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RESUMO

A Fornação CorumbataÍ da Bacia do Paraná abriga uma ri
ca e diversificada paleoictiofauna at6 então nuito pouco conheci-
da. Vários representantes das Classes 0steichthyes e Chondrichthy
es acharn-se dispersos nos seus sedirnentos ' No que concerne aos

condrictes, a ordern Xenacanthodii - tida como utn prirnitivo rano
lateral da linha principal de evolução dos elasnobrânquios; cujos
representantes f orarn dulciaquícolas - tão bem conhecida no Hernis-

fério Norte, tanbén aqui se faz presente por rneio de diferentes -
forrnas de dentes e espinhos cefá1icos

Levando-se en conta o caráter cartilaginoso do esquele
to, raríssimas são as formas conhecidas no nundo cuja descrição -
tenha se baseado neste particular, Assi¡n 6, que a naior parte das

espécies que integraln essa ordern são conhecidas corn base na rnorfo

logia de dentes e/ou espinhos cefálicos,

Quatro espécies são aqui descritas levando-se eÌn conta
dentes isolados. Destas, três são espécies novas : Xenacanthus (tn'
gatubensis; X. camaquensie e X. fez,z'azensis e a quarta, Xenacan -
thus mooz,ei (Woodward, 1889), anteriornente s6 conhecida no Henis
fério Norte, é agora, pela prineira vez, registrada no Hemisfério
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Sul, demonstrando, com efeito, que nem toda a fauna da ForrnaçãoCo

rumbataí fôra endêni ca.

No que concerne a espinhos cefálicos isol"ados , pela pri
rneira vez, espécies do gênero Xenacanthue tornan-se conhecidas na

bacia sedimentar do Paraná. Três exemplares foram diagnosticados,
sendo dois tratados como espécies novas i X, santaritensis e X. ta
quaritubens¿sj o terceiro - cuja porção proximal nostra-se dilata
da, com aparência de bulbo - se converte na segunda ocorrência rm.ut

dial relatada com base nesse conspícuo calâcter,

Considerações a respeito do habitat, hábito, rnorfolo -
gia funcional e distribuição geol6gica dos elernentos que compõem-

esse grupo de tubarões, em adição a outros grupos fósseis de ani-
nais e vegetais tanb6n presentes na formação, aliados aos aspec -
tos físicos das rochas, forneceran elementos capazes a uma nova

conceituação quanto ao paleoarnbiente que teria predoninado nos tem

pos de deposição dos sedinentos que caracterizarn a Formação Coru¡n

bataí: o domínio de un sistema lacustre en planície de inundação-
sobre outros sistemas deposicionais eventualmente atuantes.

A presença de Xenacanthus moo?ei, e outTos elementos da

paleoictiofauna que se the associam, propenden ã aceitação de uma

idade triássica (possivelnente Carniano) aos ternos que se julga
finais desta tão conhecida fornação geolõgica.



ABSTRACT

The CorunbataÍ Formation of the Paranâ Basin contains-
a rich and diversified paleoichthyofauna 1itt1e known upto now. Va

rious representatives of the 0steichthyes and Chondrichthyes are
found dispersed in the sedinents. As regards the Chondrichthyes ,

the order Xenacanthodii - considered as a prinitive branch of the
main evolutionary line of the elasnobranchs, whose mernbers were
freshwater forms - so well known in the northern henisphere, are
also represented here by different for¡ns of teeth and cephalic spi
nes. If we take into account that most of then had cartilaginors
skeletons, it is not surprising that the nunber of forms described
on this basis are so exceedingly rare. Most of the species in this
order are therefore recognised by the norphology of their teeth -
and cephalic spines.

Four species are described here on the basis of isola-
ted teeth: three of these are new species, Xenacanthus angatuben-
sis, X. camaquensis and X. ferz,azensís, plus a fourth Xenacanthus -
moorei (Woodward, 1889), previous ly known only in the northern he

misphere, and now recorded for the first tine from the southern -
hernisphere - a compelling evidence that not all the fauna of Co -
runbataí Forrnation was endernic.
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As far as the isolated ccphalíc spines are concerned ,

species of the genus Xenacanthus are recognised for the first ti-
ne in the sedimentary Patanâ basin, Of these, three are diagnos -
tic, two of which are ner,'¡ species: X . santaz,í i;ens i e and X. taquari-
tubensis; the third whose proximal part is dilated in the form of
a bulb, is the second accurrence in the world with this conspicu-
ous character.

Considerations regarding the habitat, habits, functio-
nal morphology and geological distribution of this group of shark
like fishes, in addition to othe¡ aninal and plant fossils also -
belonging to the forrnation, together with the physical aspect of
the rocks, offer elenents which enable us to establish neh¡ cotr-
cepts as to the prevailing paleoenvironnent at the tirne of deposi -
tion of the sediments that characteri ze the CorumbataÍ Fornation:
a predominance of lacustrine systen within flood plains compared-
to other possible depositional sys tens of this period.

The presence of Xenacanthus mooz,el and other elenents-
of paleoichthyofauna associated with then favour a Triassic age
(possibly Carnian) for the deposits considered to be the upper
part of the sedimentary sequence of this well known geological for
nation.



