do Norte no final do 
Cretáceo/Paleoceno. 
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10.2. Fossil snakes from the Palaeocene of São José de Itaboraí, 
Brazil. Part II. 

 
Em 2001, Jean-Claude Rage publicou a segunda parte de três trabalhos sobre fósseis 
de cobra na Bacia de Itaboraí: “Fossil snakes from the Palaeocene of São José de 
Itaboraí, Brasil. Part II. Boidae”. Neste volume o paleontólogo foca na família Boidae 
(jiboias), que constituem uma pequena parte das famílias de cobras, representando 
menos de 5% e 2,5% do gênero e das espécies, respectivamente. 
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Apesar de não possuírem muitos representantes, a Boidae foi o grupo dominante de 
cobras no Paleógeno, ocorrendo seu declínio durante o Oligoceno. A partir do Mioceno 
a família Colubridae se tornou a dominante. 
 
As Boidaes são divididas em 4 subfamílias: Boinae, Pythoninae, Erycinae e Calabariinae. 
Atualmente, as Pythoninaes estão presentes na África, no sul da Ásia e na Austrália; as 
Boinaes, nas Américas Sul e Central até o norte do México, Madagascar e nas ilhas do 
oeste do Pacífico; as Erycinaes, no norte e leste da África, no sudeste da Europa, no sul 
da Ásia e na parte oeste da América do Norte; e as Calabariinaes são achadas apenas 
no oeste africano. 
 
A Bacia de Itaboraí é uma localidade especial portadora de diversos tipos de 
vertebrados, apresentando a mais rica e diversa fauna de cobras Boidae no continente 
sul americano. Dessa família há pelo menos 6 espécies só nesta região, uma delas 
acredita-se ser pertencente ao Erycinae enquanto as outras se referem ao Boinae. 
 
A única espécie de Erycinae encontrada chama-se Hechtophis austrinus, do gênero 
Hechtophis. Em relação ao Boinae há 2 gêneros: Corallus e Waincophis. O primeiro 
engloba a espécie Corallus priscus e o segundo as espécies Waincophis pressulus e 
Waincophis cameratus. 
 
Além destas espécies identificadas, são analisadas mais 3 amostras de fósseis: 2 Boinae 
intituladas de “Boinae A” e “Boinae B”, sem espécies definidas; e 1 Boidae tratada 
como “Boidae indefinida”. 
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10.3. Fossil snakes from the Palaeocene of São José de Itaboraí, 
Brazil. Part III 

 
Em 2008, Jean-Claude Rage publicou o último de três trabalhos sobre fósseis de cobra 
na Bacia de Itaboraí: “Fossil Snakes from the Palaeocene of São José de Itaboraí, Brazil. 
Part III”. Neste volume, o paleontólogo além de abordar três famílias de cobras 
(Ungaliophiinae, Booids e Caenophidia), realiza uma atualização de toda fauna de 
cobras de Itaboraí. 
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Além das famílias Madtsoiidae, Aniliidae e Boidae que foram relatadas em artigos 
anteriores, o Paleoceno médio de Itaboraí apresentou 1 Ungaliophiinae 
(“tropidophiids”), 2 Booids, cuja posição exata permanece incerta (incertae sedis), e 1 
possível Russellophiidae (Caenophidia). 
 
A fauna de Itaboraí contém a mais rica e diversificada assembleia de cobras extintas do 
Paleoceno em todo o mundo, compartilhando apenas alguns espécimes com outras 
localidades da mesma época. 
 
Os Ungaliophiinae (Paraungaliophis pricei) são raros, enquanto as prováveis cobras 
Booids (Itaboraiophis depressus, Paulacoutophis perplexus) são mais comuns. Uma 
única vértebra foi referida como Russellophiidae (Caenophidia), mas com reserva. 
 
A maioria das cobras de Itaboraí foi encontrada apenas no próprio local. Apenas uma 
das espécies dos Aniliidae fornece possíveis evidências de correlações entre as 
Américas do Norte e do Sul. 
 
A fauna de cobras de Itaboraí, assim como as demais faunas de cobras do Paleoceno 
da América do Sul, são diferentes daquelas do Cretáceo e do Eoceno da América do 
Sul. 
 
A presença de Boinae e Ungaliophiinae nesta fauna do Paleoceno indica similaridades 
com a América tropical atual. 
 
Os três estudos foram baseados no acervo da coleção do extinto Departamento 
Nacional de Produção Mineral, atual Agência Nacional de Mineração, situada no RJ. 
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11. KARL BEURLEN 
 
Karl Beurlen (1901-1985) foi um paleontólogo alemão que desde cedo mostrou 
interesse na área de Ciências Naturais. Em 1923, concluiu seu doutorado em Geologia, 
com ênfase na Paleontologia de amonoides do Jurássico Superior, na Universidade de 
Tubinga. 
 
Em 1925, tornou-se Assistente Científico do Instituto de Geologia na antiga 
Universidade de Königsberg, ao norte da Alemanha. Ensinou e pesquisou a 
Paleontologia dos crustáceos e equinoides. Em 1934, tornou-se professor de Geologia 
e Paleontologia na Universidade de Kiel, onde prosseguiu com seus estudos 
paleontológicos, realizando também pesquisas sobre Geologia Geral e Histórica. Já em 
1941, lecionou Paleontologia na Universidade Luís Maximiliano de Munique. 
 
Em 1949, com o final da II Guerra Mundial, foi demitido da Universidade de Munique 
devido ao pretexto da desnazificação. Na ocasião, o Brasil buscava pesquisadores para 
contribuir na preparação de seu corpo científico e técnico. Assim, Beurlen foi 
convidado para trabalhar no país, contratado pelo extinto Departamento Nacional de 
Produção Mineral, atual ANM, no RJ. 
 
Executou levantamentos geológicos nas formações gondwânicas dos Estados do PR, SC 
e RS, sendo grande seguidor da teoria da Deriva Continental. Em 1957, colaborou na 
formação e consolidação do 1° curso de Geologia no Nordeste, na então Universidade 
de Recife, atual Universidade Federal de Pernambuco. 
 
Uma de suas publicações de grande relevância para a Bacia de Itaboraí foi “Restos 
Vegetais Fósseis e Tectônica da Bacia Calcária de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro” 
(1954), em que coletou mais de 100 amostras de fósseis de Celtis santosi (esporão de 
galo) para estudos de fósseis vegetais. 
 
Devido às suas grandes contribuições científicas, foi nomeado Presidente da Sociedade 
de Paleontologia da Alemanha e da Sociedade de Geologia da Alemanha (1936-1942). 
Em 1972, recebeu a Medalha de Ouro “José Bonifácio de Andrada e Silva”, a mais alta 
honraria da Sociedade Brasileira Geologia, e, em 1985, a Medalha de Prata da 
Sociedade Brasileira de Paleontologia. 
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11.1. Restos Vegetais Fósseis e Tectônica da Bacia Calcária de 
Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro 

 
Em 1954, o Dr. Karl Beurlen juntamente com o pesquisador Frederich Wilhelm 
Sommer publicaram o artigo “Restos Vegetais Fósseis e Tectônica da Bacia Calcária de 
Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro”, em que analisaram mais de 100 amostras fósseis 
coletadas nas fendas da Bacia de Itaboraí, sendo descritos vários fragmentos da Celtis 
santosi (esporão de galo). 
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Celtis santosi é uma ulmácea fóssil do Paleoceno, descoberta em uma pedreira calcária 
da Bacia de Itaboraí. Trata-se de pequenos frutos epigenizados (estruturas bem 
conservadas), de forma globulosa, que apresenta diâmetros entre 4 a 5 mm. A sua 
superfície é rugosa, notando-se três cristas, sendo a mais saliente correspondente aos 
carpelos formadores do ovário trígono. Alguns desses pequenos frutos foram 
encontrados cheios, informando que o ovário se desenvolveu após a fecundação, e um 
foi encontrado vazio, sem fecundação. Essa espécie é muito similar à espécie recente 
também encontrada na pedreira de Itaboraí, C. brasiliensis, conhecida como grão de 
galo. 
 
