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RESUMO

O registro de aves fósseis no Brasil ainda é escasso, sendo até o momento conhecidas apenas 22 espécies. Estas formas são procedentes de 
distintas bacias sedimentares, representando ambientes deposicionais variados, abrangendo tempo geológicos desde o Cretáceo até o Holoceno. 
A maioria dos exemplares são procedentes do Estado de São Paulo (Bacia de Taubaté), porém existem registros em nos estados da Bahia, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Acre e Ceará. Além das espécies já descritas, existem materiais não estudados que se encontram depositados na coleção de 
Paleovertebrados do Museu Nacional/UFRJ. Entre estes, destacam-se sete exemplares coletados nos anos de 1961 e 1962, pelos pesquisadores 
Carlos de Paula Couto e Fausto Luiz de Souza Cunha, no município de Itapipoca que fica localizado no estado do Ceará. Os exemplares são 
procedentes do sítio paleontológico conhecido como João Cativo, o qual apresenta depósitos do tipo tanque, e que abriga registros de animais 
que datam do Pleistoceno e que estão sendo aqui analisados. A maioria destes fósseis são provenientes do tanque JC 2 e apenas dois ossos foram 
coletados no tanque JC 3. Após analisar cada osso individualmente, comparando com ossos de aves extintas e também com formas recentes, 
foram observadas incoerências entre os dados anatômicos obtidos, e a informação contida no livro tombo. Os seguintes exemplares avianos 
foram identificados como segue: MN 3265-V - uma falange de pequenas dimensões provavelmente corresponde ao hálux, procedente do JC 2; 
MN 2993-V - uma falange de grande tamanho, proveniente do JC 3, que representa provavelmente um animal distinto do material anterior (MN 
3265-V) devido à grande variação de tamanho e por serem procedentes de tanques diferentes; MN 3226-V - quatro vértebras cervicais 
encontradas no JC 2, cuja morfologia é bastante peculiar; MN 3263-V - uma falange ungueal (garra) de pequenas dimensões procedente do JC 2; 
MN 2874-V - porção distal do tarsometatarso esquerdo, proveniente do JC 3; MN 3269-V - porção proximal do tarsometatarso direito, 
proveniente do JC 2; MN 3275-V porção distal do tarsometatarso direito, procedente do JC 2. Este último fragmento (MN 3275-V), juntamente 
com o anterior (MN 3269-V), podem representar porções proximais e distais de um único osso, e de um mesmo indivíduo, baseado não somente 
no lado que representam (direito), mas no tamanho e também por terem sido encontrados no mesmo tanque (JC 2); Embora o estudo ainda 
encontra-se em andamento, esses exemplares são os primeiros registros da presença de aves na localidade João Cativo, onde anteriormente 
havia apenas o registro de mamíferos fósseis. O estudo detalhado dos tarsometatarsos, que são ossos marcantes nas aves,  possui o potencial de 
aumentar a diversidade da fauna aviana conhecida no Pleistoceno desta região do Estado do Ceará.
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