INTRODUçÃO

A Orden Xenacanthodii (Do gtr. æen(o) = estranho, estran
geiro + Lat. acanthz; = espinho), anteriornente conhecida cono
Pleuracanthodii, é representada por tubarões de tarnanho rnoderado,
atingindo no ¡náxirno 1,20n de conprirnento, de corpo fino e alonga-
do, facilnente distinguÍveis de outros grupos de elasmobrânquios.
En contraste con a maioria dos tubarões, foram formas de água-do-
ce (ROMER, 1966; MOY THOMAS, 1971). O grupo 6 considerado corno urn

prinitivo rano lateral , altanente especializado, divelgente da 1i
nha evolutiva principal dos elasmobrânquios (DORR, 1957; SOIAEFFER,

1967; ZANGERL, 1973; JAIN, 1980) e distribui-se, geotogicamente ,

do Neodevoniano ao Neotriássico (ROMER, 1966; JOHNSON, 1980). Iû{ER

(1867;apud DAVIS, 1880) considera os xenacantódios como inte -
grantes de u¡na linhagen internediária entre peixes cartilaginosos
e ósseos, por possuiren feições conuns aos dois grupos,

A pele que revestia o corpo era 1isa, corn ausência to
tal de escamas (ROMER , op.cít. ) ou outras proteções.

As nadadeiras peitorais foram franjadas, e estrutura -
das segundo o prinitivo plano arquipterigial; eran constrictas na
base, ao cont¡ário dos outros tubarões que apresentan-na de base
1arga, e, internamente era percorrida por un eixo principal segmør
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tado, dele partindo uma fileira de raios laterais, pré e pós,axiais
que termj.nâvam nas proxinidades da margern da nadadeira. Acredita-
se que este rnodelo de nadadeira tenha se derivado dos tipos clado
selaquiano e cladodontiano, com a liberação da nargen posterior e

adição de urna nova fileira de raios p6s-axiais, ou posteriores,en
bora não tanto desenvolvidos cono se observa en relação aos pré-
axiais ou anteriores, Esta constatação levou ROMER (op.cit.) a

adnitir una condição transicional.
As nadadeiras pélvicas eram sinilares às dos hibodontí

deos; ã rnaneira da naioria dos tubarões atuais os xenacantó
dios erarn dotados de c1áspers pé1vicos.

A nadadeira anal consistia de una estrutura dupla, rnui
to peculiar (ROMER, op.cit. ) con esqueleto constituÍdo por una
concentração de raios.

A nadadeira dorsal iniciava-se logo atrás da cabeça e

alongava-se continuamente para trás, circundando o extreno da cag
da, avançando ao longo da superfície ventral até as proxinidades-
da segunda nadadeira anal; eram suportadas, proxinalnente, por,
pelo nenos, duas fileiras de raios e distalnente por ceratotrÍ
quias.

A nadadeira caudal , notadarnente diversa da naioria dos
peixes prinitivos, foi do tipo dificerca, mas con a ponta levemen
te inclinada para cima, o que sugere uma derivação de u¡n ances
tral com nadadeira heteroc.erca (ROMER, op.cit.).

Os arcos branquiais, para GLÜCKMAN (1964) ioran em nú-
rnero de cinco a sete. KNER (1867) considera que terian possuído-
quatro a cinco. Pelas preservações, embora raras, admite-se que te
nhan sido constituídos de cartilagern calcificada, a exernplo do
neurocrânio e das nandíbu1as (ROMER, op. cít.).

Cono en outros elasmobrânquios primitivos, a notocorda
era persistente e pequenas costelas jã se fazían presentes (MOy

THOMAS , op.cit. ). As vértebras eram cartilaginosas, com excessão-
ã apófise, onde as costelas se aderian, que parece te¡ sido rnais
ou nenos óssea. As costelas eïan curtas e algo rudirnentares, gros
sas na base e pontiagudas na extrenidade (DAVIS, l8B0).

O neurocrânio dos xenacantódios foi essencialnente-
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simí1ar a outros elasnobrân<1uios palcoz6icos (SCUAEFFER, 1967), de

cartilagem oss j.f icada, e un pouco achatado dorsoventralrnente (IÐRR,

1957) ; o processo 6ptico cra bastante desenvolvido, a exenplo dos

orbitais, fazenðo crer que esses prirnitivos tubarões se orientavam
antes pela visão que pelo olfato, condição adversa ã verificada
nas forrnas rnodernas, A região occipital era mais p roem i nentenente
desenvolvida na conexão com a articulação do espinho cefá1-ico (t'4OY

THOMAS, op.cít. ), o qual era oval ou achatado dorsoventral.nente ,

com duas fileiras de farpas arranj adas lateralmente, posterolate-
ralmente, ou posteriornente no terço distal do espinho (ZIDEK

1978). Segundo DAVIS (1880) seu tananho devia correspondeï a apro
ximadanente I/4 ou L/5 do tarnanho total do peixe.

A suspensão nandibular era anfistí1ica corno no priniti
vo, e nuito conhecido CLadoseLach¿ (D Sup - C Sup) e o palato-qua
drado nais curto que a cartilagen de Meckel (HOTTON, 1952).

