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Resumo: As duas últimas décadas do século XVIII e o início do século 
seguinte foram marcados pelas notícias da existência de gigantescas ossadas 
de uma fantástica animália que teria habitado as terras de Minas Gerais e do 
Nordeste do Brasil. Desta última região, duas localidades, Rio de Contas, na 
Bahia, e Pão de Açúcar, em Alagoas, foram mencionadas por Manuel Aires 
de Casal em sua obra Corografia Brasílica, de 1817. Nesta obra, apesar de 
reunir informações sobre as diversas regiões do Brasil, Aires de Casal não 
fez referências às ocorrências fossilíferas já documentadas e conhecidas pelas 
populações locais. Este fato corrobora a sugestão de que Aires de Casal era 
mais um excelente rebuscador de arquivos e bibliotecas do que um viajante 
atencioso às riquezas naturais do território brasileiro. Como homem culto, 
soube tecer considerações sobre as ossadas, interpretando-as como repre-
sentantes de elefantes extintos que teriam habitado o sertão nordestino. 
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Manuel Aires de Casal, the behemoth of Jo and the record of the Bra-
zilian fossil sites at the beginning of the 19th century 

Abstract: The last two decades of the 18th century and the beginning of the 
19th century were marked by news on the existence of huge bones of fantas-
tic beasts that have inhabited Minas Gerais State and northeastern Brazil. 
The localities of Rio das Ostras in Bahia State and Pão de Açúcar in Alagoas 
State were mentioned by Manuel Aires de Casal on his Corografia Brasílica 
(1817). In this work, despite gathering information about many Brazilian 
regions, Aires de Casal has not referred to fossil findings already reported 
and known by the local population. This fact shows that Aires de Casal was 
mainly an outstanding file and libraries investigator instead of a traveler 
interested on the natural resources of Brazil. As an enlightened man he did 
some considerations on the bones, which were interpreted as extinct ele-
phants that once inhabited the northeastern Brazilian bushes. 
Key-words: fossils; megafauna; 19th century 

1 INTRODUÇÃO 

O registro documentado de fósseis no território brasileiro somen-
te ocorreu a partir da segunda metade do século XVIII, sendo poucas 
as referências a possíveis achados antes desse período. Ainda no sécu-
lo do descobrimento, em 1587, Gabriel Soares de Sousa (1540s-1591) 
referiu-se à presença de recifes na região de Salvador contendo “cas-
cas de ostras e de outro marisco” (Sousa, 1938, p. 420), rochas holo-
cênicas hoje conhecidas como beach-rocks lavradas para utilização nas 
construções da cidade, e cujo conteúdo conchífero é por vezes consi-
derado como fossilífero por estar preservado em um corpo lítico. Em 
1618, Ambrósio Fernandes Brandão (1555-?), ao comentar a presença 
de âmbar-gris no litoral do Nordeste (Brandão, 1997, pp. 114-115 e 
186), apresentou “o primeiro debate sobre a ocorrência e a origem do 
âmbar-gris e o âmbar” (Fernandes et al., 2011, p. 173) como produto 
fossilizado das resinas de gimnospermas e angiospermas. A ausência 
de informações documentadas sobre o registro fossilífero brasileiro 
perdurou ainda por mais de um século, em parte pela pouca penetra-
ção do interior, como assinalada anteriormente por Frei Vicente do 
Salvador (1564-1635) em 1627 (Salvador, [1627] 2008, p. 39), e pelo 
maior interesse na mineração.  
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Esse jejum de registros documentados somente começou a ser 
quebrado nas últimas décadas dos setecentos com o encontro de 
ossadas de grande porte que, por seu tamanho colossal e semelhança 
às ossadas de elefantes atuais, desconhecidos no território brasileiro, 
despertaram a curiosidade de naturalistas e autoridades provinciais, 
que encaminharam alguns dos achados a Portugal, registrados em 
ofícios que os acompanhavam (Lopes, 2005, pp. 7-8). João Batista de 
Azevedo Coutinho de Montaury, governador da capitania do Ceará, 
enviou os ossos encontrados em 1784 na região do vale do Acaraú a 
Martinho de Mello e Castro (1716-1795), secretário de Estado (minis-
tro) da Marinha e Domínios Ultramarinos do Reino. Em 1785, Luis 
da Cunha Menezes (?-?), governador da capitania de Minas Gerais, 
encaminhou também ao Reino as ossadas do gigantesco animal que 
posteriormente ficou conhecido como o monstro de Prados, coleta-
das nos arredores da cidade do mesmo nome (Fernandes et al., 2012a, 
p. 4). Em 1790, o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-
1815) referiu-se à descoberta de ossadas no rio Grande, Minas Gerais, 
ocorridas em 1770 e 1771 nas lavras de ouro que ali ocorriam (Ferrei-
ra, [1790] 1972, p. 73; Fernandes et al., 2012a, pp. 2-3). Ao final do 
século, João da Silva Feijó (1760-1824) registrava também a existência 
das curiosas petrificações da região do Cariri, no Ceará, documenta-
das através de ofícios e em suas memórias (Antunes et al., 2005, p. 
381; Feijó, 1997, p. 13), além de ossos fossilizados, enquanto Manuel 
Arruda da Câmara (1752-1810) montava na cidade de Goiana, Per-
nambuco, um esqueleto de mastodonte procedente do “sertão do Rio 
Grande” (Mello, 1982, p. 14), posteriormente destruído. 

