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Editorial por Denise Pimentel de Assis 

Houve um tempo em que América do Sul, África, Índia, Antártica e 
Austrália formavam uma só extensão de terra: o supercontinente que se 
batizou de Gondwana. 

O Brasil fazia parte de Gondwana e por aqui também pisaram grandes 
dinossauros, dentre eles nove espécies de titanossauros. Um deles, o Maxa-
kalisaurus topai, era o maior até agora encontrado no Brasil, com mais de 13 
metros de comprimento. Mas Maxakalisaurus topai perdeu o posto para um 
fóssil encontrado, ainda na década de 50, pelo paleontólogo Llewellyn Ivor 
Price. E somente em 05 de outubro de 2016, depois de largos estudos de 
reconstrução de escala, foi anunciada a descoberta deste novo fóssil como 
o maior dinossauro que já existiu no Brasil pela comunidade científica. 

O fóssil, de um gigante de 25 metros de comprimento batizado de Aus-
troposeidon magnificus, foi encontrado em Presidente Prudente (SP) e, pelas 
características anatômicas, foi classificado no grupo dos titanossauros que, 
apesar da monstruosidade, eram herbívoros. A monumental criatura foi 
descoberta por acaso durante a construção de uma estrada, quando resta-
vam apenas alguns poucos fósseis de sua gigantesca espinha dorsal. 

Na década de 1950 Price e seus assistentes eram pioneiros da paleonto-
logia no Brasil e, embora estivesse claro que algumas vértebras deste tama-
nho eram de um animal gigante e que precisavam ser estudadas, não possu-
íam os recursos necessários para decifrar a dimensão da descoberta. Desse 
modo, os restos fósseis do dinossauro permaneceram armazenados em um 
armário no Museu de Ciências da Terra no Rio de Janeiro durante seis dé-
cadas. Até que, finalmente, uma aluna converteu o gigante herbívoro em 
tese de doutorado e conseguiu solucionar o quebra-cabeças. 

É muito difícil reconstruir e tirar dos restos fósseis os traços de com-
portamento ou alguma capacidade sensorial dos dinossauros. Não sabe-
mos, por exemplo, se eles eram capazes de emitir sons ou se eram colori-
dos. Algumas características próprias da vida dos dinossauros foram escla-
recidas graças aos fósseis, ninhos, excrementos e ovos encontrados. Estu-
dando os fósseis e comparando-os com os seres atuais, os cientistas desco-
briram que os animais e os vegetais foram se modificando através dos tem-
pos. Enquanto alguns tipos se extinguiram, outros sofreram transforma-
ções, dando origem aos que conhecemos atualmente. O estudo dos fósseis 
auxilia a compreensão das modificações sofridas pelas espécies de seres 
vivos através dos séculos. 

Na densa flora brasileira muitas descobertas podem estar à espera de 
serem reveladas. Prestem atenção ao construírem estradas e escavarem po-
ços: pode ter um dinossauro em seu jardim e você não sabe! O Austroposei-
don Magníficus está em exposição no Museu de Ciências da Terra e tem rece-
bido visitantes do mundo inteiro. 

SOBRE 
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HÁ 50 ANOS: PERIÓDICO 

JORNAL DA TARDE DIVUL-

GA CURSO DE HISTÓRIA NA-

TURAL por Nathalia Roitberg 

Na década de 1960, o 
ensino de ciências era desen-
volvido em duas Unidades 
distintas na então Universi-
dade do Estado da Guanaba-
ra: a Faculdade de Ciências 
Médicas e a Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras. 
Na Faculdade de Ciências 
Médicas eram lecionadas as 
cátedras de Anatomia, Siste-
mática, Anatomia Topográfi-
ca, Histologia e Embriologia, 
Bioquímica, Biofísica, Fisio-
logia. Farmacologia, Micro-
biologia e Imunologia, Para-
sitologia e Patologia Geral. A 
Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras, em seu Depar-
tamento de História Natu-
ral, congregava as cátedras 
de Biologia Geral, Botânica, 
Zoologia, Mineralogia e 
Petrografia, Geologia e 
Paleontologia, além de al-
gumas disciplinas isoladas, 
como a de Anatomia e Fisio-
logia Humanas. O curso mi-
nistrado era o de História 
Natural, com cerca de 30 
alunos em cada série, e que 
oferecia ao fim de três anos, 
o diploma de Bacharel, ao 
qual se seguia, com a exigên-
cia de mais um ano, o de 
Licenciado. Com exceção de 
eventuais trabalhos de cam-
po, bastante raros, as ativida-
des iniciavam-se diariamente 
às 17 horas, indo até cerca 
de 22 horas. As instalações 
eram bastante deficientes, 
com laboratórios mal equi-
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Eu odeio dinossauros! por Diógenes de Almeida Campos 

Essa tirada remonta à época que se seguiu ao lançamento do filme Jurassic 

Park de Steven Spielberg (1946-), e foi elaborada como uma reação à coqueluche 

que se espalhou por toda a parte na ocasião (1993). O filme teve seu roteiro 

adaptado em cima do livro do pranteado escritor Michael Crichton (1942-2008). 