A boca situava-se en posição terrninal e não ventral co

no nos tubarões atuais.
0s dentes, do tipo "diplodus" eram caracterizados por

possuírern una base larga e fo¡te, que se inplantava na nandÍbula
suportados por tecido conectivo fibroso, e a "coroa" constituÍda
de duas cúspides cônicas principais, divergentes, e una central ,

geralnente de menor tarnanho, situadas no plano labia1 . Dispunhan-
se ern séries horizontais en cada maxila; FRITSCH (1890; apud HOT

TON, 1952), verificou cinco séries horizontais ern cada naxila de

Xenacanthus decheni e contou cerca de 300 dentes; os tlentes da sé

rie horizontal externa eran funcionais e os das série! internas
erarn dentes de substituição, da rnes¡na for¡na como podem ser vistos
na maioria dos tubarões hodiernos. HOTTON (op.cit. ) acredita que

o arranjo dos elernentos e o tipo de sulco deixado, nas raras cåI
tilagens preservadas, sugerem una sirnilaridade no hábito destes
antigos tubarões com as formas atuais. Transversâlmente os dentes
nos xenacantódios articulava¡n-se atrav6s do botão apical de un

elenento con o tubércu1o basal do outro posicionado na fileira vi
zinha (FRITSCH, 1890; apud HOTTON , op. cít.) .

En razão da natureza cartilaginosa do esqueleto, sornen

te poucos espécirnes cornpletos desses elasnobrânquios são conheci-
dos (BRONGNIART, 1887-88; REIS, 1897; JAEKEL, 1906). Sabe-se a

respeito do arcabouço, graças ã preservação de restos cartilagino
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sos calcificados, ou sirnplesncnte pela irnprcssão do contorno de

partes do corpo deixadas nas rochas geradas en condições de bai -

xíssimo níve1 cnerg6tico, como aconteceu no nraterial proveniente da

Boônia. A despeito dessas rarÍssi¡nas ocorrências, a rnaioria das

espécies conhecidas rnundialrnente, o são fundadas en dentes e/ou
espinhos cefá1icos que se resuniam nas únj cas estruturas 6sseas ,

e portanto rÍgidas, passíveis de serem ¡nelhor preservadas. Encon-
trados de aniúde isolados, dentes e fragnentos de espinhos cefáli
cos desses elasmobrânquios, desde que se tornaÌan conhecidos por
AGASSIZ (1837) ã ¡nedida que ian sendo descobertos e analísados ,

ian sendo batizados con diversos nomes genóricos e específicos
(IVOODWARD, I889a; o.et. ROMER, 1945) conduzindo os autores a opi-
niões diversas quanto à aceitação ou não de tais epítetos, forrnu-
lados geralmente de acordo con o fen6tipo externo dessas peças iso
1adas. JOHNSON (1980) faz questão de rnencionar que com relação a

Xenacanthus dechení (Goldfuss), do Perniano inferior da Europa, i.n

feli znente várias descrições dos dentes desta espécie conflita¡n
uma con a outra.

Entretanto, JOIINSON (op.cít. ), faz questão de enfatizar,
cn contraposição a JAIN (1980), que não sõ as esp6cies poden ser
reconhecidas com base na morfologia dos dentes e espinhos como

tanbém a própria história filogen6tica dos Xenacanthodii pode per
-tL,itanente ser traçada.

O pacote sedirnentar, conhecido no Estado de São paulo
ccrno Fornação Corunbataí, abriga em determinados níveis estÌati -
gráficos uma razoáve1 quantidade de dentes tricúspides que poden
nuito ben caracte'rizar vãrias espécies do gênero Xenacanthus , tã.o
pouco conhecido no Hernisfério Su1. Afora outras observações de ce
ráter paleoecol69ico, paleogeográfico e estratigráfico, o enqua -
dramento taxionônico dessas peças isoladas converte-se no princi-
pa1 alvo visado pelo presente trabalho.

Obviamente há que se destacar a relativa raridade de es
pinhos cefá1icos, dada sua condição única nurn animal que possuia
centenas de dentes; nesrno assirn, três espécines, coletados e¡n di
ferentes pontos do Estado de São paulo mereceran ser descïitos pe
1a prineira vez na Bacia do Paranâ. Outras partes somãticas do re
ferido peixe, corno porções de cartilagen calcificada, excepcional



I

rnente prcscrvadas, são conhecid¿¡s dcsde o sécu1o passado, prove -

nientes da Europa c Änérica do Norte; contudo, até o momento, não

se tem notÍcia da ocorrôncia de tais estruturas na região cstuda-
da.

É peculiar o paleoa.mbiente em que o xenacantódios
vera¡n. 0s seus restos, nos sedinentos da Fornação Corunbataí
tribuem, de certa for¡na decisivamente, na reconstituição desse
trovertido arnb i en te de sedinentação.

Os peixes , en geral , são forrnas nóveis e os xenacantó-
dios não se furtaran a essa qualidade. Algtrnas espécies chega -
ran a distribuir-se por arnplas áreas geográficas. Essa distribui-
ção é relativamente bern conhecida no llenisf6rio Norte, nas pouco,
ou quase nada se sabe sobre a ocorrência e distribuição de esp6 -
cies abaj.xo da linha do Equador. Pe¡cebe-se, muito claranente, que

várj.as espécies. tlesse cr¡rioso grupo de e lasrnob r ânqui os nadavam nas

ãguas da Bacia do Paranã no final do paleozóico e início do rneso-
z'oico, a jllgar pelo rico naterial fóssíl que as ¡ochas dessa ba
cia conseguirarn arqu iv ar.

v1

,con

con



2, TRABALHOS PRÉVIOS

2,1. NA EUROPA: OS PRINIEIROS XENACANTóDIOS.

Os prirneiros restos de xenacantódios foran relatados
en meados do s6cu1o passado na Europa, especialnente na Alenanha
e Inglaterra. 0s exemplares provinhan principalnente das ninas de

carvão de Statffordshire, Lancashire, Yorkshire, Escócia e Boênia.