Curiosamente, ao elaborar sua obra em que reuniu informações 
dos diversos aspectos geográficos, sociais e ocorrências naturais das 
províncias brasileiras, o padre Manuel Aires de Casal (1754?-1821?) 
não fez referências às ocorrências fossilíferas citadas anteriormente, 
embora tenha registrado duas localidades, uma na Bahia e outra em 
Alagoas, com a presença de fósseis representantes da megafauna 
pleistocênica do Nordeste (Casal, 1976, pp. 44 e 255). As possíveis 
razões para este fato, baseadas nas considerações de Caio Prado Jú-
nior (1907-1990), e a análise das considerações de Aires de Casal para 
as únicas localidades fossilíferas abordadas em sua obra são os objeti-
vos deste trabalho. 
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2 A MISTERIOSA VIDA DO PADRE MANUEL AIRES DE 

CASAL 

As informações existentes sobre Manuel Aires de Casal são raras, 
o que levou Caio Prado Júnior a afirmar que “quase tudo a respeito 
de sua vida são conjecturas e fatos duvidosos” (Prado Júnior, 1945, p. 
VII; 1955, p. 52). Nascido em Portugal, Aires de Casal era natural de 
Pedrogan ou Pedregão (certamente Pedrógão Grande, 
uma vila portuguesa no Distrito de Leiria), segundo informação de 
Augusto Victorino Alves Sacramento Blake (1827-1903) em seu Dicci-
onario Bibliographico Brazileiro (Blake, 1883, p. 33) e de Rodolfo Augus-
to de Amorim Garcia (1873-1949) em nota na 3ª edição da História 
Geral do Brasil de Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878), se-
gundo Prado Júnior (1945, p. VII e 1955, p. 52). Formado em Teolo-
gia e Filosofia, Aires de Casal chegou ao Brasil antes de 1796, vindo a 
servir como capelão na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro 
e, já em 1815, desempenhou a função de sacerdote na cidade do Cra-
to, na província do Ceará. Em 1821 retirou-se para Portugal com d. 
João VI, falecendo pouco depois em decorrência de “longos sofri-
mentos de afecções nervosas” (Blake, 1883, p. 33). 