As camadas calcárias da bacia são muito conhecidas pela riqueza de fósseis animais, 
porém o mesmo não ocorre com os vegetais fósseis. Até à época, eram conhecidos 
apenas 2 representantes de plantas fósseis: a impressão de uma folha dicotiledônea e 
pequenos caroços de monocotiledôneas. 
 
Concluiu-se que o gênero a qual pertencem (Celtis) é de notável longevidade, pois as 
espécies recentes deste gênero demonstram grande vitalidade e adaptabilidade. O 
fato de não serem encontrados microfósseis de vegetais aquáticos corrobora a teoria 
da origem hidrotermal do calcário, reforçada pela ausência de restos de peixes. 
 
O vestígio de fósseis vegetais retrata um período transitório entre o Paleoceno e o 
Eoceno Inferior. Por se tratarem de frutos da família das Ulmáceas e estes serem 
considerados de origem tropical a temperada, é possível inferir que o clima na época 
era semelhante ao de hoje. 
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12. KÁTIA LEITE MANSUR 
 
Kátia Leite Mansur (1959) se graduou em Geologia pela UFRJ (1981) e concluiu seu 
Doutorado pela mesma universidade, em 2010. É professora do Departamento de 
Geologia, do Instituto de Geociências da UFRJ, ministrando as disciplinas de Geologia 
Geral para o Bacharelado de Ciências Matemáticas e da Terra (BCMT) e 
Geoconservação para o Curso de Geologia e BCMT. 
 
Faz parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Geologia, do 
Departamento de Geologia na UFRJ, e do Programa de Pós-Graduação em Geociências 
- Patrimônio Geopaleontológico, do Museu Nacional/UFRJ. 
 
Possui experiência na área de Geologia Ambiental, Hidrogeologia, Geoconservação e 
Popularização da Ciência. Por 29 anos atuou no Departamento de Recursos Minerais 
(DRM-RJ), onde coordenou o Projeto Caminhos Geológicos desde sua inauguração 
(2001) até 2011. Faz parte da coordenação do Projeto Caminhos de Darwin, no qual é 
feita a divulgação da passagem do naturalista pelo RJ em 1832 como um projeto 
educativo, turístico e cultural. 
 
 Atua como Coordenadora Científica do Projeto Geoparque Costões e Lagunas do RJ, 
uma das diversas iniciativas brasileiras para implantação de geoparques, que abrange 
16 municípios costeiros do norte e leste fluminense, onde existem sítios de relevância 
internacional. 
 
Em 2014, recebeu o Prêmio Monteiro Lobato da Sociedade Brasileira de Geologia 
(SBG) pelo seu constante trabalho na Popularização da Geologia e, atualmente, é 
diretora do Museu da Geodiversidade no IGEO/UFRJ. 
 
É editora de sessão do periódico Journal of the Geological Survey of Brazil, além de 
compor a diretoria da Associação Brasileira de Defesa do Patrimônio Geológico e 
Mineiro (AGeoBR) e do Núcleo RJ/ES da Sociedade Brasileira de Geologia. 
 
Apresenta longa trajetória como geóloga e pesquisadora com aperfeiçoamento em 
gestão ambiental, hidrogeologia, geoética e geoconservação no Brasil e no mundo. 
Possui participação ativa em projetos de extensão na UFRJ como o projeto Rio 
Geológico, para a criação de um Georroteiro no bairro da Ilha do Governador e 
também colabora nos estudos sedimentológicos e hidrogeológicos no Parque Nacional 
da Restinga de Jurubatiba (ICMBio). 
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12.1. Valoração da Bacia de São José de Itaboraí como patrimônio 
paleontológico e geológico 

 
No artigo publicado em 2007, “Valoração da Bacia de São José de Itaboraí como 
patrimônio paleontológico e geológico”, Kátia Mansur e Vitor Nascimento realizaram 
uma análise dos diversos fatores que podem indicar a importância de um sítio, a partir 
de metodologias existentes na literatura. 
 
Isso porque a Bacia de Itaboraí apresenta um conteúdo fossilífero e condicionantes 
geológicos favoráveis para que seja um dos principais sítios paleontológicos do Brasil. 
 
Buscou-se estabelecer um esquema para valoração do patrimônio relacionado ao 
PNMPSJI, de forma a mostrar sua relevância em termos de singularidade. Para tanto 
foram aplicadas metodologias baseadas nos trabalhos de Uceda (1996) e Molina & 
Mercado (2003) para valoração do Patrimônio Geológico, e Romero (1996), que trata 
da valoração específica para o Patrimônio Paleontológico. 
 
Nesse primeiro foram aplicados critérios avaliando fatores como: 
- Abundância / Raridade; 
- Extensão Superficial; 
- Grau de Conhecimento Científico; 
- Utilidade como modelo para ilustrar processos; 
- Diversidade de elementos (mineralógico, etc.); 
- Idade Geológica; 
- Estado de conservação; 
- Dentre outros. 
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Já no segundo, os fatores destacados foram: 
- Raridade (Singularidade); 
- Integridade; 
- Representatividade; 
- Qualidade didática; 
- Interesse científico; 
- Importância histórico-cultural; 
- Dentre outros. 
 
Por fim, o último trabalho utilizou parâmetros como: 
- Tipos de fósseis; 
- Idade do jazimento; 
- Localidade tipo; 
- Conservação e diversidade dos fósseis; 
- Associação com restos arqueológicos; 
- Dentre outros. 
 
Com isso, os resultados obtidos a partir da aplicação das 3 metodologias indicam que a 
Bacia de Itaboraí possui um elevadíssimo valor e interesse como Patrimônio Geológico 
e Paleontológico. 
 
O uso das metodologias selecionadas mostrou-se adequado ao que se pretendia 
analisar e todas elas demonstraram que a Bacia possui alta relevância Geocientífica, 
mesmo depois de ter sido explorada para produção de cimento por cerca de 50 anos. 
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13. LÍLIAN PAGLARELLI BERGQVIST 
 
Lílian Paglarelli Bergqvist é formada em Ciências Biológicas pela Faculdade de 
Humanidades Pedro II, possui mestrado em Ciências Biológicas (Zoologia) pela UFRJ e 
doutorado em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com parte 
deste sendo realizado na Universidade de Oklahoma. 
 
Em 1996, defendeu a tese “Reassociação do pós-crânio às espécies de ungulados da 
bacia de S. J. de Itaboraí (Paleoceno), estado do Rio de Janeiro, e filogenia dos 
Condylathra e ungulados sul-americanos com base no pós-crânio”. 
 
A bióloga brasileira possui vasta experiência na área de Zoologia, com ênfase em 
Paleomastozoologia, divisão da Paleontologia dedicada ao estudo dos mamíferos. 
Atua, principalmente, no estudo dos mamíferos fósseis da Bacia de Itaboraí (RJ), 
realizando também prospecção de mamíferos cretáceos na Bacia Bauru (SP). 
 
Um de seus trabalhos mais importantes foi: Tafonomia da Assembleia Fossilífera de 
Mamíferos da “Fenda 1968”, Bacia de São José de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil (2011). Representa um dos estudos pioneiros da fauna fóssil da Bacia de Itaboraí 
e que tem como objetivo a identificação e interpretação de feições tafonômicas 
observadas na tafocenose da “Fenda 1968”, analisando os processos que levaram à 
preservação dos fósseis encontrados na região. 
 
Em 2011, publicou o artigo “A utilização de atividades lúdicas na divulgação da 
importância do Parque Paleontológico de São José, Itaboraí/RJ”, em que aborda 
atividades com objetivo de ampliar o entendimento pela comunidade da importância 
do PNMPSJI, desenvolvendo dinâmicas através de jogos adaptados à linguagem 
didática. 
 
Lílian também idealizou e foi coautora do livro “Bacia de São José de Itaboraí: 75 Anos 
de História e Ciência”, que apresenta uma listagem de todos os fósseis já descritos em 
publicações científicas sobre a localidade. Acompanha ilustrações coloridas, além de 
fotos inéditas da região e de alguns dos fatos mais marcantes de sua história. 
 