Enquanto na Inglaterra os achados resurniarn-Èe sornente en

dentes e espinhos isolados, da Alemanha (região da Boêmia) 6 que

provinharn os exenplares rnais completos que se conhece.

Foi AGASSIZ (1837) o prineiro a descrever urn espinho ce

fá1ico (ictiodorulito), o qual e1e acreditava tratal-se de un "fer
rão" de urn peixe semelhante a raia, figurando-o en sua clássica
obra "Recherches sur les Poissons Fossiles". O rnaterial era pro
veniente das camadas de carvão de Dudley (Inglaterra). A este es

pinho deu o none de PLeuracanthus Laeoissínus. No rnesrno trabalho,
em seu 3e volurne, figurou um segundo espinho, semelhante a PLeura
canl;hus ao qual ch arnou )z:thacanthus, nas a descrição teria ficado
para urn volune suplernentar o qual , infeliznente, segundo DAVIS

(1880), nunca foi escrito,
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Ao mesmo tcmpo em que os espinhos vinharn sendo descober
tos e descritos, tamb6n ian sendo encontrados, nos mesrnos dcpósi-
tos, dentes dotados de urna base larga co¡n duas cúspides pontiagu-
das e divergentes e una rnenoÌ situada entrerneio a e1as. Estes den
tes foran primeiramente referidos a DipLodue gibbosus por BINNEY

(1841) que somente os figurou. Coube a AGASSIZ (1843) descrer¡ê{os
pela prineiTa vez. No mesrno trabalho Íaz 'referêncía a PLeuz,acan -
thus pLanus, sen, no entanto, descrever.

En 1845, AGASSIZ tornou conhecido un certo dente, o qual
suspeitava ter pertencido a tubarões da FarnÍlia l'lybodontidae. Cha

mou-o de DípLodus minutus em razáo das nenores proporções guarda-
das en relação a D, gíbbosus. Arnbos os espécines provierarn das rnes

¡nas camadas de carvão da Inglaterra.
Durante una década os epítetos vinham sendo adotados, -

por diversos autores , parfa peças isoladas cono dentes e espinhos,
que por serem constituÍdos de fosfato de cá1cio, portanto ¡elati-
vanente mais rígidos que outras porções somáticas, tiveram maior
oportunidade de se preservaren. Até então nada se conhecia a res
peito do peixe portador de tais estruturas.

0 prineiro pesquisador a verificar a relação das peças
isoladas con o animal que as portava foi GOLDFUSS (1847) ao des -
crever un espécirne, excepcionalmente bem conservado, encontrado na

região da Boêmia (Alenanha).

O esp6cine nostrava a forma da cabeça, da coluna verte-
bral , nadadeiras peitorais e anais, e o já conhecido espinho que

se mantinha, ainda, en posição original , ou seja, inserido na mas

sa cartilaginosa (obvianente ora calcificada) a qual se situava
inediatanente atrás da região occipital do neurocrânio. Este es
pinho era cilÍndrico, con duas fileiras de farpas, ao longo da re
gião posterior, separadas por un estrei.to su1co. 0 esp6cine em

questão, foi chamado por GOLDFUSS (1847) ?z,thacanthus decheni. Pa

ra DAVIS (18801 este exenplar teria sido, nada rnais nada nenos que

Orthacanthus de Agassi z,

BEYRICH (1848), corn riqueza de detalhes, faz a descri -
ção e discute a relação de un ictiofóssil idêntico em todos os as

pectos essenciais äque1e descrito! no ano anterior, por GOLDFUSS,
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apenas con una cxccssão: o cspinho ccfá1ico não era cilíndrico (ern

secção) , como eln 0z,thacanthu¿,', nas sin <leprinido en toda a sua ex

tensão, e com una fileira de farpas curtas, encurvadas, e rctro-
vertidas, ao longo de cada face lateral , A este exernplar, prove -
niente dos dep6sitos carboníferos da Alernanha, BEYRICII (1848) pro
pos o none gen6rico de Xenacanthus. Opína, ainda, que Onthacanthus
decheni de Goldfuss deveria ceder e¡n favor a Xenacanthus. DAVIS

(1S80) entretanto considera que se trata do nesrno gênero PLeuz,a -
canlthus de Agassiz. No entanto, BEYRICII adnite que, ernbora o nome

PLeuz,acanl;hzrs de Agassiz tivesse prioridade - 1837 - e assim reu
nisse condições de absorver esse novo achado, ele era rnuito ben
conhecido mas como none de un espinho somente.

COPE (1884) relata que JORDAN (1849) havia descrito urna

forna, sob o norne de Tr.iodus sessiLis, que subseqüentemente fora
considerada coÌno sendo idêntica a Xenacanthzs de Beyrich, Por sua
vez, WOODWARD (1889a) considera ?r'iodus sessiLis en sinonínia a

PLeuz,acanl;hus de chení (Goldfuss) .

EGERTON (1855; apud DAVIS, 1880) - famoso ictiologista-
britânico e possuidor de una rica coleção de peixes f6sseis, pos

teriornente doada ao Museu Britânico - foi quen teve a acuidade de

denunciar que tanto os espinhos, que vinham sendo referidos a

PLeuracanthus e Xend.canthus, como os dentes de duas pontas diver-
gentes, denoninados DipLodus, terian pertencido a un mesmo gênero
de peixe fóssi1. En 1857, reportando a lei da priorídade, reinvin
dica-os em fayor do gênero PLeuz,acanthus.

