
12/05/2016

1

LABTAPHO – Laboratório de Tafonomia e 
Paleoecologia Aplicadas

UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro

GeoTales: divulgação da 

Geologia e Paleontologia 

através da 

contação de histórias

Site GeoTales - http://geotalesunirio.wix.com/geotales 

Coordenadora: Profa. Dra. Luiza Ponciano

Poesia:

BRIGA NO BECO

ADÉLIA PRADO
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Encontrei meu marido às três horas da tarde
com uma loura oxidada.
Tomavam guaraná e riam, os desavergonhados.
Ataquei-os por trás com mãos e palavras
que nunca suspeitei conhecer.
Voaram três dentes e gritei, esmurrei-os e gritei,
gritei meu urro, a torrente de impropérios.
Ajuntou gente, escureceu o sol,
a poeira adensou como cortina.
Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura,
sem me reter, peixe-piranha, bicho pior, fêmea-ofendida, 
uivava.
Gritei, gritei, gritei, até a cratera exaurir-se.
Quando não pude mais fiquei rígida,
as mãos na garganta dele, nós dois petrificados,
eu sem tocar o chão. 
Quando abri os olhos,
as mulheres abriam alas, me tocando, me pedindo graças.
Desde então faço milagres.

Temas: processo de 
fossilização, erupções 

vulcânicas,...

Poesia: Briga no beco
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Mito indígena:Cobra Grande
“As curvas de Morgana”

• A Cobra grande, assim como o
Mapinguari, pode ter tido a sua origem
enquanto mito devido à presença de
fósseis de animais de grande porte que
já estão extintos, mas que deixaram parte
de seus restos e vestígios preservados.

• Outro elemento enfocado nesta
correlação é a “terra tremer”, ou seja, a
forma como vários povos registram a
ocorrência de terremotos.
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• Geralmente a explicação dos mitos para os
tremores de terra é a movimentação de um
grande animal que estava enterrado (no Piauí
= baleia), mas essa parte da história poderia
ser utilizada para uma posterior explicação
sobre a movimentação das placas tectônicas
e sua relação com os terremotos.

• Na parte da briga entre os irmãos, a questão
da mudança de posição das curvas dos rios
pode criar uma ligação com o tema da
dinâmica sedimentar nos ambientes fluviais.
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Temas: Dinâmica sedimentar em
ambientes fluviais, Fósseis da
Megafauna, Terremotos,...

Mito indígena:
Cobra Grande

“As curvas de Morgana”
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Poesia:

OUTROS NOMES DA TERRA 

MIA COUTO

Mais do que magma e rocha,
a Terra é feita de Tempo,
um corpo nosso
que nasceu antes de nós.

Dela nos desenterramos
Quando pensamos nascer.
(...)
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Temas: Tempo geológico, 
relações entre a geodiversidade 

e biodiversidade,...

Poesia:
OUTROS NOMES DA TERRA 

MIA COUTO

Mito: Vulcana



12/05/2016

8

Temas: Vulcanismo, origem da 
crosta terrestre e oceanos,...

Mito: Vulcana

Poesia:

PEDRA ROLADA 

MARIO QUINTANA
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Esta pedra que apanhaste acaso à beira do 
caminho
– tão lisa de tanto rolar –
é macia como um animal que se finge de morto.
Apalpa-a… E sentirás, miraculosamente,
a suave serenidade com que os mortos 
recordam…
Mortos?! Basta-lhes ter vivido um pouco
para jamais poderem estar mortos.
– e esta pedra pertence ao universo deles.
Deposita-a no chão, cuidadosamente…
Esta pedra está viva!

Poesia: PEDRA ROLADA 

Temas: intemperismo, 
presença de fósseis,..
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Mito indígena: Mapinguari
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• Pelas descrições existentes do Mapinguari, ele
pode ser correlacionado com as preguiças
gigantes, cujos fósseis são encontrados em
várias regiões da América do Sul, incluindo a
Amazônia.

• Fósseis destes animais já foram encontrados
no Acre, e segundo os estudos elas viveram
nesta região até cerca de 12.000 anos atrás, ou
seja, em parte do tempo houve a possibilidade
de contato direto dos antepassados dos
indígenas atuais com as preguiças gigantes e
outros animais da Megafauna.

• As lembranças deste contato
podem ter chegado até os dias
atuais através das narrativas
orais, ou a origem do Mapinguari
pode estar associada com a
descoberta dos fósseis destes
animais enormes na região.
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Tema: Fósseis da megafauna de 
mamíferos do Pleistoceno –

preguiças gigantes

Mito indígena:

Mapinguari

Poesia:

IDADE

MIA COUTO
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Mente o tempo:
a idade que tenho
só se mede por infinitos.
Pois eu não vivo por extenso.
(...)

Quando me acendi
foi nas abreviaturas do imenso.

Exemplo: Tempo geológico,...