É a segunda vez que retorno a esse tema nesta curta vivência do informativo 

Gaia. Vê-se daí a importância do tema, ou pelo menos, da importância que dou 

ao mesmo. 

Spielberg chamou como um de seus consultores o paleontólogo Robert Bak-

ker (1945-), paleontólogo que ressuscitou os dinossauros, chamando a atenção 

para uma nova visão dos mesmos, animais ativos e inteligentes e não as formas 

lerdas e estúpidas. O livro de Bo Baker, intitulado Heresias sobre dinossauros, tinha 

tido grande repercussão entre os paleontólogos. No filme O mundo perdido, o se-

gundo da série, a personagem Robert Burke, que é uma caricatura de Bakker, o 

qual é devorado por um Tyrannosaurus rex. A outra escolha de Spielberg recaiu 

sobre o paleontólogo John Horner (1946-) que trabalhou como conselheiro téc-

nico para todos os filmes da série. 

A personagem principal do filme é moldada em cima do Jack Horner, inter-

pretado pelo ator neozelandês Sam Neill (1947-). Na esteira do sucesso do filme, 

a vida de Horner ficou muito atribulada, atrapalhando suas atividades científicas 

e tolhendo seus trabalhos de coleta. 

Apesar de seu trabalho como consultor, adotou uma atitude crítica em rela-

ção ao exagero em reduzir a Paleontologia aos dinossauros, e nesse sentido, 

usou a camiseta ‘I hate dinosaurs’ (‘eu odeio dinossauros’) na Reunião Anual da 

Society of Vertebrate Paleontology de Pittsburgh, Pensilvânia, 1995. 

Jack Horner e os outros paleontólogos continuam suas atividades de coleta, 

ensino e pesquisa e Spielberg continua a produzir seus filmes. Histórias fantásti-

cas, mas de baixa qualidade científica. A presença de um pterossauro brasileiro – 

o Anhanguera – no Jurassic Park III salva, pelo menos para nós, esse filme. 

A pergunta que fica é porque Jack Horner, como modelo de paleontólogo, 

odeia os dinossauros. 

Não é somente pelo fato de tomar um grupo de fósseis como forma privilegi-

ada emblemática da paleontologia, o que provoca um pouco o esquecimento ou 

o desprezo pelas outras formas. Nem todo o mundo estuda dinossauros, nem 

mesmo répteis, nem mesmo vertebrados, nem mesmo animais. Onde ficam os 

invertebrados, as plantas e os microfósseis? 

Outro aspecto seria, a visão parcial de se considerar apenas os dinossauros 

como se eles representassem a grande diversidade da vida pretérita; fazer a gran-

de confusão de tomar a parte pelo todo, a visão míope da Paleontologia vista 

através da figura dos dinossauros. 
Estamos tratando aqui da diversidade da vida, de vida passada, evidentemen-

te, mas mesmo assim vida, que deve sempre ser tratada com toda a sua diversi-

dade e complexidade.  



 

 

pados. No período conheci-
do como Reforma universi-
tária em 1967, diversas insti-
tuições de ensino criaram 
cursos de Geologia, como a 
Escola de Minas de Ouro 
Preto e a Universidade do 
Brasil (UB, atual UFRJ), 
transferindo para a Escola 
Politécnica do Largo de São 
Francisco as atividades do 
curso de Geologia, que antes 
funcionava onde hoje é o 
edifício do Museu de Ciên-
cias da Terra. 

 

HÁ 100 ANOS: HOMENAGEM 

A DERBY NO MUSEU NACI-

ONAL, INSTITUIÇÃO PARCEI-

RA DO MCTER  por Nathalia 

Roitberg 

Rastros da História da 
Mineralogia Brasileira são 
observados através do cami-
nho percorrido por Orville 
A. Derby, que trabalhou no 
Serviço Geológico e Minera-
lógico do Brasil, no edifício 
do museu até seu suicídio em 
1915. Suas pesquisas publica-
das por todo mundo, frutos 
de suas viagens pelo Brasil, 
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ENTREVISTA COM O PESQUISADOR RO-

DRIGO MACHADO, DO DNPM, SOBRE A 

DESCOBERTA DO MAIOR DINOSSAURO 

DO BRASIL: 

Gaia: Existe alguma diferença entre o 

Austroposeidon magnificus e as outras 

espécies de Titanossauro? 

