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Dando as boas vindas aos visitantes do Museu de Zoologia, o carnotauro é 
sempre uma das atrações mais fotografadas. Parente menor do famoso 

tiranossauro, este dinossauro viveu na América do Sul ha 75 milhões
de anos. Apesar dos braços curtinhos, o carnotauro tinha

mandíbulas repletas de dentes afiados, que usava para
abocanhar suas presas!   



Anhanguera = parece até nome de rodovia, mas esse também foi o nome dado 
para um pterossauro que viveu na Chapada do Araripe, Nordeste do Brasil, há 
uns 110 milhões de anos. De uma ponta da asa esticada à outra, chegada a mais 
de 5 metros! Apesar do tamanho, era um animal bem leve, que passava boa 
parte do tempo voando sobre as ondas do mar, à procura de peixes fresquinhos 
para o almoço!



Este dinossauro, que você só vai encontrar no Museu de 
Zoologia da USP,  fazia parte do grupo dos titanossauros 

- dinossauros de pescoço comprido e corpo roliço que 
estão entre os maiores conhecidos em todo o

mundo. Do tapuiassauro os paleontológos
encontraram uma boa parte do esqueleto,

incluindo um crânio bem conservado! 

          



Também   conhecido   como   tigre-dentes-de-sabre,  o esmilodonte era um 
bicho com quem você não ia querer se meter... Pesando quase  400  quilos, 
era um gatão muito forte e assustador,  com  dentes  caninos  muito longos 
e de bordas afiadas, que usavam para 
morder a garganta de  suas  presas. 
Há  quem acredite  que  os
esmilodontes viviam e caçavam  
em  bandos. Imagine só dar de 
cara com uma família 
inteira desses
predadores!
 



As preguiças-gigantes foram comuns em toda a América do Sul, tendo sido 
completamente extintas há aproximadamente 12 mil anos atrás. Sabe-se que 
estes animais eram herbívoros e que algumas espécies preferiam folhas e 
ramos de árvores. O megatério foi uma das maiores preguiças-gigantes, 
podendo pesar várias toneladas. Andava quase o tempo todo apoiado nas 4 
patas fortes e musculosas, mas quando se sentia ameaçada, 
podia ficar em pé e umas as garras enormes 
das mãos para dar 
bofetadas 
poderosas!