Durante sua permanência no Brasil, Aires de Casal dedicou sua 
vida ao estudo da geografia e história do país, coroando seu trabalho 
com a obra Corografia Brazilica, ou Relação Historico-Geografica do Reino do 
Brazil composta e dedicada a Sua Magestade Fidelissima por hum Presbítero 
Secular do Gram Priorado do Crato com Licença e Privilégio Real, primei-
ro livro publicado no Brasil em dois volumes pela Impressão Régia, 
em 1817 (Casal, 1817a e 1817b). De acordo com Prado Júnior (1945, 
pp. VII-VIII; 1955, p. 52), a obra de Aires de Casal “já estava redigida 
em princípios” de 1816, com a última data citada no texto referente a 
um Alvará de 05/12/1815 criando as vilas de Maceió e Porto de Pe-
dras, em Alagoas. Esta informação foi confirmada por Camargo & 
Moraes (1993, p. 182) que comentaram que a “obra foi anunciada, 
pela primeira vez, na Gazeta do Rio de Janeiro de 26 de julho de 
1815”, sendo expedido um Aviso no mesmo ano para sua impressão. 
Após a publicação da Corografia Brasílica, Aires de Casal teria prepara-
do “uma segunda edição ampliada e corrigida da obra, mas os origi-
nais se perderam após sua morte” (Camargo & Moraes, 1993, p. 183). 
Publicações posteriores são conhecidas, principalmente a reimpressão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Leiria
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do Instituto Nacional do Livro, fac-símile da edição de 1817, com 
introdução de Caio Prado Júnior (Casal, 1945a e 1945b), e a publicada 
pela Editora da Universidade de São Paulo em colaboração com a 
Editora Itatiaia, com prefácio de Mário Guimarães Ferri (Casal, 
1976). Aires de Casal publicou também em 1821, extraída de sua 
Corografia Brasílica e traduzida para o francês, uma notícia sobre as 
capitanias do Pará e Solimões no periódico Nouveaux annales des voyages 
(Casal, 1821; Blake, 1883). 

Com uma ampla abordagem das diferentes províncias do Brasil, 
na Corografia Brasílica “descrevem-se rios, lagos, montes, cabos, por-
tos, ilhas, animais, minerais e vegetais” com “menções a alguns dos 
mais importantes acidentes geográficos conhecidos e algumas linhas 
sobre mineralogia” (Ferri, 1976, p. 9), zoologia e botânica, além de 
tratar sobre os índios, os negros e a religião. Informações sobre a 
ocorrência de fósseis, embora limitadas e restritas a somente duas 
localidades, uma na Bahia e outra em Alagoas, também estão contidas 
na Corografia Brasílica, fazendo com que Aires de Casal se tornasse, 
após as publicações dos naturalistas Alexandre Rodrigues Ferreira e 
João da Silva Feijó (Ferreira, 1972; Feijó, 1997), um dos primeiros 
autores a registrar numa obra a existência de restos da megafauna 
pleistocênica no território brasileiro. 

Em virtude da amplitude e escopo das informações da obra, a 
análise de seu conteúdo por Caio Prado Júnior levantou considera-
ções sobre a personalidade e a formação cultural de Aires de Casal. 
Para Prado Júnior (1945, p. IX; 1955, p. 53), Aires de Casal não tinha 
“vocação ou instinto científico algum”, sendo um “simples colecio-
nador e registrador de fatos”, não se revelando um observador direto. 
Sobre este aspecto, Prado Júnior ressaltou o desconhecimento de que 
Aires de Casal tenha realizado viagens destinadas à coleta de dados 
para a redação de seu livro. Ao contrário dos grandes exploradores 
que percorreram o país, Aires de Casal teria obtido suas informações 
“em longo e paciente trabalho de pesquisa em textos escritos” sendo 
“um incansável rebuscador de bibliotecas e arquivos” (Prado Júnior, 
1945, p. IX; 1955, p. 53) como os volumes e documentos da Bibliote-
ca Real. 

Aires de Casal utilizou assim um grande número de fontes para 
escrever sua obra, nem sempre referenciadas na Corografia Brasílica, e 
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entre todas as informações abordadas encontram-se as citações refe-
rentes à presença de fósseis, representados pelas grandes ossadas de 
animais componentes da megafauna que habitou o Nordeste durante 
a época pleistocênica. Mas, apesar de ávido rebuscador de bibliotecas 
e arquivos, e dos registros já existentes, Aires de Casal, por desconhe-
cimento ou opção, somente fez referência à presença de fósseis em 
duas localidades: Rio de Contas, na Bahia, e na serra próxima a Pão 
de Açúcar, em Alagoas (Casal, 1976, pp. 44 e 255). Mesmo assim, 
apesar da falta de informações dos registros documentados anterio-
res, a obra de Aires de Casal serviu de base para compor as primeiras 
informações sobre fósseis no Brasil elaboradas por Avelino Ignacio 
de Oliveira (?-?) e Othon Henry Leonardos (1899-1977) em seu his-
tórico das investigações geológicas no território brasileiro, ressaltando 
a importância de sua menção aos fósseis de Rio de Contas: 

Entre os mais antigos fósseis colecionados no Brasil, estão os restos 
de mamíferos pleistocenos descobertos em escavações para um açu-
de no termo da vila de Minas do Rio de Contas, Baía (sic), menciona-
dos na célebre “Geografia Brasílica” (sic) do padre Manuel Ayres de 
Casal, datada de 1817. (Oliveira & Leonardos, 1943, p. 6) 

As fontes de Aires de Casal, entretanto, permanecem um enigma, 
já que ele não as cita em sua obra. 