Rodrigo: Se compararmos com outros 

titanossauros do Brasil, o Austroposeidon 

é muito maior que todos os outros. Antes 

de sua descoberta, o maior dinossauro, 

também do grupo dos titanossauros, era o 

Maxakalisaurus topai, com 13 metros de 

comprimento, já o Austroposeidon chega 

até 25 metros. É muito maior. Outra ca-

racterística que podemos citar do Austro-

poseidon, é o fato de possuir anéis de 

crescimento intercalados com um tecido 

ósseo mais denso, que segundo os pesqui-

sadores seria uma nova característica para 

o grupo dos titanossauros. 

Gaia: Por que o fóssil ficou guardado por 

tanto tempo (desde a década de 1950)? 

Rodrigo: Alguns fatores podem explicar 

isso. O primeiro é o fato da coleção ser 

muito grande e outros materiais podem 

ter despertado o interesse antes. Além 

disso, antigamente, com poucos recursos 

tecnológicos, estudos baseados apenas em 

vértebras não eram suficientes para des-

crever novas espécies. Com o passar do 

tempo, com novas gerações de pesquisa-

dores sendo formadas e com avanços tec-

nológicos, foi possível estudar o material 

que há muito tempo estava guardado. 

Bibliocanto por Roberta Silva e Jéssica Gonçalves 

No Bibliocanto desta edição, ressaltamos duas “pérolas” que foram encontradas na cole-
ção digital (disponível na Biblioteca Digital) da biblioteca Octávio Barbosa. Seguem as 
referências dos documentos e os endereços da internet para acessá-los. 

 PALMÉRIO, Mário de Ascenção (Deputado). Para incenti-
var as pesquisas paleontológicas no Brasil central. Engenharia, 
mineração e metalurgia, v. 23, n. 133, jan. 1956. p. 19-20. Dis-
ponível em: <http://acervo.cprm.gov.br/rpi_cprm/
docreaderNET/docreader.aspx?
bib=ENGMINMET&PagFis=8285>. Acesso em: 13 dez. 2016. 

 

 

 

 MEZZALIRA, Sergio. Ocorrência de vertebrados fósseis em 
Adamantina, SP. Mineração e metalurgia, v. 14, n. 82, 
nov./dez. 1949. p. 111. Disponível em: <http://
acervo.cprm.gov.br/rpi_cprm/docreaderNET/
docreader.aspx?bib=ENGMINMET&PagFis=2261>. Aces-
so em: 13 dez. 2016. 

Fonte: http://memoria.bn.br/

DocReader/800074/112789 

Mediação em foco por Jones Mendes Pereira (mediador do MCTer) 

No sábado, dia 1º de outubro de 2016, um grupo com quatro deficientes mentais 

e dois monitores, foi ao Museu Ciência da terra. Confesso que não foi uma tarefa fácil. 

Tenho que falar numa linguagem lúdica e de forma que fique atrativo, pois em experiên-

cias como esta percebi que perdem a atenção muito rápido. Mas os monitores são essen-

ciais para manter o “controle” do grupo. 



 

 

trouxeram uma visibilidade 
ímpar ao campo das Ciên-
cias da Terra. A história de 
Derby se cruza com a do 
Museu Nacional em 1879, 
quando, aos 27 anos, come-
çou a trabalhar de maneira 
voluntária na instituição, 
situação que perdurou até 
maio do mesmo ano, quan-
do foi nomeado chefe da 3ª 
Sessão de Geologia do Mu-
seu. Como forma de reco-
nhecimento ao homem que 
trabalhou e cooperou pelo 
desenvolvimento da geolo-
gia no país, a Sociedade Bra-
sileira de Geologia (SBG) 
instituiu, em 1998, o Prêmio 
Orville Derby, destinado aos 
profissionais das geociên-
cias, que tenham se destaca-
do pela sua contribuição ao 
conhecimento geológico do 
território brasileiro. As me-
dalhas relacionadas a essa 
honraria estão expostas na 
área da rotunda do MCTer.  

 
A brilhante trajetória de 

Orville Derby terminou de 
forma trágica: o geólogo 
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Na primeira sala,  que mostra o triângulo mineiro, eles ficaram encantados com o 

microscópio (que, aliás, deveria ser eterno naquela sala), e os fósseis do sauropode e dos 

ovos. Mas o destaque ficou para a escavação dos fósseis, onde pude enfatizar o trabalho 

do paleontólogo. 

