
49º Congresso Brasileiro de Geologia 

20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 

A COLEÇÃO PALEONTOLÓGICA DO LABORATÓRIO DE PALEONTOLOGIA 
E SEDIMENTOLOGIA DA UFU, CAMPUS MONTE CARMELO 

 
Tessari, J. R.1; Rangel, C. C.1; Quaglio, F.1 

1Universidade Federal de Uberlândia - Campus Monte Carmelo 
 

Resumo: Com apenas dois anos de existência e ainda em fase de implantação, o Laboratório 
de Paleontologia e Sedimentologia (LaPaS) da UFU, campus Monte Carmelo, vem sendo 
utilizado para ensino, pesquisa e extensão. Embora ainda carente de diversos equipamentos, 
muito esforço vem sendo dispendido para a complementação do acervo didático paleontológico 
do LaPaS, para aumentar a representatividade dos grupos taxonômicos, com vistas a 
incrementar esta importante ferramenta pedagógica para o Curso de Geologia. Com o objetivo 
de definir os próximos passos de coleta e aquisição de amostras didáticas, o LaPaS vem 
avaliando a representatividade taxonômica e tafonômica da sua coleção como parte de um 
projeto de ensino e pesquisa da universidade. Desta forma, busca-se não somente a 
organização do acervo, a partir da identificação, catalogação e correto acondicionamento de 
amostras fossilíferas, como também a avaliação da representatividade taxonômica e 
tafonômica, a partir da estatística descritiva dos dados. O acervo atualmente abrange 206 
amostras totais, das quais 53% são de vertebrados, 19% de invertebrados, 16% de botânica e 
11% de miscelânea. Os exemplares mais representados são os mesosaurídeos para os 
vertebrados, as briófitas para botânica, os  coprólitos para miscelânea, e os braquiópodes para 
invertebrados. Os grupos menos representados são os dinossauros para vertebrados, 
conchostráceos (Crustacea) e conulários para invertebrados, troncos e galhos para a botânica 
e oólitos, trombólitos e MISS (Microbially Induced Sedimentary Structures) para miscelânea. O 
acervo virtual econtra-se em fase inicial de montagem, com a aquisição de imagens em alta 
resolução com vistas à futura disponibilização na internet. Os grupos-alvo identificados até o 
momento para futuras coletas e aquisições incluem corais, trilobitas, nautiloides, amonoides e 
equinodermos do Paleozoico, além de vertebrados do Devoniano e do Cenozoico, dentre 
outros fósseis e icnofósseis. 
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