A seguir, será discutido o curioso registro dos ossos fossilizados 
da região de Rio de Contas, sobre os quais Aires de Casal teceu inte-
ressantes considerações relacionando-os à passagem bíblica dos bee-
motes de Jó e às ocorrências e estudos já conhecidos da existência de 
mastodontes na América do Norte e Europa. Em seguida, é comen-
tada a citação da ocorrência em Pão de Açúcar e a falta de informa-
ções de localidades em outros estados, reforçando a observação de 
Caio Prado Júnior de que Aires de Casal não teria percorrido o terri-
tório brasileiro para composição de sua obra. 

3 SERIA O BEEMOTE DE JÓ? 

O conhecimento de ossos fossilizados da região de Rio de Contas 
como pertencentes a antepassados dos elefantes não era novidade em 
1818, quando da passagem dos naturalistas Johann Baptiste von Spix 
(1781-1826) e Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868) pela 
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localidade. Um ano antes, em sua obra, Aires de Casal havia comen-
tado sobre essa existência apresentando uma breve descrição das 
medidas das ossadas, atribuídas a um “mamute” encontrado em um 
dos tanques ou cacimbas nas proximidades da “vila”. Suas anotações 
são dignas de citação e alguns comentários: 

Sabemos que antigamente houve neste país uma alimária de desme-
surada grandeza; porém ignora-se o seu gênero, e figura, como tam-
bém a época, e a causa de sua extinção. Morse dá a este quadrúpede 
o nome de mamute, e diz que os índios da América setentrional pre-
tendem que a sua espécie ainda existe nos bosques, que ficam ao nor-
te dos lagos grandes; mas nenhum homem cordato deve conceber a 
esperança de ver este animal: porque as relíquias, que mostram a sua 
antiga existência, em toda a parte atestam uma antiguidade remotís-
sima. Talvez fosse este quadrúpede o Behemoth, de que fala Jó no Cap. 
XL, v. 10. Quase todos os comentadores deste Sagrado Livro, que se 
acingem à letra, entendem por Behemoth o elefante, por ser o mais vo-
lumoso vivente conhecido entre os terrestres. As expressões do Sa-
grado Escritor designam um animal de extremosa corpulência; e ne-
nhuma, ao que parece, é exclusivamente particular ao elefante. Se este 
é hoje o chefe dos quadrúpedes pela sua magnífica corpulência, não o 
era seguramente enquanto vivia aqueloutro, a cujo respeito era me-
nos, do que um carneiro a respeito do mesmo elefante. Se este já era 
o maior dos quadrúpedes do Mundo Antigo em tempo de Plínio, o 
Behemoth vivia ainda nos dias do Escritor Sagrado./A opinião dos que 
pretendem que a extinção destes quadrúpedes não deve ser mui re-
mota, pela razão de que os ossos não podem existir enterrados dila-
tada série de lustros, desvanece-se com a certeza de que quando os 
europeus se estabeleceram nesta parte do mundo, já entre os muitos 
indígenas centenários que encontraram, não havia um só, que tivesse 
lembrança do animal./Também não parece verossímil, que este ani-
mal fosse carnívoro, como alguém pensou nas províncias setentrio-
nais. Todos os quadrúpedes volumosos como o elefante, o rinoce-
ronte, o camelo, o boi, o cavalo, são herbívoros./Esta alimária devia 
ser naturalmente de marcha lenta, imprópria de um caçador ou carní-
voro; e de ventre tão capacíssimo, que somente vegetais podiam fazer 
a sua mantença. Entre as muitas ossadas, que deste animal se hão en-
contrado em diversas províncias do Novo Mundo, talvez nenhuma 
ajuda a formar dele melhor idéia do que a carcassa, que nos fins do 
século passado descobriram (no termo da vila de Rio de Contas) os 
alimpadores de um caldeirão de pedra com o intuito de fazer dele 
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tanque para o gado, como provavelmente fora dos animais selváticos 
na antiguidade antes de entupido. Essa ossada, consideravelmente 
danificada, ocupava um espaço de mais de trinta passos de compri-
mento: as costelas tinham palmo e meio de largura; as canelas eram 
do comprimento dum homem de mediana estatura; as presas tinham 
quase uma braça incluindo a raiz: um dente molar já sem raiz pesou 
quatro libras; para tombar o queixo inferior, foram precisas todas as 
forças de quatro homens. (Casal, 1817a e 1945a, pp. 76-78; 1976, p. 
44) 