Foi coordenadora da equipe de pesquisadores da UFRJ que realizou a primeira 
reconstituição na América do Sul do mamífero Carodnia vieirai, que viveu há 58 
milhões de anos, após a extinção dos dinossauros. Levou-se cerca de 14 meses para 
montar a réplica e inaugurar a exposição. A mandíbula de 30 cm do Carodnia brasileiro 
foi encontrada em 1949, pelo operário José Vieira, que trabalhava em uma mina de 
extração de calcário na Bacia de Itaboraí. 
 
Atualmente é professora associada do Departamento de Geologia, no Instituto de 
Geociências, da UFRJ, e coordenadora do Laboratório de Macrofósseis, onde 
supervisiona pesquisas nas áreas de morfologia, taxonomia e tafonomia de diversos 
grupos de vertebrados das bacias de Itaboraí, Potiguar (RN) e Bauru (SP). 
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Pela sua paixão e dedicação à Bacia de Itaboraí, integra o Conselho Gestor do PNMPSJI 
com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Itaboraí, desde 2019. 
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13.1. Tafonomia da Assembleia Fossilífera de Mamíferos da “Fenda 
1968”, Bacia de São José de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil 

 
O artigo da paleontóloga Lílian Bergqvist, “Tafonomia da Assembleia Fossilífera de 
Mamíferos da “Fenda 1968”, Bacia de São José de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil” (2011), apresenta um estudo para identificação e interpretação de feições e 
processos de preservação dos fósseis observados na tafocenose (assembleia de 
organismos já sepultados tendo sido naturalmente soterrados e integrados às rochas). 
A “Fenda 1968”, escavada no mesmo ano, consiste em um canal de dissolução já 
existente no calcário que preenche a Bacia de Itaboraí. 
 
Tafonomia é o ramo da Paleontologia que estuda o processo de preservação dos 
restos orgânicos no registro sedimentar e como esses processos afetam a qualidade do 
registro fóssil. Realizaram-se análises nos fósseis encontrados na fenda: fraturas, 
marcas de desgaste, dessecação, representatividade óssea, além de padrões 
preservacionais diagnósticos para ocorrência e tipo de transporte durante formação 
desta concentração fossilífera. 
 
Foram estudados os processos deposicionais que influenciaram na formação das várias 
concentrações fossilíferas encontradas na bacia, apontando que os fósseis na fenda 
provavelmente teriam sido depositados quando as carcaças dos mamíferos ainda se 
encontravam em estágio inicial de decomposição. 
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Dentre os 5.347 elementos esqueletais analisados, ocorrem apenas elementos 
desarticulados de mamíferos de pequeno porte, apresentando graus distintos de 
fragmentação. As falanges são as mais abundantes e possuem o melhor estado de 
preservação. A maior parte dos fósseis encontrados na fenda apresenta marcas de 
desgaste. 
 
Concluiu-se que a tafocenose ocorrida nesses fósseis é parautóctone, ou seja, os 
fósseis se encontram preservados no mesmo ambiente onde os organismos viviam. 
Vale ressaltar que apenas mamíferos de pequeno porte ocorrem na fenda, sem a 
presença de predadores, devido a uma possível seleção durante a fase 
bioestratinômica (etapa referente ao tempo entre a morte e a imersão final nos 
sedimentos onde será fossilizado). 
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13.2. A utilização de atividades lúdicas na divulgação da importância 
do Parque Paleontológico de São José, Itaboraí/RJ 

 
Em 2011, Lílian publicou, em conjunto com a pesquisadora Ana Carolina Fortes Bastos, 
o artigo “A utilização de atividades lúdicas na divulgação da importância do Parque 
Paleontológico de São José, Itaboraí/RJ”. Foram abordadas atividades que colaboraram 
para ampliar o entendimento pela comunidade da importância deste parque, com 
desenvolvimento de dinâmicas através de jogos adaptados a uma linguagem didática. 
 
As atividades foram planejadas para atingir diferentes faixas etárias e compreenderam 
os seguintes jogos: 
 
- Dominó: Objetivou o aprendizado de conteúdos ligados à história da Bacia de 
Itaboraí, como seus principais pesquisadores e fósseis mais significativos, através da 
conexão entre um texto e uma imagem correspondente; 
 
- Jogo da Memória: Apresentava imagens de fósseis encontrados na bacia, auxiliando 
com a familiarização da biota de 60 milhões de anos; 
 
- Quebra-cabeça: Intenção de mostrar aos participantes como era o ambiente na 
região na época em que viviam as espécies encontradas atualmente como fósseis na 
bacia; 
 
- Jogo Evolução da Vida na Terra: Jogo de tabuleiro que conta um pouco das 
modificações ocorridas durante a evolução da vida na Terra, localizando a bacia neste 
contexto; 
 
- Simulação do Trabalho do Paleontólogo em Laboratório: Atividade que mais atraiu o 
interesse dos participantes, em que foram confeccionados moldes em gesso de um 
bloco de rocha contendo um fragmento fóssil no seu interior. Este deveria ser 
“procurado” com o auxílio de instrumentos apropriados utilizados na pesquisa 
paleontológica.  
 
Essas dinâmicas demonstraram êxito no alcance dos objetivos pretendidos, dada a 
grande receptividade e interesse dos jovens e crianças frente às atividades 
desenvolvidas. Todos os participantes puderam adquirir algum tipo de conhecimento 
sobre a importância da Bacia de Itaboraí e o PNMPSJI, principalmente sobre os fósseis 
lá descobertos. Todas as atividades podem ser adaptadas e aplicadas para outros fins. 
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14. MARIA DA CONCEIÇÃO DE MORAES COUTINHO BELTRÃO 
 
Maria da Conceição de Moraes Coutinho Beltrão (1934) é uma arqueóloga brasileira 
nascida em Macaé (RJ) e conhecida por ser uma das pioneiras na exploração de sítios 
arqueológicos nacionais. 
 
Sua graduação foi em licenciatura e bacharelado em Geografia e História na 
Universidade Federal Fluminense, em 1955. Dedicou-se à pesquisa a partir de 1959 e 
dois anos depois finalizou sua especialização em Arqueologia Brasileira na 
Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, retornando ao Brasil a fim de continuar suas 
pesquisas na área. 
 
É PhD em Antropologia (Arqueologia) com a tese “Pré-História do Estado do Rio de 
Janeiro” (1969) e, posteriormente, em 1998, concluiu seu segundo doutorado, em 
Geologia, com o tema “Ensaio de Arqueogeologia: Uma Abordagem Transdisciplinar”, 
ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
Na área profissional, é Coordenadora Científica, desenvolvendo trabalhos de pesquisa 
no âmbito do Projeto de Itaboraí, desde 1970, e do Projeto Central, desde 1982; 
Professora Titular da UFRJ; e orientadora de bolsistas (CNPq, FAPERJ, CEPG, etc.), 
inclusive de mestrado e doutorado, incluindo jovens pesquisadores, no Brasil e no 
Exterior, há 40 anos. 
 
Maria Beltrão teve mais de 300 trabalhos publicados, além de 16 livros e 18 capítulos 
de livros. Entre conferências, palestras, cursos e entrevistas, conta com mais de 400 
contribuições. Realizou até recentemente 93 exposições. Por fim, fundou o Museu 
Arqueológico do Município de Central, na Bahia, onde realizou diversas pesquisas 
arqueológicas. 
 
A arqueóloga dispõe de um website com diversas notícias, exposições, projetos 
autorais e produções acadêmicas. Confira em: www.mariabeltrao.com.br 
 

 

http://www.mariabeltrao.com.br/
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14.1. O Parque Paleontológico de São José de Itaboraí (Rio de 
Janeiro) e seu Entorno - Arqueologia da Paisagem: da Pré-
História à História; a Implantação da Segunda Indústria de 
Cimento Portland no Brasil; a Vila de São José de Itaboraí e seu 
declínio 

 
O trabalho de Maria Beltrão, “O Parque Paleontológico de São José de Itaboraí (Rio de 
Janeiro) e seu Entorno - Arqueologia da Paisagem: da Pré-História à História; a 
Implantação da Segunda Indústria de Cimento Portland no Brasil; a Vila de São José de 
Itaboraí e seu declínio” (2001), aborda não só a fauna e flora fossilizadas, mas também 
evidencia a presença do homem. 
 