En 1867, KNER publicou uma rnernória sobre os gêneros oT

thacanl:hus Goldfuss e Xenacanthas Beyrich, após urn cuidadoso exa-
me de todos os espécimes encontrados na Boênia e chegou ã nesrna -
conclusão prevista por Beyrich vinte anos antes: a de que DípLo -
dus e Xenacanthus foran genericarnente idênticos (COPE, 1884).

De acordo con DAVIS (1880), a principal diferença entre
os gêneros Oz,thacanthus e PLeunacanthus, nas espécies-tipos figu
radas por Agassiz, iria residir na disposição das duas fileiras de

farpas (=dentícu1os), una vez que arnbos os espinhos eram retos
e con uma cavidade interna qué se abria na base e se afunilava em

direção ao ápice. Em PLeuracanthus, ainda segundo este autor, as

farpas estarian situadas nas faces laterais do espinho, e as duas
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fileiras ampl anente scparadas urna da outra, ao contrário de 0T

thctcanthus, onde estas se alinhav¿ln muito pï6xinas, ao longo da

face posterior. Entretanto, considera DAVIS (op.cit.) quc estasdi
ferenças seriarn de pequcna inportância genérica e, ao admítír que
por haveren "¡nuj.tos espécimes de configuração internediária entre
as duas formas, rnuitos gêneros poderian ser formados dentro dessa
acomodação". Tangido por esse raciocínio considera todos os exern-
plares, até então conhecidos, inclusos no gênero PLeuracanthus
de Agas s i z .

Mais recen'temente , ZIDEK (1965) é de opinião que ontha-
canthus de Agassiz deva ser separado, levando en conta não somen-
te caracterÍsticas peculiares dos espinho, nas tanbén outTas fei
ções anatômicas, como a estrutura mandibular e as dirnensões somá-
ti cas ,

En 1978, ZIDEK reafirrna a sua posição ao anunciar que:-
"hoje não sonente espinhos de Xenacanthodii são conhecidos, como

tambén o peixe inteiro, e assirn sendo não resta a nenor dúvida so
bre a existência de dois gêneros be¡n definlðos:. Xenacanthus e oT

thacanthus". Enunera uma série de evidências distintivas entre os

dois gêneros entre as quais o posicionarnento relativo das f ileiras
de farpas ao longo do espinho, Esta peculiaridade se converte nun
dos pontos rnais rnarcantes na diferenciação, ao lado da retilinidg
de contra a curvatura, secção transversal e tipo de abertura da

cavidade pulpar.

No ârduo trabalho de revisar todas as coleções de ictio
f6sseis do Museu Britânico, WOODWARD (1889a) discorda de EGERTON-

(op.cít. ) ao concluir que espécies de PLeuv'acanthus baseadas en

espinhos isolados - talvez por rnedida de precaução - não deveriarn
ser correlacionadas com dentes, os quais deveriarn se nanter, ao

rnenos provi sori anente como DipLodus.

Considerando que a diferenciação gen6rica, com base em

espinhos e dentes era insatisfatória, e ainda que as diferenças en

tTe os caracteres de espécies conhecidas não eram grandes, OLSON

(1946) houve por bern reunir todas as forrnas de xenacantóclios
que para ele se distribuiam desde o Devoniano ao Per¡niano, nun úni
co gênero: Xenacanthas Beyrich, em detrirnento a PLeuyacanthus (non-

priaec'cc., cf . Neave, 1940, p. 816) ,



2.2. NAS MINAS-DE-CARVÃO: OS XI]NACAN ODIOS

NORTE-AMERI CANOS.

Na Alemanha e Inglaterra os xenacantódios já erarn co
nhecidos não somente por tneio de dentes (oiplodus) e espinhos(pZez
z'acanthus) isolados r como þor evidências f6sseis do corpo inteiro
do animal (O?1;hacanthzrs ) quando os prirneiros dentes desses elasmo
brânquios forarn descobertos em territ6rio norte-arnericano, nas ca
rnadas de carvão de Linton (Ohio) e Posey County (Indiana).

NEWBERRY (1856) foi o prineiro a pesquisar estes dentes
e os noneou DipLodus compressus sem, contudo, figurá-1os.

Estes erarn de tananho moderado, base pequena, cúspides-
desiguais, pontiagudas, cornprirnidas, e com as bordas fortenente
crenuladas; cuspícula nuito pequena, cornprirnida e finanente crenu
lada nas bordas. No mesmo trabalho descreve tanbén DípLod.us Latus
e DípLodus graciLis diferenciando-os de D. compz,essas pelo fato
do prineiro ser rnaior, e o segundo nenor que ,. campressus. Em 1875,

NEWBERRY figura e compara anatomicanente os três exernplares e af
gunas pequenas diferenças passan a ser sentidas corno: proeninên-
cia do tubérculo basal e relações da cuspÍcula (esta estaria aì.l

sente en D.Lal:us). Contudo, não deixa de adnitir NEWBERRY que as

três for¡nas poderian ser conespecíficas, e que haveria necessida-
de de obter-se a dentição cornpleta para definir os linites de ve
riação que os dentes viessen a apresentar. WOODWARD (1889a), ao

exarninat o material norte-arnericano, sugere que os dentes nenores
poderian ter pertencido a indivíduos de menor porte dentro da es-
pécie. IIOTTON (1952) relata que existe forte indicação de que D.

Latus, D.graciZis possan ser colocados ern sinonÍnia con D.compres
s¿rsr como, aliás, o pr6prio autor óas espécies suspeitara.