É interessante ressaltar alguns dos pontos assinalados por Aires de 
Casal. Primeiro, o fato de reconhecer a antiguidade dos restos ósseos 
que, embora fosse incapaz de determinar sua idade com os conheci-
mentos de que dispunha, assinalou serem de época anterior à chegada 
dos conquistadores e mesmo dos habitantes locais. Como homem 
culto e voraz pesquisador de bibliotecas e arquivos, Aires de Casal 
demonstrou conhecer outras ocorrências de fósseis de grandes mamí-
feros, como as da América do Norte, das quais certamente inteirou-se 
através da leitura de textos publicados na Europa e na América sobre 
esses animais na segunda metade do século XVIII. Entre eles não 
somente se encontra o livro de Jedidiah Morse (1761-1826) (The ame-
rican Geography, de 1789) citado por Aires de Casal, mas certamente 
também encontra-se a memória que o médico e naturalista francês 
Louis-Jean-Marie Daubenton (1716-1799) apresentou em 1762, em 
que discute sobre ossadas fósseis encontradas em território norte-
americano no ano  de 1739. Daubenton, neste trabalho, da mesma 
forma que Aires de Casal fez cinquenta e cinco anos mais tarde, tra-
tou de assuntos como a extinção e o grande tamanho deste animal, 
além de incorrer no equívoco de utilizar a denominação de mamute 
para o animal (Daubenton, 1764, pp. 206-7, 217-8 e 229). A memória 
de Daubenton foi apresentada na Academia Real de Ciências da 
França (Académie royale des sciences) e publicada dois anos mais tarde 
(1764) por aquela academia francesa.  