A Bacia Sedimentar de São José de Itaboraí, onde se localiza o Parque Natural 
Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí, teve sua origem no início do 
Paleógeno (Paleoceno) como resultado das atividades tecto-magmáticas que atingiram 
a região desde o Cretáceo, fazendo com que muitos sítios arqueológicos sejam 
encontrados preservados perto de crateras vulcânicas. 
 
O Sítio Arqueológico de Itaboraí, descoberto por Beltrão em 1970, está localizado em 
uma “rampa de colúvio”, ou seja, em uma inclinação da superfície da encosta 
resultante do seu deslocamento a partir do topo da elevação. Esta rampa foi localizada 
estrategicamente em uma elevação, demonstrando que o homem pré-histórico 
evitava confronto com a megafauna pleistocênica em uma região onde as grutas são 
raras. 
 
A partir da identificação de diversos achados arqueológicos em 1969, presumiu-se que 
a presença humana na região data do Pleistoceno (2,6 milhões de anos). Uma série de 
prospecções arqueológicas foi realizada na área em 1974, porém as escavações só 
começaram de fato em 1979 e tornaram-se sistemáticas a partir de 1981. 
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A matéria prima utilizada pelo homem pré-histórico de Itaboraí pode ser encontrada 
localmente. Dentre os minerais e rochas utilizados, temos: quartzo (62,2%), sílex 
(18%), calcário (16,6%), quartzito (1,8%) e outras rochas (1,4%), incluindo gnaisse e 
calcedônia. Já os artefatos encontrados na rampa de colúvio incluem: choppers (seixos 
lascados de modo a formar uma lâmina afiada), bifaces (instrumento lítico pré-
histórico com base arredondada e topo pontiagudo), machados de mão, raspador com 
entalhe em lasca, facas de dorso, faca-perfurador, etc. 
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15. MURILO RODOLFO DE LIMA 
 
Murilo Rodolfo de Lima (1945-1995) foi um paleontólogo brasileiro nascido em Recife 
(PE), sendo o primeiro professor de Paleontologia na Universidade de Guarulhos 
(UnG), além de integrar o corpo docente do Departamento de Paleontologia e 
Estratigrafia da Universidade de São Paulo. Considerado um brilhante pesquisador e 
fervoroso incentivador da Palinologia. 
 
Em 1986, publicou o artigo “Análise Palinológica de um Nível Linhítico da Bacia de 
Itaboraí, Terciário do Estado do Rio de Janeiro”, no qual 28 espécies de palinomorfos 
foram identificadas e através deles foi possível atribuir a idade paleocênica ao nível 
linhítico, mesmo local em que são também encontrados gastrópodes pulmonados e 
restos de mamíferos. 
 
Ele foi homenageado com algumas espécies que receberam seu nome, a mais 
importante foi o Angaturama limai. O material fóssil foi encontrado em um nódulo de 
calcário e doado à USP. O Angaturama foi um dinossauro predador que habitou o 
Brasil durante o período Cretáceo, cerca de 110 milhões de anos atrás. Ele tinha um 
focinho longo, semelhante ao de jacarés, com dentes e garras propícias para caçar 
seus alimentos favoritos, os peixes. 
 
Na década de 1970, o pesquisador já havia realizado todo levantamento palinológico 
da Bacia do Araripe, em que através da análise de grãos de pólen e esporos fósseis, 
conseguiu-se realizar a datação de extratos geológicos. Já nos anos 90, foram 
realizados trabalhos de mapeamento da Bacia do Araripe. 
 
Os laboratórios de Geociências da UnG abrigam as coleções didáticas de rochas, 
minerais e de Paleontologia. As coleções científicas de Palinologia e Paleobotânica 
estão sob a responsabilidade do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica “Prof. Dr. 
Murilo Rodolfo de Lima”, denominado em sua homenagem por ser o primeiro 
professor de Paleontologia desta universidade. 
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15.1. Análise Palinológica de um Nível Linhítico da Bacia de Itaboraí, 
Terciário do Estado do Rio de Janeiro 

 
No artigo publicado em 1986, “Análise Palinológica de um Nível Linhítico da Bacia de 
Itaboraí, Terciário do Estado do Rio de Janeiro”, Murilo Rodolfo de Lima e Fausto Luiz 
de Souza Cunha identificaram 28 espécies de palinomorfos. 
 
Com a presença de tipos estratigraficamente importantes, foi possível datar com idade 
paleocênica o nível linhítico, no qual são também encontrados gastrópodes 
pulmonados e restos de mamíferos. 
 
Palinomorfo é um termo utilizado para se referir às partículas de dimensões 
compreendidas entre 5 e 500 μm (mícron), que se encontram em sedimentos e estão 
compostas de matéria orgânica. 
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A pequena Bacia de São José de Itaboraí representa uma das ocorrências mais 
relevantes de sedimentos Cenozoicos continentais do Brasil. Neste trabalho, as 
amostras estudadas foram processadas segundo as técnicas palinológicas padrão e os 
espécimes presentes foram identificados com base na consulta de trabalhos realizados 
anteriormente por outros pesquisadores. 
 
A abundância de pólens monocolpados (Arecipites e Liliacidites) e sincolporados como 
os (Syncolporites) é característico da faixa de tempo próxima do limite do Cretáceo 
com o Paleógeno. Outras espécies encontradas corroboram essa teoria e sugerem que 
a idade estaria próxima ao limite Paleoceno/Eoceno, já que nesta época seria possível 
a convivência de espécies paleocênicas como Foveotriletes margaritae e eocenas como 
Echitricolpites polaris. 
 
O nível de linhito datado contém também gastrópodes pulmonados, que podem ser 
datados com a mesma idade em que foi atribuída aos palinomorfos. Essa análise 
palinológica reforça conclusões obtidas anteriormente por outros pesquisadores, que 
a ausência de elementos do microplâncton marinho indica condições continentais de 
deposição. 
 
A presença de esporos e pólens relacionados a palmeiras sugerem que o ambiente 
possuía condições quentes e úmidas na época da deposição. 
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16. PAULA BRAGA ADLER 
 
Paula Braga Adler (1990) é uma geóloga brasileira formada pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, em 2013, concluindo o mestrado na mesma Instituição, em 2016. 
Sua pesquisa focou na Petrologia e Petrografia de travertinos e calcretes da Bacia de 
Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, ou seja, no estudo e descrição destas rochas 
calcárias. 
 
Ao final de sua graduação, foi estagiária da Petrobras onde executou atividades 
vinculadas ao magmatismo nas bacias sedimentares brasileiras, assim como a 
compilação de dados de Geoquímica inorgânica de rochas ígneas e a descrição 
petrográfica delas. 
 
A sua dissertação originou um dos trabalhos mais recentes sobre a Bacia de Itaboraí: 
Calcretes pedogenéticos da Bacia de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro (2017). Até 
aquele ano não haviam sido realizadas análises específicas sobre os calcretes e sua 
ocorrência na bacia. Assim, foram descritos e interpretados os aspectos 
composicionais, texturais e de fábrica de 27 seções delgadas de amostras de calcretes. 
 
Participou também do Grupo de Pesquisa “Geodiversidade e Memória da Terra”, 
juntamente com outros pesquisadores renomados da UFRJ, como Kátia Mansur e 
Ismar Carvalho, que visa ao estudo da Geodiversidade, incorporando a necessidade de 
conservação da Memória da Terra. O projeto tem como objetivo ser um observatório 
da Geodiversidade e Memória da Terra, produzindo, selecionando e divulgando 
informações dentro das linhas de pesquisa relacionadas. 
 
Atualmente, é funcionária da empresa Equinor e mora na Noruega, trabalhando com 
dados sísmicos no departamento de “Geoscience Excellence”, na cidade de Stavanger. 
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16.1. Calcretes pedogenéticos da Bacia de Itaboraí, Estado do Rio de 
Janeiro 

 
Em seu artigo “Calcretes pedogenéticos da Bacia de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro” 
(2017), Adler e colaboradores realizaram pela primeira vez estudos específicos sobre 
os calcretes e sua ocorrência na Bacia de Itaboraí. 
 