ST. JOHN q WORTHEN (1875) propuseram o gênero Thrinaco-
dus para as espécies DipLodus incur,üos e D.d.upTicatus de NEWBERRY

e WORTHEN como tanbém para D. nanus de ST. JOHN e WORTHEN.

COPE (I884) ao descrever uma coleçáo de IZ crânios pre
venientes das camad.as perrnianas do Texas, figurou un dente e, em

1883, en rninuta da Acadenia de Filad6lfia propõe a alteração do
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gôncro DipLodus de Ncwberry para Didynodus conpnessus.

En 1890, COPE insere a sua coleção de crânios e¡n uma no

va espécic: Didgnodue l;eæensis sem no entanto, descrevê-1a. llOT -
TON (op.cit,) conclui que as esp6cies assinaladas por COPE cono
Didymodus compressus (Newb.) e mais t-arde (1890) cono Dídymodus -
terensi.s Cope terian sido, na verdade, Xenacanthus tesensis (Cope)

Ainda no nesmo trabalho (1884), COPE descreve Didymod.us

pLatgptennus, cujos dentes eran provenientes da Fornação Arroyo ,

Grupo CIear Fork, no Texas, posteriormente referida de forma er
rônea a Diacz,anodus t;erensis por BROILI (1904) , segundo HOTTON

(op.cit. ). Este autor considera a espécie como sendo, na realida-
de, Xenacanthus pLatypternus (Cope) e tece ricas considerações que

permitern diferenciá-la de .f. terensis tendo por base a norfologia-
dos dentes; acrescenta que as duas espécies apaÌentemente nunca
ocorrem juntas, tendo em vista que x. texensis é restrita ao Grupo
Wi ch i ta , do Perni ano do Texas .

As diferenças na dentição de X.teæensis e X.pLatypl;er -
nz.¿s, HOTTON (op.cít. ) adnite corno paralelas ãquelas observadas corn

relação aos "gêneros europeus" 0r,thacanl:hus e Xenacanthus mencio-
nados por FRITSCH (1889): "Ern geral os dentes de )þl;hacanthus são

maiores com base bastante grossa, cuspÍcula nuito pequena e cúspi
des comprinidas e crenuladas en contraste com a base platiforne e

cúspides não crenuladas de Xenacanthus". Considera que no caso do

rnaterial europeu as diferenciações genéricas são suportadas por
espinhos e restos esqueletaj.s de cartilagen en adição.aos dentes,
o que, infeliznente, não ocorre corn o naterial norte - arnericano,

En resumo, HOTTON (op.cít. ) acredita que os xenacantódi-
os norte-arnericanos, dos depósitos pensilvanianos e permianos ,

possivelmente venharn a pertencer a un único gênero con três espé

cies: Xenacanthus compressus (Cope), do Pensilvaniano; X.teæensis
e X. pLal;yp te z,nus do Perrniano do Texas.

JOIjNSON (1981), no entanto, considera as duas espécies-
permianas cono pertencentes ao gênero )rthacanthus no lugar de Xe

nacanthus.

Con referência a dentes isolados JOHNSON (1979; 1980)

após estudar milhares de dentes de xenacantódios do Texas e Ne
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braska e rever algumas coleçõcs nortc-arnericanas e europ6ias, ad-
mite categoricarnente não só ser pcrfeitancnte possíve1 utilizá-1os
na definição das nais baixas categorias taxionônicas, corTìo, tan -
bén, no traçado de possíveis linhas filogenéticas do grupo.

Três gêneros são reconhecidos por JOIìNSON (1982), tendo
por referência dentes isolados (excluindo aqueles baseados en es

pinhos cefá1i.cos): Xenacanthus, 7nthacanthus e Thyinacodus, O ú¿

timo foi referido por ST.JOIIN q WORTIIEN (1875) a dentes que dife-
rian daqueles, na õpoca conhecidos co¡no DipLodus, pela "ausência-
de urn botão , catâter aparentenente inconstante cono notado por Co

pe" (WOODWARD, I889a). JOI.ÌNSON (op,cit. ) reconhece outras diferen
ças: a presença de cuspícula grande e cristada, e cúspides mais ci
1índricas que conprinidas.

Outros gêneros, ainda anôninos, tanbén conhecidos por -
dentes isolados, segundo JOHNSON (1979), devern ter existido: un

teria sido contenporâneo a Thz.inacodus, no espaço de tempo con-
preen<lido entTe o Neodevoniano e o Mississipiano, e dois outros po

derian ter sido inter¡nediários entre estes gêneros mais primiti -
vos e Xena.canthus, que juntanente a Oz'thacanl:hus teriam surgido -
mais tarde.

2.3. XENACANTõDIOS NO BRAS].L

Até o presente quatïo ocorrências d" *"nu.rrrtódio, fo
ra¡n tornadas a público no Brasil,

Os primeiros dentes de xenacantódios foran, pela pri
neir a. vez, anunciados em território brasileiro por SILVA SANTOS

(1946). Assentado en peças isoladas o autor constituiu nova espé-
cie a qual charnou PLeuracanthus albuquerquei, em honenagen a Odo-
rico R. Albuquerque clue, em 1945, havia chefiado una expedição gec

lõgica da "Divisão de Fomento da Produção Mineral do D.N.P.M."
aos Estados do lr{aranhão e Piauí, e coletara o material. Este pro
vinha da Forrnação Pedra-de-Fogo, Bacia do Parnaíba, aflorante a

5 kn ao su1 de Pastos Bons, na rodoyia que une Pastos Bons e Nova

Iorque , Estado do Maranhão.
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Dentes típicos dessa mcsma espéci.e f orarn, trintâ anos
rnais tarde, descobertos por R.AG0NII¡, (1978) na Bacia do Paraná. Pro
vinham de um leito de conglomerado silexítico que, em várias loca
lidades do Estado de São Pau1o, jaz na base do Me¡nbro Taquaral da

Formação Irati. Diga-se, de passagen, que hã auto¡es que conside-
rarn tal leito como parte integrante do topo da Fornação Tatuí (BAR

B0SA q,ALMEIDA, 1948; PETRI q FÛLF¡,Ro, 1983) e não na base do Men

bro Taquaral.