Na memória, Daubenton tratou daqueles ossos que tinham sido 
coletados no rio Ohio, no estado de Kentucky, em meados de 1739, 
pelos índios abenaquis que compunham a expedição militar coman-
dada por Charles Le Moyne (1626-1685), barão de Longueuil, que os 
levou para Paris, aonde chegaram ao final de 1740. Os ossos foram 
então colocados no gabinete de curiosidades do rei Luis XV (1710-
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1774) sob a direção do famoso naturalista Georges-Louis Leclerc 
(1707-1788), conde de Buffon, de quem Daubenton foi assistente 
(Mayor, 2005, p. 2). Os fósseis, hoje, encontram-se no Museu Nacio-
nal de História Natural (Muséum national d’Histoire Naturelle) de Paris. A 
descoberta de 1739 é tida como o nascimento da Paleontologia norte-
americana, cuja história foi abordada por autores como Simpson 
(1942), Semonin (2000), Mayor (2005, pp. 1-25) e Hedeen (2011, pp. 
20-82). Em poucos anos, os ossos descritos por Daubenton ficaram 
famosos na Europa: novas coletas encheram as prateleiras de outras 
coleções, como os “dentes de elefantes” do rio Ohio, guardados no 
gabinete real de curiosidades da Torre de Londres. Em 1766, George 
Morgan (1743-1810), um comerciante da Filadélfia que posteriormen-
te atuou como agente do governo norte-americano junto aos índios 
durante a guerra revolucionária americana, visitou os depósitos do rio 
Ohio, coletando os fósseis da localidade que ficou então conhecida 
como Big Bone Lick, visita que relatou através de correspondência a 
um certo senhor Morse. Adrienne Mayor (1946-), na obra em que 
abordou as lendas indígenas sobre os fósseis da América do Norte, 
comentou que o sr. Morse provavelmente se tratava de Jedidiah Mor-
se, clérigo e geógrafo norte-americano, considerado o pai da Geogra-
fia norte-americana e que era simpático às causas dos índios (Mayor, 
2005, p. 21). Pode-se inferir, portanto, que foi certamente através dos 
trabalhos publicados na Europa e através de um ou mais textos pu-
blicados por Jedidiah Morse que Aires de Casal teve ciência das ocor-
rências de antigos elefantes na “América setentrional” e do seu co-
nhecimento entre os índios norte-americanos. Além disso, provavel-
mente Aires de Casal tenha lido a grande obra de Buffon, o História 
Natural (Histoire Naturelle, 1749-1788), onde o naturalista francês 
havia discutido questões relacionadas a estas ocorrências. Tal proba-
bilidade decorre do fato de que várias questões que Aires de Casal 
aponta sobre tais ocorrências em sua Corografia Brasílica estão presen-
tes também na obra de Buffon, a qual pode ser considerada como 
uma das mais importantes, e mais lidas, obras sobre história natural 
do século XVIII, e que de certa maneira ainda estava em voga no 
começo do século XIX (Rudwick, 2005, p. 53; Caponi, 2010, p. 15), 
quando Aires de Casal publicou sua obra. 
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Entretanto, ao referir-se ao “mamute”, nota-se que aparentemente 
Aires de Casal desconhecia o trabalho do naturalista francês nascido 
Jean-Léopold Nicolas Frédéric Cuvier (1769-1832), reconhecido du-
rante sua vida como Georges Cuvier - prenome de seu irmão mais 
velho morto aos dois anos e pelo qual passou a ser chamado por sua 
mãe, nome que acabou prevalecendo (Taquet, 2006, pp. 22-23; Faria, 
2012, p. 57) - com a nova identificação dos ossos provenientes do rio 
Ohio. A identidade desses fósseis foi muito disputada durante o res-
tante do século XVIII, somente sendo resolvida quando Georges 
Cuvier finalmente descreveu e designou o gênero Mastodon em 1806 
(Cuvier, 1806, pp. 271-277 e 280; Rudwick, 1997, pp. 22-23 e 89). 
Após sua vinda para o Brasil, Aires de Casal teria claramente perdido 
contato com as últimas novidades científicas produzidas em Paris e 
que certamente não se encontravam na Biblioteca Real. 

Sobre a referência de Aires de Casal ao fato dos índios norte-
americanos acreditarem na existência desses animais, isto se devia às 
lendas nativas, como a dos monstros aquáticos dotados de chifres; 
assim, os grandes ossos encontrados nos pântanos e rios correspon-
deriam a uma prova inequívoca de que eles realmente ainda existiam. 
Embora não conste das anotações de Aires de Casal, outro aspecto 
relevante diz respeito ao interesse pela coleta e uso dos fósseis pelos 
brasileiros e nativos norte-americanos. Conforme observação feita 
por Johann Spix e Carl Martius, no Brasil os sapateiros utilizavam os 
fósseis no polimento do couro (Spix & Martius, [1828] 1981, p. 128); 
já na América do Norte evidências históricas indicam que alguns 
grupos de índios norte-americanos, incluindo os abenaquis, coleta-
vam e comercializavam marfim fossilizado já há longo tempo, ativi-
dade relacionada com os exploradores e comerciantes europeus no 
Canadá que procuravam outras fontes de marfim para competir com 
o comércio russo de marfim dos mamutes siberianos (Mayor, 2005, p. 
8). 

O cunho religioso com que Aires de Casal tratou a ocorrência, 
comparando-a com a passagem de Jó nas Sagradas Escrituras, certa-
mente foi fruto de seu sacerdócio com exercício do cargo de capelão 
na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e, ulteriormente, em 
1815, na função de sacerdote no Crato, na província do Ceará. Curio-
samente, mesmo tendo permanecido na região do Cariri, na sua obra 
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não se referiu aos fósseis de peixes preservados nas concreções, dos 
quais certamente deve ter tido conhecimento, embora tenha registra-
do a presença de calcário como parte da “mineralogia” da província 
(Casal, 1817b e 1945b, p. 223; 1976, p. 284). 