Poesia: IDADE

MIA COUTO
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Mito indígena: Monte Roraima
“Árvores de pedra”

Este mito sobre o Monte Roraima pode
ser utilizado para abordar a origem das
montanhas de uma forma geral e a
relação entre o choque de placas
tectônicas com o soerguimento de
cadeias de montanhas (embora o Monte
Roraima não represente uma verdadeira
montanha que sofreu soerguimento, e
sim remanescentes de uma antiquíssima
cobertura sedimentar que sofreu erosão).
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• A história geológica da região
amazônica também pode ser abordada
de maneira mais detalhada, devido à
parte inicial que cita que antigamente a
região era rebaixada e alagada, com
uma fauna e flora diferentes. Esta
situação tem sido estudada por vários
pesquisadores, que analisaram o
registro fóssil do local e a influência do
soerguimento da Cordilheira dos
Andes.

(Hoorn et al., 2010) 

BIODIVERSIDADE DA AMAZÔNIA 
EXPLICADA

� Amazônia antes dos Andes - Há milhões de anos, o
que conhecemos hoje como Amazônia ocupava uma
área muito maior, que chegava ao oceano Pacífico –
Pan-amazônia.

� Havia um divisor de águas na região leste - a maioria
dos rios corriam de leste para oeste, o contrário do que
ocorre hoje em dia.

� Então, tudo mudou...
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Os mapas de 
65 a 2,5 Ma
atrás 
mostram as 
mudanças 
ocorridas na 
região 
amazônica 
com o 
soerguimento 
da cordilheira 
dos Andes 
(em 
vermelho). 

SOERGUIMENTO DOS ANDES

� Entre 23 e 10 Ma atrás, os Andes tiveram influência decisiva
na região amazônica.

� Há cerca de 23 Ma, a parte central dos Andes começou a
soerguer, fazendo com que a região oeste da Amazônia, onde
havia um predomínio de rios, passasse a ficar alagada e
pantanosa.

� Em seguida, a parte norte dos Andes se elevou há cerca de
10 milhões de anos atrás.

� Como resultado, os rios começaram a fluir no sentido oeste-
leste - início do Rio Amazonas. Seu sistema fluvial teria se
estabelecido em torno de 7 Ma atrás.
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� Tomando por base os fósseis e dados de filogenia
molecular - a primeira grande diversificação dos grupos
de plantas e animais modernos ocorreu em torno de 23
Ma atrás – quando a parte central dos Andes estava
surgindo.

� O registro fóssil - fauna de mamíferos era composta
principalmente de roedores, marsupiais, ungulados
(animais com casco) e xenartros (grupo que reúne tatus e
preguiças).

� Peixes - o registro paleontológico apresenta bagres,
caraciformes (inclui a piranha) e ciclídeos – ainda
comuns nos rios da região, o que demonstra que a fauna
e flora da Amazônia são bem antigas.

� Também havia plantas como a araucária, que
possivelmente colonizou a América do Sul a partir da
ligação entre esse continente e a Antártica e Austrália,
outrora partes do supercontinente Gondwana.

� Com o surgimento de regiões alagadas e pantanosas,
invertebrados marinhos rapidamente ocuparam essas
áreas, juntamente com gaviais (répteis semelhantes aos
crocodilos) e caimões (ou jacarés-americanos).

� Um grande pico de biodiversidade ocorreu em torno
dos 12 Ma atrás (parte média do Mioceno).
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A INFLUÊNCIA DOS ANDES FOI FUNDAMENTAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA BIODIVERSIDADE DA REGIÃO 

AMAZÔNICA 

� Com o gradativo desaparecimento das áreas
pantanosas, voltou a predominar um sistema fluvial na
região em torno de 7 Ma atrás.

� As mudanças ambientais levaram à extinção grandes
organismos do Mioceno como o Purussaurus, um dos
maiores répteis que já existiram.

� Durante esse período, houve uma mudança gradativa
de vegetação, com a substituição de áreas pantanosas
por florestas.

� Por fim, o novo soerguimento dos Andes e o
fechamento do istmo do Panamá, em torno dos 3,5 Ma
atrás, possibilitaram a ocorrência de trocas faunísticas
entre a América do Norte e a América do Sul.

� O trabalho de Hoorn et al. (2010) na Science
demonstrou que os animais e plantas que vivem na
região amazônica não são resultado dos períodos
glaciais (ou idades do gelo) ocorridos em torno de 2 a 3
Ma atrás, mas sim de processos e eventos bem mais
antigos.

� Essa pesquisa evidencia a importância de um olhar
multidisciplinar para a solução de determinado
problema.
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Dentes de crocodilomorfos 

Crânio original e réplica de Purussaurus, o maior 
crocodilomorfo encontrado na região amazônica 
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Temas: Orogênese, tectônica de 
placas, intemperismo, 

evolução, relações entre a 
geodiversidade e a biodiversidade,...

Mito indígena:
Origem do Monte Roraima

“Árvores de pedra”

Obrigado!

http://geotalesunirio.wix.com/geotales

geotalesunirio@gmail.com