, En razáo de pLeuracanth¿¿s ser norne preocupado (NEAVE,

1940) e normente por diferir, de forna considerável, de outros gê
neros conhecidos de Xenacanthodii, um novo gênero foi criado por
RAGONI{A (op.cít,) : Taquaranthus albuquerqueí (Silva Santos, lg46),
reunindo os espécimes provenientes de pastos Bons (À,laranhão) de
Rio Claro e Itapetininga (São Paulo).

En 1970, SILVA SANTOS fi SALGADO descreveram Xenacanthus
tocantinsensis, tendo por base um espinho cefá1ico, coletado por
ELIAS DOLIANITI e¡n rochas da Formação Poti (CarbonÍfe¡o inferior)
que afloravan na narge¡n direita do rio Manoel Alves Grande, affuen
te do yio Tocantins, a 120kn do MunicÍpio de Carolina, Estado do

Maranhão. Este teria sido o prineiro espinho cefálico a ser des -
crito no Brasil, e proveniente da Bacia do ParnaÍba.

Duas novas espécies de Xenacanthus fo'ram descritas por
WÜRDIG-MACIEL (1975), tendo por base dentes isolados inconpletos:
X.santosi e X.pt,icei, a¡nbas do Estado do Rio Grande do Sul . A prr
neira originária da "Forrnação Estrada Nova, Fácies Caveira (Per -
rniano superior), municÍpio de Don Pedrito"; a segunda da "Forrna -
ção Irati (Permiano nédio) nunicÍpio de Butiá". A autora acredita
que as suas duas espécies se "assernelham a Xenacanthus pLat7pter-
nus (Cope) do Grupo Clear Fork, Perniano do Texas".



3. MATERIAL E METODOS

3, 1. TRABALHOS DE CAMPO

I-lá urna dêcada o,ue os depósitos neopaleoz6icos da Bacia

do pararrá, aflorantes no Estado de São Paulo, vêm sendo vasculha-

dos periodì.camente pelo Autor deste trabalho com o propósito naior

de se detectar ictiofósseis. Dentre esses dep6sitos, aquele col -
respondente ao que se conhece corno Fornação corunbataí, tern se

relevado, sen dúvida o mais rico em peixes f6sseis quer sejam Chon

drichthyes como OsteichthYes.

3.1.1. ICTIOFÕSSEIS NA FORMAç.Ã,O CORUMBATAÍ

No Estado de São Paulo a litotipia da Fornação Corumba-

taí ê ca.racterizada predoni-nantemente por siltitos e argilitos
avermelhados, arroxeados, cinza-esverdeados ou amarelados, con

intercalações de arenitos finos de idênticas cores, Tanto os sil
titos corno os arenitos 6 nuito comum apTesentaren-se cinentados -
por carbonatos. A ritmicidade da sedinentação é rnarcada por al-
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ternãncia de 1âminas de argilito, slltito e por vezes arenito fi
no. Conquanto os ictiofósseis sejam encontradiços em todos os 1i
tótipos da formação, e por toda a scquôncia scdimentar, é justo -
ressaltar que são senpre raros nos pelitos, preferindo concentrat-
se, via-de-regra, nos termos psaníticos.

Na Fornação Corunbataí do Estado de São Pau1o, apenas -
urna espécie é conhecida por restos esqueletais completos. 0s f6s-
seis forarn encontrados ern Conchas (SP) por operários que retira -
varn blocos de arenito fino, calcificado e muito rígido, de ulna

canada de mais ou nenos lm de espessura, a fin de calçar o pátio
de una igreja 1ocal , 0s fósseis foran devidamente encarninhados ao

vigário da paróqui a.

Camargo Mendes, ã 6poca docente da Universidade de São

Paulo, encaminhou aos Estados Unidos o exenplar mais conpleto, o

qual foi <ievidamente estudado e classificado, p re l ininarnente, como

ThoLonothus bz,aziLiensis por DUNKLE q SCHAEFFER (1956). 0 segundo

caso, em que r¡n esp6cime bem preservado de palaeonisciforne é des

crito no Brasil, reserva-se a ThoLonosteon sanl;acatarinae Beltan,
1978 cujo exemplar provén do Estado de Santa Catarina (BELTAN,

1978).

Ainda no Estado de São Paulo, un outro peixe quase con-
pleto foi encontrado por MEZZALIM, há cerca de vinte anos, êfl

urn af lorarnento da Fornação Corunbataí na rodovia que liga Piraci-
caba a Arnericana (SP- 304), nas proxirnidades de Piracicaba (SP)'
Trata-se, ao que parece, de urn platissonídeo que devetá ser estu-
dado dentro em breve. Tanto nun como noutro caso os espécines são

actinopterígios e fazem parte da grande, diversificada e mundial-
nente ben representada Orden Palaeniscifornes I cujo apogeu se de

ra durante o Carbonífero e Permiano.