Aires de Casal não apenas mencionou a presença dos fósseis de 
mastodontes, mas também teceu breves comentários sobre seus hábi-
tos e dimensões. Reconheceu a natureza herbívora e de lenta loco-
moção desses animais, como por exemplo Buffon fizera (Buffon 
1761, pp. 126-127),  e apresentou, de forma muito sintética, uma 
breve descrição das medidas de alguns dos ossos encontrados, de 
modo que o leitor pudesse ter uma ideia das dimensões do animal 
representante daquela fauna hoje extinta. Completando suas observa-
ções, Aires de Casal também enfatizou a existência de várias ocorrên-
cias das ossadas desses grandes animais pré-históricos na região de 
Rio de Contas: “Em vários sítios do distrito de Rio de Contas têm-se 
achado ossos daquela volumosíssima alimária, que já não vivia, quan-
do os conquistadores entraram na província [de Jacobina]” (Casal, 
1817b e 1945b, p. 133; 1976, p. 243). 

4 AS OSSADAS DE PÃO DE AÇÚCAR 

Além de Rio de Contas, Aires de Casal também comentou a pre-
sença de ossadas em Pão de Açúcar: “Na falda meridional da serra do 
Pão de Açúcar há uma lagoa, onde se vêem ossos de desmarcada 
grandeza” (Casal, 1817b e 1945b, p. 160; 1976, p. 255). A referida 
serra está relacionada à cidade de Pão de Açúcar, no município de 
mesmo nome no atual estado das Alagoas, e situada junto à margem 
esquerda do rio São Francisco; o nome da localidade deve-se à pro-
ximidade de uma elevação geográfica, conhecida como morro do 
Cavalete, o qual lembra uma antiga forma usada no processo de clari-
ficação do açúcar. 

Não é possível indicar com exatidão à qual lagoa Aires de Casal se 
referia, já que a escavação de tanques na região sempre foi uma ativi-
dade comum da população local para a acumulação de água visando o 
enfretamento dos períodos de seca, resultando no encontro das gran-
des ossadas fossilizadas. Frederico Leopoldo César Burlamaque 
(1803-1866) assinalou ter visto os “fósseis colossais” na sua infância, 
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quando atravessou o rio São Francisco por volta de 1811 (Burlama-
que, 1855, p. 9).  

As ossadas eram, portanto, bem conhecidas na região do rio São 
Francisco e, particularmente, nas proximidades de Pão de Açúcar, de 
onde vieram alguns dos fósseis encaminhados ao Museu Nacional no 
Rio de Janeiro no período em que Burlamaque foi seu diretor, de 
1847 a 1866 (Fernandes et al., 2010, p. 245). Pelo menos duas locali-
dades contendo os ossos eram bem conhecidas em Pão de Açúcar, o 
Tanque Velho e o Tanque dos Elefantes, este também conhecido 
como Lagoa do Paquiderme (Fernandes et al., 2012b, p. 41), prova-
velmente a lagoa citada por Aires de Casal. A fonte de sua informa-
ção, como de todas as demais constantes de sua obra, é desconhecida. 

5 OUTRAS NOTÍCIAS APÓS AIRES DE CASAL 

Conforme foi assinalado anteriormente, as ossadas dos grandes 
animais já eram conhecidas ao menos desde o século XVIII pela 
população da região de Rio de Contas e pelas populações de outras 
regiões. Apesar de não reveladas suas fontes, cabe aqui enfatizar a 
primazia de Aires de Casal na informação, em uma obra impressa no 
Brasil, da existência de fósseis da megafauna pleistocênica no país. 
Obras posteriores, como a Viagem pelo Brasil de Johann Spix e Carl 
Martius, fizeram relatos também de outras ocorrências fossilíferas, 
mencionadas no volume dois, originalmente publicado em 1828 (Spix 
& Martius, [1828] 1981, pp. 79-80 e 127-128). 