A pesquisa apresenta uma caracterização detalhada dos calcretes pedogenéticos 
descritos e sua contextualização. Foram analisadas e preparadas 27 lâminas a partir de 
amostras coletadas ao longo dos perfis de afloramentos e de 1 testemunho de 
sondagem, que foram retiradas em 2011, aproximadamente 2 décadas depois da 
atividade de mineração ter sido encerrada no local. 
 
Calcretes são acumulações de carbonato de cálcio (principalmente calcita), formadas 
próximas à superfície em ambientes terrestres. Os calcretes pedogenéticos analisados 
se formaram em depósitos aluviais intemperizados, em períodos de estabilidade 
tectônica, e são característicos de ambientes continentais áridos a semiáridos. 
 
Desenvolveram-se em sedimentos arenosos a conglomeráticos, texturalmente 
imaturos, compostos por quartzo, feldspatos, fragmentos de rochas plutônicas de 
composição granítica, biotita, muscovita e, raramente, granada. Em alguns deles há 
agregados de argilominerais pedogenéticos entre os grãos, que revelam o 
desenvolvimento de solos nesses sedimentos antes da formação dos calcretes. 
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Foram distinguidas 6 fácies de calcretes pedogenéticos nos depósitos remanescentes 
da bacia: pulverulentas, nodulares, maciças, placosas, laminares incipientes e 
brechadas. 
 
Ademais, eles ocorrem intercalados a travertinos, uma rocha carbonática de origem 
hidrotermal, cuja deposição é condicionada pela movimentação de falhas ativas e 
favorecida em períodos de clima úmido. 
 
Os resultados indicaram que processos pedogenéticos e hidrotermais foram 
extremamente atuantes durante o início do preenchimento da Bacia de Itaboraí, e sua 
caracterização é importante para a compreensão da evolução inicial do Rift 
Continental do Sudeste do Brasil. 
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17. RICHARD ESTES 
 
Richard Estes (1932-1990) foi um paleoherpetologista, ramo da Zoologia dedicado ao 
estudo dos fósseis de répteis e anfíbios. Cientista reconhecido internacionalmente, 
escreveu mais de 100 artigos acadêmicos e 4 livros, em que lidou com a sistemática 
filogenética de diferentes grupos de répteis (lagartos), anfíbios (sapos e salamandras) e 
peixes, além de abordar a paleoecologia de idades que vão do Jurássico ao Mioceno 
(cerca de 150 milhões de anos). 
 
Além disso, foi um mentor muito querido entre os estudantes da Universidade 
Estadual de San Diego (EUA), onde lecionava. 
 
Um de seus livros mais importantes é “Fossil Vertebrates from the Late Cretaceous 
Lance Formation, Eastern Wyoming”, o qual investiga a Formação Lance do Cretáceo 
Superior de Wyoming (EUA), famosa por sua riqueza fossílífera (dinossauros e outros 
vertebrados), no início dos anos 1960. 
 
Ele também descreveu fósseis de vertebrados inferiores (animais cujo cérebro controla 
predominantemente as funções dos órgãos sensoriais) do Cretáceo Superior da 
Formação Hell Creek de Montana (EUA), que também é famosa pelas descobertas de 
dinossauros. 
 
Sua publicação mais antiga sobre a Bacia de Itaboraí foi “The First Fossil Record of 
Caecilian Amphibians” (1972), na qual descreveu o primeiro registro fóssil coletado em 
1967 do anfíbio ceciliano (cobra-cega): uma vértebra descoberta em uma fenda de 
rocha calcária que data do Paleoceno. 
 
Já em 1974, publicou o artigo “Xenopus from the Palaeocene of Brazil and its 
zoogeographic importance”, no qual descreve as espécies brasileiras do sapo africano 
Xenopus (um membro da família Pipidae - sapos aquáticos de água doce), 
provenientes do Paleoceno da Bacia de Itaboraí. 
 
Em 1990, Phillip Currie, John Keith Rigby e Robert Evan Sloan nomearam a espécie 
Richardoestesia gilmorei em sua homenagem, devido ao importante trabalho 
desenvolvido com pequenos vertebrados. Richardoestesia é um gênero de referência 
para dentes de dinossauros terópodes, sendo atribuído ao Cretáceo Superior do que 
seria hoje a América do Norte. 
 
A pesquisa de Estes se estendeu por mais de 35 anos, com foco nas relações evolutivas 
de vários grupos de vertebrados modernos e fósseis, como lagartos, sapos, os extintos 
mosassauros marinhos, salamandras e peixes. Ele também escreveu sobre a 
Paleoecologia de uma ampla gama de vertebrados com idades desde o Jurássico até o 
Mioceno, um período de cerca de 150 milhões de anos. 
 
Com apoio da National Science Foundation e da National Geographic Society, realizou 
trabalhos em diversos países. Atuou, também, como Editor do Journal of Vertebrate 



 
75 

Paleontology, recebendo a prestigiosa Medalha Romer-Simpson, o maior prêmio da 
Sociedade de Paleontologia de Vertebrados, em reconhecimento por uma vida inteira 
de contribuições para a Paleontologia de Vertebrados. 
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17.1. The First Fossil Record of Caecilian Amphibians 

 
Richard Estes publicou o artigo “The First Fossil Record of Caecilian Amphibians” (1972) 
em que descreve o primeiro fóssil encontrado de anfíbios cecilianos. A vertebra foi 
descoberta em 1967 em uma pedreira de calcário pertencente à Companhia Nacional 
de Cimento Portland (Mauá), na Bacia de Itaboraí. 
 
Os cecilianos são um grupo de anfíbios sem membros, vermiformes ou serpentinos 
(cobras-cegas). Vivem, principalmente, escondidos no chão e em substratos de riacho, 
tornando-os a ordem menos comum de anfíbios. Assemelham-se bastante com as 
cobras (répteis), sendo encontrados em regiões úmidas e tropicais (no Brasil e África, 
por exemplo). 
 
A espécie descrita, Apodops pricei, é o primeiro registro autêntico da espécie. As 
estruturas da vértebra não deixam dúvidas quanto à sua identificação. Já os fatores 
geológicos e o estágio de evolução da fauna de mamíferos associada indicam uma 
idade do final do Paleoceno. Assemelha-se às vértebras dos gêneros vivos 
Geortrypetes e Dermophis, diferindo dos primeiros na maior extensão da espinha 
central e dos segundos na proporção geral e maior robustez. 
 
Porém, diferencia-se das vértebras dos cecilianos recentes pela maior ossificação e 
profundidade dos sulcos dos vasos sanguíneos. Apresenta, também, estruturas como 
pré-zigapófise e parapófise, e indica que as parapófises são grandes e direcionadas 
para trás, características típicas dos cecilianos. Outras características identificadas 
foram o arco neural baixo e achatado, e a espinha neural baixa e presente apenas na 
metade anterior do arco. 
 
Concluiu-se que Apodops possa representar mais uma prova de que a África e a 
América do Sul se encontraram unidas em um supercontinente (Gondwana) devido a 
sua datação e existência de espécies similares na África. 
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17.2. Xenopus from the Paleocene of Brazil and its zoogeographic 
importance 

 
O artigo publicado por Richard Estes, “Xenopus from the Paleocene of Brazil and its 
zoogeographic importance” (1972), descreve uma nova espécie fóssil de sapo, Xenopus 
romeri, coletada em 1968 em uma pedreira de calcário pertencente à Companhia 
Nacional de Cimento Portland (Mauá), na Bacia de Itaboraí. 
 
O material encontrado data do Paleoceno e consiste em elementos da caixa craniana e 
pós-cranianos bem preservados e não esmagados. A forma geral da cabeça e as 
características diagnósticas listadas na publicação confirmam a similaridade ao gênero 
Xenopus. 
 
O Xenopus, anteriormente encontrado no Mioceno e em depósitos recentes na África, 
é um membro da família Pipidae. Os pipídeos são sapos aquáticos de água doce, 
ocorrendo na África subsaariana (região ao sul do Deserto do Saara) e no norte da 
América do Sul. Tanto as ocorrências fósseis quanto recentes desta família são 
consistentes com uma distribuição antiga exclusivamente em regiões ao sul do globo. 
 
