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Marcas em fóssil sugerem que 

paleoíndios interagiram com 

preguiça-gigante há 12,5 mil anos

PALEONTOLOGIA y

Convivência incerta

o 
paleontólogo Mário Dantas era aluno de doutorado 
em agosto de 2010 quando encontrou dois pedaços de 
um fóssil que se encaixavam perfeitamente e forma-
vam um cone pontiagudo. Sob o sol do Nordeste, ele 

e colegas se debruçavam sobre uma pilha de ossos fossilizados 
de animais pré-históricos encontrados na fazenda São José, no 
munícipio de Poço Redondo, em Sergipe. “Pensei que fosse um 
dente de tigre-dentes-de-sabre, mas fiquei na dúvida”, lembra 
Dantas, hoje professor do Instituto Multidisciplinar em Saúde 
da Universidade Federal da Bahia (UFBa).

agora, após diversas análises e uma datação mais precisa, 
ele e seus colaboradores estão convencidos de que o fóssil é 
um dente de preguiça-gigante que foi trabalhado por seres 
humanos. Um paleoíndio que viveu naquela região teria po-
lido o dente – originalmente ele tem o formato de um longo 
bastão retangular – até transformá-lo em uma ponta, logo após 
a morte do animal, há cerca de 12,5 mil anos.

Com esse resultado, cresce o número de evidências, todas 
ainda controversas, de que populações pré-históricas do Brasil 

Concepção artística de  
Eremotherium laurillardi, 
preguiça-gigante 
terrícola que viveu nas 
Américas até cerca de 
12 mil anos atrás
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conviveram com a megafauna do Qua-
ternário, animais de grande porte como 
os tigres-dentes-de-sabre e as preguiças-
-gigantes. Esses animais teriam vivido 
nas américas entre 2,6 milhões de anos 
e 12 mil anos atrás. Parte se extinguiu 
quando os seres humanos começaram 
a povoar o continente. “Na américa do 
Norte há sítios bem documentados com 
evidências de que o homem matava ou 
processava o corpo de animais da mega-
fauna”, conta o biólogo alex Hubbe, da 
Universidade de São Paulo (USP), que 
recentemente avaliou possíveis vestí-
gios de convívio entre seres humanos 
e animais da megafauna no Brasil. Na 
américa do Sul há menos sítios, alguns 
na argentina e outros no Brasil. “aqui, 
as evidências são duvidosas”, afirma.

DESConFIAnçA
Já em 2010, Dantas e o arqueólogo albé-
rico de Queiroz, da Universidade Federal 
de Sergipe, observaram algo estranho no 
dente fóssil. “Com lupas encontramos 
na lateral e nas costas do dente marcas 
profundas e paralelas, muito regulares 
para serem feitas ao acaso, indicando que 
alguém as fez com a intenção de moldar 
o objeto”, diz Dantas. “Se as marcas ti-
vessem sido feitas pelo arrastar das águas 
ou pelo pisotear de animais, elas seriam 
rasas e teriam orientações variadas.” 

Ele notou ainda que as bordas das 
marcas eram suaves, sugerindo que ha-
viam sido feitas antes de o dente fossili-
zar. Chamou a atenção também o fato de 
a cor do material ser a mesma na borda 
e nos sulcos, o que indica que são tão 
antigos quanto o próprio dente.

anos atrás Dantas mostrou seu achado 
ao paleontólogo Cástor Cartelle, da Pon-
tifícia Universidade Católica de Minas 
de Gerais, um dos principais especia-
listas da megafauna brasileira. De iní-
cio, Cartelle defendeu que o fóssil seria 
a ponta de uma presa de tigre-dentes-
-de-sabre. Ele só mudou de ideia após a 
publicação do artigo de Dantas em 2012, 
depois que  Jorge Ferigolo, paleontólogo 
da Fundação Zoobotânica do Rio Grande 
do Sul, ajudou o pesquisador da UFBa 
a confirmar que a estrutura interna do 
dente era sem dúvida da única espécie de 
preguiça-gigante que viveu no Nordeste, 
a Eremotherium laurillardi. “O dente de 
preguiça é quadrado”, explica o paleon-
tólogo Mario Cozzuol, da Universidade 
Federal de Minas Gerais, que orientou o 

doutorado de Dantas e também demo-
rou para se convencer. “Está claro que 
uma lasca desse dente foi polida e traba-
lhada para parecer uma ponta; a dúvida 
era saber quando isso havia acontecido.”

Se usasse o método de datação mais 
comum, Dantas precisaria extrair 10 gra-
mas de colágeno do osso fossilizado, o 
que destruiria o dente. Em vez disso, ele 
preferiu usar um método menos agressi-
vo, a que só teve acesso no ano passado. 
Essa estratégia, que permite medir o car-
bono-14 depositado no mineral apatita, 
exige uma amostra bem menor (menos 
de 3 gramas). Por esse método, um la-
boratório nos Estados Unidos determi-
nou que o dente deve ter entre 12.742 
e 12.562 anos. Essa idade é próxima da 
mais antiga evidência de assentamen-
tos humanos em Sergipe. arqueólogos 
encontraram recentemente vestígios de 
fogueiras produzidas há 11 mil anos em 
Canindé, município vizinho a Poço Re-
dondo e famoso por cerâmicas e ferra-
mentas de pedra feitas por paleoíndios.

Hubbe nota que o método de data-
ção usado por Dantas não é aceito pe-
la maioria dos pesquisadores, por ser 
menos preciso. “O traçado das marcas 

em ossos e dentes também são evidên-
cias problemáticas”, ele diz. “Processos 
naturais podem imitar a ação huma-
na.” Quanto à coloração, Hubbe lem-
bra que o dente pode ter sido integral-
mente tingido de outra cor por algum 
processo natural que ocorreu depois 
que foi supostamente polido e jogado 
no depósito. “Tudo o que eles [Dantas 
e colaboradores] argumentam pode ter 
ocorrido”, diz Hubbe. “Mas é necessário 
conhecer melhor a história de formação 
do depósito fossilífero onde o dente foi 
encontrado antes que se possam consi-
derar as conclusões robustas.” 

“Encontramos no mesmo sítio frag-
mentos de cerâmica e ferramentas de pe-
dra, mas tudo fora de contexto”, Dantas 
reconhece. O sítio de Poço Redondo é o 
que os sergipanos chamam de “tanque”. 
São depressões naturais no terreno re-
cheadas de sedimentos acumulados du-
rante milhares de anos. Eles guardam um 
tesouro para os paleontólogos: esqueletos 
de animais que morreram na vizinhança 
e foram arrastados pelas chuvas para es-
ses tanques. Dantas e colegas encontra-
ram fósseis de 13 espécies extintas, com 
idades variando de 27 mil a 11 mil anos. 
“Mas a água bagunça tudo, misturando 
fósseis e artefatos de idades diferentes”, 
explica o pesquisador, que espera um 
dia mapear as marcas no dente da pre-
guiça com um microscópio eletrônico e 
reconstituir melhor a maneira como fo-
ram feitas. “Um estudo assim poria um 
ponto final à questão.” n Igor Zolnerkevic
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dente de E. 
laurillardi íntegro,  

à direita, e 
supostamente 

polido por 
paleoíndios: 

manipulação teria 
gerado as marcas 
paralelas (abaixo)