É também de 1817 que data outra notícia sobre fósseis no Brasil: 
a alusão pelo comerciante francês L.-F. de Tollenare sobre a sua pre-
sença em uma pedreira de exploração de “calcário” (sic) nas proximi-
dades de Olinda, em Pernambuco (Mendes, 1945, p. 141). Natural de 
Nantes, Louis-François Tollenare, viajando a negócios no Brasil de 
1816 a 1818, permaneceu a maior parte de sua estada no país hospe-
dado na cidade do Recife (Melo, 2006). Aos domingos redigia as no-
tas sobre as suas observações descrevendo a historicidade local, os 
hábitos e costumes do povo, a economia regional e vários aspectos 
relacionados com a fauna, a flora e a natureza em geral, posterior-
mente publicadas sob o título Notas Dominicais. Como fazia costumei-
ramente, no domingo de 2 de março de 1817 Louis-François Tollena-
re fez as seguintes anotações: 
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A um quarto de légua de Olinda visitei uma pedreira de gesso, explo-
rada a céu aberto. Achei ali alguns cristais medíocres, que não têm 
mérito algum; mas a presença de alguns restos de fósseis deveria exci-
tar as pesquisas de alguns naturalistas; tirei de lá o fragmento de um 
fêmur de dimensão tal que não sei a que espécie de animal conhecido 
o poderei aplicar. Seria de um mastodonte? Se eu houvesse feito uma 
tal descoberta, ela seria curiosa, porque pouco se conhecem os fós-
seis da América meridional. (Tollenare, 1904, p. 480) 

Não se sabe, na realidade, a que animal poderia ser atribuído o 
fóssil encontrado por Louis-François Tollenare, mesmo porque não 
se tem notícias sobre a existência de ossadas da megafauna pleistocê-
nica na região litorânea e da Zona da Mata no estado de Pernambuco. 
Como homem culto, com conhecimentos de história natural, não é 
de se estranhar a alusão de Tollenare a um possível fêmur de masto-
donte, demonstrando certamente seu conhecimento dos trabalhos de 
Georges Cuvier. Nota-se, também, que possuía noção da escassez de 
informações sobre a existência de fósseis na América meridional, 
particularmente no território brasileiro. Ao contrário das informações 
dadas por Aires de Casal publicadas em 1817, as “notas dominicais” 
de Louis-François Tollenare somente vieram a ser conhecidas com a 
tradução e publicação dos manuscritos em 1904 - portanto, cerca de 
90 anos após a primeira documentação publicada pela Impressão 
Régia com a notícia da ocorrência de fósseis no Brasil. 

6 CONCLUSÃO 

A análise das informações sobre as poucas ocorrências fossilíferas 
no Brasil contidas na obra Corografia Brasílica vem corroborar a suges-
tão de Caio Prado Júnior de que Aires de Casal era mais um excelente 
rebuscador de arquivos e bibliotecas do que um viajante atencioso às 
riquezas naturais do território brasileiro. Suas fontes, mesmo que 
numerosas com relação aos diversos aspectos naturais e sociais abor-
dados em sua obra, foram insuficientes em relação aos registros já 
conhecidos em localidades de Minas Gerais e do Nordeste, que teri-
am sido de seu conhecimento se tivesse obtido suas informações 
através de viagens por essas regiões. Curiosamente, mesmo tendo 
morado no Ceará no período em que desempenhou a função de sa-
cerdote na cidade do Crato, ignorou a existência dos fósseis de peixes 
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presentes na chapada vizinha à cidade, bem conhecidos da população 
local e abordados por João da Silva Feijó no início dos oitocentos. 
Aires de Casal, como bem sugeriu Caio Prado Júnior, limitou-se a 
compilar os dados que obtinha nos documentos que examinava. 

Como homem culto, soube tecer considerações sobre as ossadas 
de Rio de Contas, associando-as às ocorrências norte-americanas do 
rio Ohio e às últimas novidades que dispunha sobre sua interpretação 
como representantes de elefantes extintos que teriam habitado o ser-
tão nordestino. O trabalho de Georges Cuvier sobre a existência dos 
mastodontes não lhe passou despercebido, e certamente estava conti-
do nas prateleiras de uma das bibliotecas ou arquivos que consultou. 

Mesmo limitado em suas observações sobre as ocorrências pale-
ontológicas já conhecidas quando de sua redação, a Corografia Brasílica 
de Aires de Casal é um importante marco para a paleontologia brasi-
leira por ser a primeira obra publicada no Brasil com informações 
sobre os restos dos animais que habitaram o país no passado geológi-
co. 
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