As características morfológicas distintivas dos pipídeos em geral e em particular do 
Xenopus não deixam dúvidas sobre a identificação do espécime. 
 
A presença do extinto Xenopus romeri na América do Sul é de considerável interesse 
zoogeográfico, corroborando a teoria que as placas tectônicas da América do Sul e da 
África não se separaram completamente até algum momento do Cretáceo. 
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A semelhança desta espécie com as existentes na África Ocidental, Xenopus tropicallis, 
é uma forte evidência biológica de uma conexão passada entre os dois continentes. 
Assim como as evidências (embora mais fracas), provenientes da mesma localidade no 
Brasil, são oferecidas por Apodops pricei, o primeiro fóssil de anfíbio ceciliano 
conhecido (cobra-cega), já mencionado anteriormente. 
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18. ROBERT F. BAIRD 
 
Robert F. Baird (1959) realizou trabalhos de grande importância em terras brasileiras. 
Em 1997, durante suas pesquisas na Bacia de Itaboraí, descobriu o fóssil do 
Eutreptodactylus Itaboraiensis, um gênero extinto de ave insetívora do Eoceno Inferior 
do Brasil. Sendo provavelmente o membro mais primitivo da ordem Cuculiformes 
(cucos), os fósseis foram encontrados na Formação Itaboraí e descritos em seu artigo: 
Eutreptodactylus itaboraiensis gen. et sp. nov., an early cuckoo (Aves: Cuculidae) from 
the Late Paleocene of Brazil. 
 
Baird é um paleontólogo australiano especialista em aves, formado em Zoologia pela 
Universidade de Massachusetts e com PhD na área de Geociências pela Universidade 
Monash. 
 
Ele trabalhou extensivamente no registro fóssil de pássaros publicando diversos 
artigos em que descrevia materiais encontrados na Ásia e, principalmente, na 
Austrália, incluindo faunas fósseis em cavernas na região de Nullarbor, onde o 
Centropus bairdi foi encontrado. Este fóssil foi nomeado em sua homenagem devido a 
Baird ter descrito a primeira espécie extinta de Centropus (cucos) na Austrália, em 
1985. 
 
Atualmente, ele atua como diretor da Biosis e da Auchmeddan, empresas australianas 
de consultoria na área de ecologia e biodiversidade, nas quais trabalha há mais de 20 
anos. Sua última publicação foi em 2013 sobre o projeto da Biosis em que avalia o risco 
de colisões de pássaros com turbinas eólicas. 
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18.1. Eutreptodactylus itaboraiensis gen. et sp. nov., an early cuckoo 
(Aves: Cuculidae) from the Late Paleocene of Brazil 

 
Em 1997 foi publicado o artigo “Eutreptodactylus itaboraiensis gen. et sp. nov., an 
early cuckoo (Aves: Cuculidae) from the Late Paleocene of Brazil” escrito por Robert F. 
Baird em colaboração com Patricia Vickers-Rich, no qual foi descrito as 
particularidades deste fóssil encontrado na Bacia de Itaboraí. 
 
Eutreptodactylus itaboraiensis corresponde a um gênero extinto de ave insetívora do 
Andar Itaboraiense, do Eoceno Inferior do Brasil. É considerado o membro mais 
primitivo da ordem Cuculiformes (cucos) e um dos fósseis mais antigos que pode ser 
associado à família moderna de pássaros. 
 
Foram analisadas as características principais do fóssil e discutido o motivo dele 
representar uma nova espécie. A maior diferença destacada foi no metatarso que 
possui uma leve rotação e também se estende mais distalmente ao ser comparado aos 
cuculídeos existentes. Essa variação presente no Eutreptodactylus ocorre da mesma 
forma nos cucos atuais. 
 
Devido a essas características distintas, incluindo o grau de dactilia (arranjo de dígitos 
nas asas), Baird sugere uma ligeira alteração na definição da família Cuculidae, a fim de 
agregar essa espécie a ela por diferir das demais classes de aves. 
 
Concluiu-se que o conjunto de características do Eutreptodactylus itaboraiensis é 
derivado de uma condição primitiva em que todos os três metatarsos têm sulcos e são 
de tamanho aproximadamente igual, sem expansão dorsal. Portanto, ele deveria ser 
incluído na família Cuculidae e ser considerado uma espécie primitiva dentro dela. 
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19. RODRIGO BRINCALEPE SALVADOR 
 
Rodrigo Brincalepe Salvador (1985) é biólogo e paleontólogo, concluindo o Bacharel 
em Ciências Biológicas, na Universidade de São Paulo, em 2009 e, no ano seguinte, a 
Licenciatura na mesma área. Em 2011, tornou-se Mestre em Zoologia, também pela 
USP, e defendeu sua tese de Doutorado em Paleontologia, na Universidade de Tubinga 
(Alemanha), em 2016. 
 
Possui vasta experiência com o filo Mollusca, especialmente com a ordem Pulmonata 
(inclui a maioria das variedades de gastrópodes terrestres - lesmas e caracóis), e nas 
áreas de Taxonomia, Paleozoologia, Paleoecologia e Paleobiogeografia. Tem 
experiência em curadoria de fósseis e de moluscos recentes, publicando mais de 20 
artigos em que descreveu mais de 30 espécies. 
 
O seu principal interesse está focado, principalmente, no estudo, descrição e 
entendimento de gastrópodes terrestres, a fim de desvendar as suas relações 
evolutivas através de registros fósseis e história biogeográfica. 
 
Rodrigo não estuda apenas os fósseis, mas, também, animais vivos, nas áreas de 
Taxonomia/Sistemáticas, Paleoecologia e Biogeografia. Seus trabalhos com animais 
vivos são frequentemente relevantes para medidas de conservação desses seres. 
Desde 2013, vem publicando diversas pesquisas e livros, com ênfase em gastrópodes, 
tanto no Brasil quanto na Alemanha. 
 
Em 2011, publicou no XXII Congresso Brasileiro de Paleontologia o trabalho “The 
importance of Itaboraí Basin (Paleocene) as the home to early records of many 
Pulmonate snail families”, em que apresenta o registro fóssil de famílias de 
gastrópodes pulmonados que viveram na Bacia de Itaboraí, como os Cerionidae, 
Clausiliidae, Ellobiidae, Urocoptidae, Vertiginidae, entre outros. 
 
Em 2014, publicou o artigo “A malacofauna fóssil da Bacia de Itaboraí, Rio de Janeiro: 
histórico dos estudos e perspectivas para o futuro”, abordando os registros fósseis de 
gastrópodes nesta bacia. 
 
Acredita, firmemente, que um dos principais objetivos dos pesquisadores é (ou deveria 
ser) transmitir Ciência ao público, por isso está geralmente envolvido na comunicação 
e divulgação científica. 
 
Seus outros interesses abrangem Ornitologia (estudo das aves), Arqueologia 
(especialmente Egiptologia), Mitologia e Cultura Geek em geral. 
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19.1. The importance of Itaboraí Basin (Paleocene) as the home to 
early records of many Pulmonate snail families 

 
No artigo publicado em 2011, no XXII Congresso Brasileiro de Paleontologia, “The 
importance of Itaboraí Basin (Paleocene) as the home to early records of many 
Pulmonate snail families”, Salvador e Simone apresentaram o registro fóssil de famílias 
de gastrópodes pulmonados que viveram na Bacia de Itaboraí. 
 
Os calcários da Bacia de Itaboraí (Paleoceno) são famosos por sua abundante fauna de 
mamíferos, mas também possuem uma rica fauna de gastrópodes pulmonados 
(caracóis cuja principal característica é a presença de um “pulmão”). Os registros 
fósseis mais antigos das famílias Orthalicidae e Strophocheilidae são desta localidade. 
 
Cerionidae, Clausiliidae, Ellobiidae e Urocoptidae não possuem representantes vivos 
que cheguem tão ao sul da América do Sul como no Rio de Janeiro. Ademais, os 
registros de Charopidae, Clausiliidae, Cerionidae, Urocoptidae e Vertiginidae estão 
entre os mais antigos conhecidos no mundo. 
 