Na rotunda, o Angaturama chamou atenção. Lembro que ficaram indignados de 

ele não comer outros herbívoros, pois o Angaturama só comia peixes. 

Na sala dedicada ao Price, a mandíbula roubou a cena quando disse que a mordi-

da daquele crocodilo (não lembro seu nome especifico) era duas vezes mais forte que a 

do Tiranossauro Rex. Eles arregalaram logo os olhos, como se não acreditassem. 

No tempo dos Dinossauros, minha exposição preferida, a cena do Dicinodonte 

protegendo seu filhote foi destaque. Ali, contei a diferença entre dinossauro e réptil. 

Na mineralogia, mostrei a eles os minerais mais bonitos como a Ágata, a pepita 

de Ouro e o Diamante. Mas o meteorito se destacou. 

Bom, por serem um grupo de deficientes, não entrei em muitos detalhes. Tentei 

mostrar um resumo de cada exposição, procurando perguntar a eles assuntos do tipo: 

“Vocês sabem o que é um dinossauro?”; “Já assistiram a filmes e desenhos sobre dinos-

sauros?; “Já foram a algum Museu sobre o assunto?”. 

Crianças que estudam na creche do escritório do Rio de Janeiro da CPRM visitaram o 
Museu de Ciências da Terra em comemoração ao Dia das Crianças. Além da visita medi-
ada às exposições, as crianças participaram de atividades lúdicas na biblioteca infantil e 
assistiram a um teatrinho sobre dinossauros, visando à educação infantil nas Ciências da 
Terra.  

clipping por Nathalia Roitberg e Roberta Silva 

Em homenagem ao dia da Consciência Negra, o 
Museu de Ciências da Terra realizou, em 19 de 
novembro de 2016, o festival de dança 
"Corporeidade e natureza: heranças da cultura 
africana" com a presença do grupo Sesc-RJ 
(Tijuca) e Projeto Luar. 

Fonte: http://memoria.bn.br/
DocReader/236403/3559 



 

 

suicidou-se há 101 anos em 
27 de novembro de 1915 na 
cidade do Rio de Janeiro. 

Fontes: 
TOSATTO, Pierluigi. Um 
palácio na história geológica 
brasileira. Brasília: DNPM, 
1994. 
http://bndigital.bn.gov.br/
hemeroteca-digital/ 
http://www.ufjf.br/ 
http://
portalclubedeengenha-
ria.org.br/ 

Com a apresentação da exposição itine-
rante "Recursos Minerais para a Agricul-
tura", o Museu de Ciências da Terra par-
ticipou da 13ª Semana Nacional da Ciên-
cia e Tecnologia (SNCT), entre os dias 17 
a 23 de outubro, no Museu de Astrono-
mia e Ciências Afins (MAST), no Rio de 
Janeiro. 

Ao final do evento em homenagem 
ao dia da Consciência Negra, no dia 
19 de novembro, ocorreu visita medi-
ada pelas exposições do MCTer e 
atividades lúdicas na Biblioteca Infan-
til  

Os pesquisadores Kamilla Bandeira, 
Alexander Kellner (ambos do Mu-
seu Nacional) e Diogenes de Almei-
da Campos (da CPRM) anunciaram 
em 05/10 no MCTer, a descoberta 
de uma nova espécie de dinossauro 
que viveu no Brasil há 70 milhões 
de anos. O exemplar foi coletado 
em 1953 por Llewellyn Ivor Price 
(1905-1980), um dos principais pale-
ontólogos brasileiros, e pertence ao 
MCTer, que reúne um dos princi-
pais acervos de fósseis do país. O 
material encontrado está exposto no 
museu para visitação pública. 

No dia 4 de novembro de 2016 ocorreu o trei-

namento de utilização da ferramenta Geobank 

para os funcionários da CPRM. Ministrado pe-

los funcionários da Divisão de Geoprocessa-

mento (DIGEOP), o treinamento visou facilitar 

a utilização da ferramenta por seus usuários. 
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Equipe 

Amanda Paula da Silva 

Denise Pimentel de Assis 

Diogenes de Almeida Campos 

Irinea Barbosa da Silva 

Jéssica dos Santos Gonçalves 

Nathalia Winkelmann 

Roitberg 

Roberta Pereira da Silva de 

Paula 

Participe! Envie suas sugestões 

para o email 

seus@cprm.gov.br. 

 

Visite a página do Museu de 

Ciências da Terra no site da 

CPRM. Entre em cprm.gov.br 

e clique na aba Nossos Muse-

us. 

Visite a página da Biblioteca no 

site da CPRM. Entre em 

cprm.gov.br e clique na aba 

Biblioteca. 


