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1 INTRODUÇÃO  

Durante o Quaternário ocorreram variações glácio-eustáticas do nível do 

mar que deram origem a Planície Costeira do Rio Grande do Sul. Essas 

variações formaram quatro sistemas laguna-barreira paralelos à linha da costa, 

sendo o terceiro evento transgressivo (Pleistoceno) responsável por isolar a 

Lagoa dos Patos e formar ambientes lagunares onde se acumularam restos de 

animais e vegetais (a Formação Chuí) (Lopes et al 2009). Nas margens do 

Arroio Chuí são encontrados mamíferos, aves, icnofósseis marinhos, moluscos 

e restos vegetais pleistocênicos. Até o momento não foram encontrados fósseis 

ou traços relacionadas a insetos, sendo a proposta do presente trabalho.  

  

2 METODOLOGIA  

 Os fósseis analisados estão tombados no Laboratório de Geologia e 

Paleontologia (LGP) da FURG e são provenientes do Arroio Chuí (Chuí – RS) e 

da praia (Hermenegildo e Cassino – RS).   Estes materiais foram lavados em 

água corrente com o auxílio de uma escova para a retirada de areia. 

Foram analisados mais de 1500 fósseis oriundos da Planície Costeira 

do Rio Grande do Sul, com o auxílio de lupa. A comparação e descrição foi 

feita com base na bibliografia. 

 

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO   

Foram encontrados cinco ossos contendo traços fósseis derivados de 

mordidas de vertebrados: uma falange medial (LGP/I1456), um fragmento 

proximal de úmero (LGP/I1514), um centro vertebral (LGP/PC1024), um 

fragmento de costela (LGP/CH267) e um fragmento de cintura pélvica 

(LGP/PC1023) (figura 1). Os traços presentes nos espécimes LGP/I1456, 

LGP/PC1023, LGP/PC1024 são perfurações de 3,13 a 9,62 mm de diâmetro, 

com formato arredondado a subtriangular e bordas irregulares, presentes na 

porção cortical dos ossos. No espécime LGP/I1456, os traços estão pareados 

(um em cada face lateral da falange) e, no espécime LGP/PC1023, 4 traços 
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estão dispostos linearmente próximo da borda. No espécime LGP/PC1024, um 

único traço encontra-se isolado. A morfologia e o tamanho destes traços são 

diagnósticos da icnogênero Nihilichnus (Mikuláš et al., 2006).  

Já os espécimes LGP/I1514 e LGP/CH267 apresentam pequenos 

sulcos, com seção transversal em forma de “V”. Seu comprimento varia entre 

5,27 e 21,22 mm e o diâmetro entre 0,40 e 2 mm. Sua morfologia, no entanto, 

não é suficiente para uma diagnose icnotaxonômica. Ambos os traços 

descritos são atribuídos a mordidas de mamíferos carnívoros em osso fresco, 

configurando evidência de atividades de predadores ou de carniceiros sobre os 

restos encontrados. 

Além desses, um fragmento craniano de cervídeo macho (LGP/I0010) 

espécie indeterminada) apresenta dois morfotipos de traços (M1 e M2) na sua 

porção lateral, sendo o maior (M1) composto por pequenas estrias paralelas e 

levemente arcuadas, estando algumas sobrepostas às outras O outro grupo de 

traços (M2) é similar, mas as estrias estão organizadas em forma de asterisco 

(star-shaped), com a porção central mais profunda. Em ambos morfotipos, a 

estrias não se ramificam e estão restritas à porção cortical do osso. Apesar de 

não formarem trilhas, os traços M1 são identificados como estágios iniciais do 

icnogênero Osteocallis, enquanto os M2 não possuem tratamento 

icnotaxonômico descrito. Ambos os traços são atribuídos ao comportamento 

osteofágico de insetos, sendo frequentemente associados à ação de cupins 

sobre substrato ósseo não soterrado.  

Figura 1 – Marcas de predação em A, C, D, E, F e G, e osteofagia em B. 

Escala: 10cm. A. LGP/PC1023; B. LGP/I0010; C. LGP/I1514; D. LGP/PC1024; 

E. LGP/I1456 porção ventral; F. LGP/I1456 porção lateral; G. LGP/CH267. 

 
Fonte: O(s) autor(es).  

 

Não há registro fóssil de insetos para o Pleistoceno do Rio Grande do 

Sul, entretanto, a presença de seus traços confirma que estes animais 

habitavam esse período e também interagiam com outros animais, 

comportamento que se estende até os dias atuais. Os fósseis provenientes de 

depósitos submersos sofrem constante erosão até chegar a praia, 

desarticulam-se e ainda estão sujeitos a erosão por fatores antrópicos. 
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Evidências desses traços são fáceis de serem perdidas nesse contexto, 

subestimando o conhecimento icnológico dessa região.  

Tabela 1 - Descrição dos traços. 

Número 
tombo 

Marca de mordida 
de Nihilichnus  

Marca de 
mordida tipo 

arranhão  

Marca de Osteocallis  Marca de inseto 
tipo star-shaped  

LGP/I1456  2 traços pareados 
em cada face 

(lateral e ventral)  

- - - 

LGP/I1514  - 2 traços 
próximo a 
quebra do 

osso 

- - 

LGP/I0010 - - 1 traço  1 traço  

LGP/CH267  - 1 traço 
isolado  

- - 

LGP/PC1023  4 traços dispostos 
linearmente à 

borda 

- - - 

LGP/PC1024  1 traço isolado - - - 

Descrição: Perfurações de 
formato 

arredondado a 
subtriangular e 

bordas irregulares. 

Pequenos 
sulcos, com 

seção 
transversal 

em forma de 
“V”. 

Pequenas estrias 
paralelas e 

levemente arcuadas, 
estando algumas 
sobrepostas às 

outras. 

Estrias organizadas 
em forma de 

asterisco (star-
shaped), com a 

porção central mais 
profunda. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Este trabalho é o primeiro a trazer icnofósseis de vertebrados e de 

insetos para o Quaternário do Rio Grande do Sul. Até o momento, não haviam 

registros de interações entre vertebrados e invertebrados que levam 

aprofundam estudos paleoecológicos e paleoambientais do Pleistoceno do Rio 

Grande do Sul. 
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