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RESUMO: A construção de mapas paleobiogeográficos é um dos métodos que permite traçar 
hipóteses consistentes sobre o passado distante da Terra. Estes mapas geralmente são 
produzidos a partir de informações obtidas de organismos fósseis, através de estudos 
tafonômicos, a análise dos ambientes sedimentares onde os mesmos foram preservados, e as 
comparações com organismos atuais, possibilitando esse vislumbre em função da relação 
entre a Terra e sua biota. O objetivo deste trabalho é a criação uma série de mapas 
paleobiogeográficos do continente americano, no contexto do período Cenozoico através, 
principalmente, das informações obtidas a partir de indivíduos fósseis da Ordem Galliformes 
(Aves) e dos depósitos sedimentares onde os mesmos foram sepultados. Nos mapas gerados 
por este projeto haverá a delimitação e caracterização de possíveis paleoambientes e 
paleoclimas, fundamentadas na análise comparativa das informações previamente citadas. 
Como mencionado, será utilizada como uma base comparativa de informações para este 
projeto dados sobre indivíduos fósseis da Ordem Galliformes, que são aves de pequeno porte, 
consideradas como boas indicadoras para gerar hipóteses devido a características, como (1) 
possuem baixa capacidade de voo, (2) a fragilidade e o pequeno tamanho dos ossos, além de 
outros aspectos tafonômicos, (3) sua dispersão através do continente americano e (4) o tipo de 
habitat esperado para o indivíduo. Isto, em conjunto com as informações obtidas a partir da 
geologia, possibilitará que o paleoclima e a paleobiota local sejam levantadas auxiliando no 
entendimento sobre as características paleobiogeográficas dos locais onde habitavam. Foram 
construídos alguns mapas iniciais baseados nos dados bibliográficos coletados até o momento 
e nos mapas gerados por Scotese, dos diferentes períodos do Cenozoico, contendo a 
localização geográfica das espécies fósseis com suas respectivas identificações e posições 
temporais. A partir desses mapas iniciais será dado seguimento a esta compilação de 
informações para então ser realizada a construção dos mapas paleobiogeográficos com maior 
nível de detalhamento (Utilizando, primariamente, como método programas como Corel Draw e 
Qgis), que irão organizar novos dados e possivelmente gerar uma nova interpretação sobre o 
paleoambiente do continente americano durante estes períodos (Paleoceno, Eoceno, 
Oligoceno, Mioceno, Plioceno e Pleistoceno), podendo servir de base para futuros estudos. 
Como resultados preliminares temos informações coletadas em relação a algumas destas aves 
e os estratos que foram coletados, como no caso da espécie Procrax brevipes, encontrado 
quase completo e em rochas calcárias, indicando como foi o processo e o ambiente 
deposicional deste organismo, estas informações serão usadas na produção dos mapas 
paleobiogeográficos na próxima etapa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: PALEOBIOGEOGRAFIA, PALEONTOLOGIA, CENOZOICO.  