Foram abordadas neste trabalho as famílias: 
- Ceronidae: Não estava presente na bacia até ser realizada uma revisão do gênero 
Brasilenna; 
- Charopidae: A espécie Austrodiscus lopesi foi diagnosticada primeiramente como 
pertencente aos Edodontidae, mas posteriormente foi transferida para os Charopidae; 
- Clausiliidae: Única espécie presente na bacia é Clausilia magalhaesi; 
- Ellobiidae: Única espécie relativa à Itaboraí é Carychium sommeri; 
- Orthalicidae: Apresenta um extenso registro em Itaboraí, com quase metade da 
fauna da bacia; 
- Planorbidae: Existem dois planorbídeos em Itaboraí, Biomphalaria itaboraiensis e 
Vorticifex fluminenis; 
- Strophocheilidae: Possui apenas o espécime Eoborus sanctijosephi; 
- Urocoptidae: Apresenta apenas uma espécie na bacia, Brachypodella britoi; 
- Vertiginidae: Tem distribuição mundial e espécies recentes ocorrem no Brasil. 
 
Considerando esse registro tão variado, é curioso que essa fauna seja pouco 
conhecida, já que pode auxiliar em responder diversas perguntas sobre biogeografia e 
sistemática. 
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19.2. A malacofauna fóssil da Bacia de Itaboraí, Rio de Janeiro: 
histórico dos estudos e perspectivas para o futuro 

 
No artigo publicado em 2013, “A malacofauna fóssil da Bacia de Itaboraí, Rio de 
Janeiro: histórico dos estudos e perspectivas para o futuro”, Salvador e Simone 
realizaram uma revisão taxonômica dos fósseis de gastrópodes terrestres (caracóis) e 
de água doce, atribuídos à ordem Pulmonata, cuja principal característica é a presença 
de um “pulmão”. 
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As pesquisas sobre o conhecimento fóssil referente à fauna fóssil de Itaboraí ainda 
está em desenvolvimento, através das descrições originais das espécies e dos estudos 
dos registros fósseis riquíssimos, principalmente de mamíferos e gastrópodes nos 
calcários presentes na Bacia de Itaboraí. 
 
Esse estudo também envolve aves, répteis, anfíbios e vegetais, iniciado na década de 
1930, quando o calcário passou a ser explorado para a produção de cimento. 
 
Malacologia é o ramo da Biologia que estuda os moluscos, incluindo a taxonomia, 
fisiologia e ecologia destes animais. Sendo assim, a malacofauna fóssil de Itaboraí 
representa a sua fauna de moluscos, sendo muito diversa e inteiramente composta 
por seres pulmonados. 
 
Estima-se que existam cerca de 35.000 espécies de pulmonados, atuais e fósseis, 
distribuídas pelo mundo inteiro, com exceção da Antártica, e representando, portanto, 
a mais bem sucedida “invasão” do ambiente terrestre pelos moluscos. 
 
No Brasil, há aproximadamente 700 espécies atuais conhecidas de pulmonados. O 
registro fóssil mundial de Pulmonata é rico, mas no Brasil ele não é muito expressivo. 
Até o momento, há cerca de 30 espécies conhecidas, sendo 20 de Itaboraí. Daí a 
importância dessa fauna. 
 
A maioria dos fósseis de Itaboraí conta apenas com sua descrição original. O primeiro 
passo é revisar essa fauna (e flora), algo que estes autores realizaram no caso dos 
moluscos. Além disso, os fósseis da bacia têm grande potencial para estudos 
paleobiogeográficos. 
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20. RUY OZÓRIO DE FREITAS 
 
Ruy Ozório de Freitas (1915-2003) foi um geólogo brasileiro que realizou pesquisas 
pioneiras sobre a tectônica moderna do país. 
 
Sua educação superior incluiu 3 escolas: Escola de Professores, do extinto Instituto de 
Educação da Universidade de São Paulo; Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 
também da USP; e Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil (atual 
UFRJ). 
 
Em 1939, ingressou na vida profissional como Naturalista do Museu Nacional/UFRJ 
(Divisão de Geologia e Mineralogia), no Rio de Janeiro. Percorreu diferentes etapas da 
carreira universitária na USP, chegando ao cargo de Professor Titular do Instituto de 
Geociências, no Departamento de Geologia Geral, em 1973. 
 
Muitos de seus trabalhos fazem referência ao estudo da tectônica brasileira, sendo um 
deles o artigo “Relêvos Policíclicos na Tectônica do Escudo Brasileiro”, publicado em 
1951, no qual aborda os principais acidentes tectônicos do relevo encontrados no país, 
incluindo a Bacia de Itaboraí. 
 
Ruy foi sócio fundador da Associação dos Geógrafos Brasileiros e da Sociedade 
Brasileira de Geologia. Ao longo de sua vida publicou 59 trabalhos, todos em revistas 
nacionais. 
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20.1. Relêvos Policíclicos na Tectônica do Escudo Brasileiro 

 
O artigo “Relêvos Policíclicos na Tectônica do Escudo Brasileiro” (1951), publicado por 
Ruy Ozório de Freitas, discute a existência de relevos policíclicos como prova geológica 
do mecanismo de compensação isostática em áreas estáveis, como os escudos 
cristalinos. 
 
Concluiu que a geomorfologia do Escudo Brasileiro apresenta-se com dois níveis de 
superfícies de erosão pretéritas, que representam dois peneplanos superpostos, 
sucessivamente retomados pela erosão. A partir da existência desses dois níveis, foi 
possível constatar que o referido escudo sofreu epirogênese positiva (movimentos 
tectônicos ascendentes), pelo menos a partir da era Mesozoica. 
 
Peneplanos são regiões geomorfologicamente maduras, com topografia plana e relevo 
suave, desenvolvidas por completo processo erosivo que se estendeu durante longo 
período de estabilidade isostática (terrestre) e eustática (marinha), resultando em uma 
superfície de aplainamento. 
 
A epirogênese deu-se em três etapas, sendo a segunda a mais importante pelos 
resultados morfológicos, pois acarretou o fraturamento e falhamento do Escudo 
Brasileiro em blocos escalonados, muralhas, bacias e vales de afundimento (vales de 
rift). 
 
Surgiram, assim, os principais acidentes tectônicos do relevo do país como: a Serra do 
Mar, a Mantiqueira, o Espinhaço, a Borborema, bacias sedimentares como a de 
Salvador (Recôncavo) e a de Itaboraí, vales de afundimento como os da Paraíba e de 
São Francisco. 
 
Essa movimentação epirogênica foi a responsável por estabelecer as diferenças 
relativas à altitude dos dois peneplanos, entre o norte e o sul do país. 
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21. TÁBATA ZANESCO 
 
Tábata Zanesco (1995) possui graduação em Ciências Biológicas e Zoologia pela UFRJ 
(2016) e mestrado em Geologia pela mesma universidade (2018), no qual desenvolveu 
a análise da morfologia dentária de Protolipterna ellipsodontoides. 
 
Atualmente é doutoranda do Programa de Pós-graduação em Geologia da UFRJ, 
desenvolvendo sua tese sobre a filogenia dos grupos basais de Litopterna (mamíferos), 
orientada pela Prof.ª Lílian Bergqvist. 
 
Concomitantemente, cursa licenciatura em Ciências Biológicas. Por realizar orientação 
de alunos de Iniciação Científica, despertou uma vocação na área de ensino, 
percebendo a importância e como é enriquecedor debater assuntos com pessoas 
interessadas no mesmo ramo. 
 
Em 2019, publicou o artigo “Intraspecific variation of one of the oldest Litopterna 
(Mammalia), Protolipterna ellipsodontoides, and redescription of the species”, em que 
descreve a principal variação dentária presente para esta espécie que viveu na Bacia 
de Itaboraí e fornece um diagnóstico distinguindo a espécie de sua taxa irmã. 
 
Em entrevista para o canal Meninas nas Ciências da UFF, relata que sempre 
acompanhou a rotina de pesquisadores através dos seus pais, influenciando-a 
diretamente a entrar para a universidade e, também, a ser apaixonada por Ciência, 
Pesquisa e Educação. 
 
