
 

 

DIA DO PALEONTÓLOGO: 7 DE MARÇO 

 

O que é 

Paleontologia ? 

É a ciência que estuda restos 

(vegetais, ossos, conchas, etc.) 

e vestígios fósseis (pegadas, 

ninhos, ovos, etc.) de 

organismos que existiram no 

passado (há mais de 11.000 

anos antes do presente) e que 

hoje podem ser encontrados 

preservados em rocha, solo, 

mumificados, ou ainda em 

âmbar (resina vegetal fóssil). O 

termo Paleontologia originou-se 

do grego: palaios = antigo, 

ontos = ser e logos = estudo. A 

palavra fóssil provém do latim 

fossilis = extraído da terra. 

PALEO X ARQUEO X 

ANTROPOLOGIA... 

Cabe à Paleontologia, ciência 

que estuda os fósseis, 

identificar e reconstruir os seres 

que os produziram e também os 

ambientes em que viviam, 

através da análise de sua 

morfologia, relações evolutivas, 

interações com o seu ambiente, 

entre outros aspectos, com o 

objetivo de auxiliar na 

reconstituição da história da 

Terra a partir do registro fóssil. 

Vem daí as diferenças entre a 

Paleontologia e as ciências que 

estudam a humanidade, sua 

origem e evolução humana 

(Antropologia) e a cultura 

material (artefatos) produzida e 

utilizada pelas sociedades ao 

longo do tempo (Arqueologia). 

 

GEP NOTÍCIAS 

GEP é o Grupo de Estudos de 

Paleovertebrados que tem por objetivo 

principal fomentar a Paleontologia de 

Vertebrados na Bahia. 

O Estado da Bahia possui um grande potencial em 

fósseis de vertebrados e é reconhecido nacional e 

internacionalmente pela comunidade científica na 

área, graças aos trabalhos realizados por vários 

especialistas no estado, nos quais se destacam Dr. 

Carlos de Paula Couto (in memoriam) e Dr. Cástor 

Cartelle (PUC-MINAS). 

A fim de estabelecer e formar um centro 

especializado em paleovertebrados na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), o GEP foi 

idealizado em 2007 pelos geólogos e 

paleontólogos Celso Ximenes (PETROBRAS) e 

Morgana Drefahl (IGEO/UFBA). 

O GEP está vinculado ao Instituto de Geociências 

(IGEO) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

e cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa 

(DGP) do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). Possui como 

coordenadores as professoras Drª. Tânia Araújo, 

Drª. Altair Machado, Morgana Drefahl, além de 

Celso Ximenes.  

O GEP conta ainda com a participação da Profª. 

Dra. Simone Moraes e do aluno graduando em 

Geologia/UFBA Gustavo de Aguiar Martins.  

Além de paleontólogos que apoiam o GEP, 

espeleólogos, geólogos, biólogos, centros de 

pesquisas paleontológicas (museus, laboratórios, 

instituições) e também descobridores de fósseis 

colaboram com informações sobre novos achados, 

disponibilizam material científico para estudos, 

participam de atividades de campo e de trabalhos 

científicos. 
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Atividades realizadas pelo GEP 
Tanque no Município de 

Quijingue (BA) e a equipe do 

GEP no centro: Dra. Simone 

Moraes (esquerda), Gustavo 

A. Martins e a Geól. Morgana 

Drefahl; a esquerda Sr. 

Flávio P. dos Santos (Sec. de 

Ação Social) e a direita Sr. 

José C. de Santana, ambos 

de Quijingue. 

Dentre as atividades do GEP 

destacam-se expedições a campo 

para reconhecimento e coleta de 

material fóssil, consultorias, 

cursos, palestras e exposições 

informativas de cunho didático 

sobre paleontologia e os principais 

fósseis encontrados no estado, 

além de outros temas relacionados 

à área, como por exemplo, 

geologia e meio ambiente.  

 

Também se preza o 

reconhecimento às pessoas que 

contribuíram para a descoberta 

deste patrimônio nacional, 

agregando o aspecto cultural 

sobre os fósseis nas localidades 

onde são encontrados, visando o 

bem comum entre a comunidade e 

a paleontologia. 

 

EXPEDIÇÃO AO MUNICÍPIO DE 

QUIJINGUE, BAHIA 

Em março de 2009, o funcionário 

da Prefeitura de Quijingue, Sr. 

Flávio P. dos Santos informou ao 

GEP sobre a descoberta de “ossos 

grandes” em um tanque da 

localidade.  

Através da análise de vídeo e 

material fotográfico enviado foi 

constatado que realmente se 

tratava de ossos de animal extinto 

de grande porte. 

No mês seguinte, em abril, o GEP 

realizou a expedição de campo 

para coleta e resgate do material 

fóssil, além de informações 

geológicas importantes, como por 

exemplo, o posicionamento 

original dos ossos e características 

do ambiente deposicional. 

Graças ao interesse e o cuidado 

da população local com este 

achado foi registrada a primeira 

descoberta de um espécime fóssil 

no Município de Quijingue.  

Com a identificação de elementos 

diagnósticos, o astrágalo (um dos 

ossos do pé) e um fragmento de 

dente, foi possível atribuir este 

material a, pelo menos, um 

espécime adulto de Eremotherium 

laurillardii - “De quem são os 

ossos encontrados em Quijingue?” 

Palestrante Morgana Drefahl. 

E. laurillardii é popularmente 

conhecido como preguiça gigante. 

Este animal extinto era terrícola 

(não viviam nas árvores como as 

preguiças atuais) e foi o maior 

mamífero das Américas, há 100 

mil anos aproximadamente. 
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Achou um possível 
fóssil? 

Veja o que 
fazer... 
 
1º)  NÃO TOCAR! 

Cada fóssil é único! Fósseis são 

frágeis e o manuseio da peça pode 

quebrá-la, além disso, muitas 

informações importantes são perdidas 

se o fóssil não for coletado por um 

especialista.  

2º) CUIDE PARA QUE O  

FÓSSIL NÃO SEJA  

DESTRUÍDO! 

Por agentes naturais (ex. chuva, 

desmoronamento), por animais ou 

ainda por pessoas que passam pelo 

local. Proteja a área. 

 

3º) FOTOGRAFE ! 

Utilize uma escala  

(ex.: régua). Caso não seja possível 

manter o fóssil no exato lugar onde foi 

descoberto, a remoção do material 

deve ser feita de forma ordenada, 

cuidadosa e de preferência orientada 

pelo GEP. 

 

4º) ENTRE EM  

CONTATO COM O GEP!  

Envie as fotos e nos informe sobre os 

detalhes do achado. Caso se 

confirme tratar de um fóssil, o GEP 

tomará as providências cabíveis.  

 

CONT@TOS GEP 

 
gep.ufba@gmail.com 

 

SITE (em construção): 

https://sites.google.com/site/ 

gepaleovertebrados 

 

TELEFONES: (71) 
 

3283-8617 Drª. Altair Machado 
 

3348-4360 MSc. Celso Ximenes 
 

3013-4943 Drª. Cristina Machado 
 

 3283-8611 Morgana Drefahl 
 

3283-8568 Drª. Simone Moraes 
 

3283-8523 Drª. Tânia Araújo 
 

 