Desde pequena amava a natureza e, por isso, nos dois primeiros anos da graduação, 
trabalhou com Genética e Biologia Molecular, estudando metástase cancerígena. 
Porém, apaixonou-se por Zoologia de Vertebrados, especialmente por fósseis, o que a 
fez optar pela Paleontologia. 
 
Foi monitora desta área e também participou de projetos de extensão durante a 
graduação, como os projetos “Bio na Rua” e “Geo de Portas Abertas”, guiando 
visitantes para um passeio no Museu da Geodiversidade (IGEO/UFRJ) e realizando 
simulação de escavação de fósseis. 
 
A paleontóloga possui grande orgulho ao perceber cada vez mais meninas se 
interessando pelas Ciências, apoiando e incentivando as mulheres a participarem 
ativamente! 
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21.1. Intraspecific variation of one of the oldest Litopterna 
(Mammalia), Protolipterna ellipsodontoides, and redescription 
of the species 

 
Em 2019, Tábata publicou, em conjunto com as pesquisadoras Lílian Bergqvist e 
Ágatha Pereira, o artigo “Intraspecific variation of one of the oldest Litopterna 
(Mammalia), Protolipterna ellipsodontoides, and redescription of the species”, em que 
descreve a principal variação dentária presente para esta espécie que viveu na Bacia 
de Itaboraí, com base em uma amostra de 579 dentes, e fornece um diagnóstico 
distinguindo a espécie de seus taxa irmãos. 
 
Para a taxonomia de mamíferos, a morfologia do dente é um traço especialmente 
marcante e, portanto, a variabilidade morfológica dessas estruturas também é muito 
significativa para um reconhecimento confiável das espécies. 
 
Litopterna é uma ordem extinta de mamíferos (parentes dos cavalos e camelos, por 
exemplo), que ocorreu na Antártida e na América do Sul do Paleoceno ao Pleistoceno. 
 
Um dos resultados obtidos mostra que estruturas dentárias como o parástilo (cúspide 
paramolar), o hipocone (cúspide 4 dos molares superiores), as cristas conulares e o 
ectoflexo (recuo medial na face bucal do molar superior) podem apresentar diferentes 
graus de desenvolvimento para a mesma espécie. O contorno do dente também pode 
apresentar alguma variação na forma e nas proporções. 
 
Muitas dessas características são utilizadas como caracteres de filogenias, no entanto, 
tornam-se inadequadas para este tipo de estudo, pois são variáveis dentro de uma 
espécie única. 
 
Algumas cúspides acessórias também foram encontradas, mas são de frequência 
muito baixa. Além disso, essas características carecem de um claro sinal filogenético 
(relação evolutiva entre grupos de organismos) e, portanto, são de validade duvidosa 
para a taxonomia e sistemática. 
 
Assim, as amostras anteriormente referidas a Protolipterna ellipsodontoides 
representam uma amostra monoespecífica pertencente a essa espécie. Ao descrever 
as espécies e incluir os novos espécimes, foi documentada a variabilidade, até então 
não avaliada, na anatomia dos dentes. 
 
Esta variação dentária, embora casos semelhantes sejam relatados em outros grupos 
de mamíferos, é descrita pela primeira vez nos Litopterna. Logo, o reconhecimento 
desta variação intraespecífica leva a um melhor conhecimento dos limites taxonômicos 
e, mais importante, a uma melhor compreensão das relações filogenéticas entre 
táxons. 
 
Os materiais estudados pertencem à coleção de fósseis de mamíferos do Museu de 
Ciências da Terra (MCTer), localizado no Rio de Janeiro, coletados em depósitos de 
fissuras/fendas da Bacia de Itaboraí explorados em 1968. 
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22. VIKTOR LEINZ 
 
Viktor Leinz (1904-1983) foi um geólogo alemão que residiu no Brasil e se dedicou ao 
estudo de vários campos das Geociências: Mineralogia, Mineração, Metalogenia, 
Petrologia, Sedimentologia, Geotecnia e Hidrogeologia. 
 
Em 1931, ingressou no curso de Geologia na Universidade de Heidelberg e, 
posteriormente, concluiu a pós-graduação em Petrografia de Sedimentos e o 
doutorado em Mineralogia e Petrologia. Depois de 4 anos veio ao Brasil a convite do 
extinto Departamento Nacional da Produção Mineral, atual ANM, no RJ, para um 
contrato de 2 anos. 
 
Foi, também, professor na Universidade do Distrito Federal, hoje Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Por conta de relações diplomáticas entre Brasil e Alemanha 
durante a II Guerra Mundial, foi enviado ao Rio Grande do Sul onde ficou encarregado 
da exploração de cobre da Mina do Camaquã. 
 
Após a guerra, retornou ao RJ para trabalhar no Museu Nacional/UFRJ, ficando 
responsável por reorganizar a célebre Coleção Werner, adquirida na Alemanha pela 
coroa portuguesa e trazida ao Brasil por D. João VI. Além disso, lecionou Geologia e 
Paleontologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo. 
 
Leinz foi um dos pesquisadores que mais se destacou nos estudos sobre a Bacia de 
Itaboraí, tendo realizado a primeira e correta descrição dos sedimentos e das rochas 
sedimentares da bacia na década de 1930, a qual foi detalhada pelos autores 
subsequentes. Os trabalhos pioneiros sobre a Geologia desta área foram escritos por 
ele, incluindo o artigo “Os calcáreos de São José de Niterói, estado do Rio” (1938), em 
que descreve os calcários presentes na Bacia de Itaboraí. 
 
A carência de livros-texto nacionais e a pouca infraestrutura para pesquisa científica no 
país o levou a escrever o livro “Geologia do Brasil”, que se tornou obra introdutória e 
obrigatória nos cursos voltados para Geociências. Viktor era conhecido por ser um 
professor rígido, mas simpático, amável e dedicado. 
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22.1. Os calcareos de São José, Niterói - Estado do Rio 

 
O artigo “Os calcareos de São José, Niterói - Estado do Rio” (1938) foi publicado por 
um dos mais notáveis pesquisadores nos estudos sobre a Bacia de Itaboraí, Viktor 
Leinz, quando lecionava na Universidade do Distrito Federal, atual Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
A Bacia de Itaboraí se trata de uma depressão antiga, no embasamento cristalino da 
baixada, preenchida por calcário com intercalações de massas eluviais (relacionadas ao 
processo de remoção de materiais das rochas e/ou do solo). 
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As camadas de calcário têm uma espessura máxima no centro da bacia com cerca de 
70 metros, diminuindo-se lentamente à medida que se aproxima das bordas. As 
camadas irregulares de material eluvial nos mostram que a bacia foi constituída por 
camadas descontínuas e não homogêneas, evidenciando que o calcário não foi 
formado a partir de uma sedimentação calma e contínua. 
 
A partir de diversas sondagens, constatou-se que a bacia é fechada, de forma mais ou 
menos elíptica, com um eixo maior de aproximadamente 2 km e menor de 500 m; já a 
profundidade máxima atinge cerca de 100 m. 
 
Estes dados revelaram que a bacia apresenta um relevo bastante brusco e que houve 
uma forte inclinação da antiga superfície. Por sua forma fechada, declive brusco e 
profundidade, esta bacia assemelha-se a uma cratera vulcânica. 
 
Confira abaixo os 3 tipos principais de rochas identificados e suas descrições nas fotos: 
 
1) Calcário puro, fitado, de granulação muito grosseira; 
2) Calcário cinzento; e 
3) Sedimento Eluvial. 
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https://flow.page/pnmpsji 

Cartão de Visitas: 

23. CONTATOS 
  

https://ppsji.itaborai.rj.gov.br 

https://facebook.com/pnmpsji 

https://instagram.com/pnmpsji 

https://youtube.com/c/pnmpsji 

https://twitter.com/parquepaleonto 

https://flow.page/pnmpsji
https://ppsji.itaborai.rj.gov.br/
https://facebook.com/pnmpsji
https://instagram.com/pnmpsji
https://youtube.com/c/pnmpsji
https://twitter.com/parquepaleonto
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