Dos Chondrichthyes, por seu turno, excessão feita aos

dentes, espinhos e copró1itos, nenhun outro resto foi, até agoîa,
encontrado.

Os ictiofósseis rnais freqüentes na Forrnação CorumbataÍ,
onde quer que aflore no Estado de São Paulo são, sen dúvida, os

palaeoniscifornes. Estes fazen-se representar principalmente por
neio de escanas ganóides rônbicas, de aspecto brilhante peculiar
(RC 89-P) e por pequenos dentes cônicos, retos, curvos ou sigrnõi-
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des corn supcrfície da fuste lisa ou orn¿rrncntada por cri.stas Longi
tudinais (RC 88-P; RC 94-P), por rugosidades ou tubórculos. Bas

tante cornuns, tamb6n, são pequenos dentes dôtnicos que, de amiúde,
se apÌesentarn ísolados (RC 93-P; RC 120-P) e ¡nais r:aramente agru-
pados crn placas dentárias IRC 60-P; RC 79-P). Suspeita-se que te
riam pertencido a pl atissonÍdeos,

Escamas típicas de crossopterígios não são inconuns (RC

6Z-P). Dentes cônicos, relativamente grandes (RC 196-P) poden per
feitamente ter pertencido a representantes deste grupo.

Com respeito aos elasrnobrãnquios os fósseis mais freqüen
tes são: dentes de xenacant6dios (RC 58-P; RC 7I-P; RC TZ-p; RC

83-P; RC I11-P; RC I22-P) que ocorren en vários níveis da forma -
ção; espinhos cefá1icos (D.G.M. 1.I22-P; D.G.M. I.127-p) que, pe-
1o fato de terem se constituído en estrutura única no animal , são
bastante raros. A seguir, possÍveis hibodontÍdeos, por internádio
de pequenos dentes (RC 53-P; RC 100-P; RC 101-P; RC 102-P; RC 103-
P; RC 108-P; RC 109-P; RC 110-P) e espinhos (RC 91-P; RC 92-P, RC

ISZ-P; RC 153-P), ocupam uma posição destacada na frequência. De

verão ser objeto dos próximos estudos que se pretende realizar.

3.L2. AFLORAMENToS DA FORMAÇÃO CORUMBATAÍ QUE FORNECERAM O MATE-

RIAL PARA ESTUDO.

Os exemplares, descritos e figurados neste trabalho, pÌo
vén de diversas localidades do Estado de São Paulo onde afloram os

sedimentos atribuídos ã Fornação CorunbataÍ (Fig.1).

Em razâo da discordância erosiva que esta Formação ge -
ralrnente guarda. con a Fornação Pirainbóia, sobrejacente, não se tern

elenentos para locar, con segurança, a altura que os horizontes -
fossilíferos ocuparn na coluna estratigráfica regional , trabalhan-
do-se a nível de aflorarnentos. Por outro 1ado, não se deve despre
zar a observância de arenitos da Forrnação Pirambóia ern ãreas cir-
cunvizinhas aos afloranentos da Formação Corumbataí onde forarn deg

cobertos e retirados os fósseis de xenacant6clios, levando a su
por que ocorrarn, pelo menos com maior al¡undância nas porções rnais
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supcriores da dita fornação geol69ica.

Duas localidades, das cinco que cederam rnaterial rcfe -
rcnte aos xenacant6dios, situarn-se no rnunicípio de Rio Claro: a de

Camaquã e a de Ferraz (Fig,1).

0 afloramento de Camaquã (Eig.2) se constitui nu¡n mag-
nÍfico talude de 7rn cle altura e 120m de extensão, situado a apro-
ximadamente 700n ao sul da sub-estação de Carnaquã, no antigo pos
te quilornét'rico 147,535 da FEPASA (Ferrov j.as Paulistas S.A.) . Es

te trecho foi desativado em 1981 quando a empresa retificou o tre
cho entre Rio Claró e Itirapina. Esta exposição pelo seu potencial
didático, é periodicamente visitada pelo fato de não s6 evidenciar
o contato erosivo loca1 entre as formações Corunbataí e Piranbóia,
cono, e principalnente, por oferecer: una camada de coquina 4n aba!
xo da referi<Ja discordância. Este aglomerado de valvas silicifi-
cadas de moluscos 6 conhecido por Zona PinzoneLLa neol;z,opíca e

Jacquesia bnasíLiensis (MENDES , 1952 e 1954) ou por assembl6ia de

PínzoneLla neotz'opica (RUNNERGAR q NEWELL, 1971). A dita coquina,
neste afloramento, apresenta-se en rnelhor estado de preservação -
que se conhece na região; ten 10cn de espessura, ou pouco rnais, e

adelgaçando-se lateralmente, chega a desaparecer no flanco neridie
nal da secção. Nas porções nais delgadas do leito, associado ãs

valvas silicificadas, é que se logrou encontrar, pela prirneira
vez, em 1973, un pequeno dente tricúspide (RC 58-P), posteriormen
te identifj-caclo corno pertencente a elasnobrânquios da Ordern Xe

nacanthodii (Est. 8, fig.6).

Apõs esta prineira descoberta, outros dentes foram su -
cessivamente sendo encontrados, não s6 na aludida zona malacofau-
nífera (RC 79-P) corno tanbén, e principalmente, en 1ãminas de are
nito fino de cor narron-claro (5 YR 6/4), sotopostas a ela e cer
ca de ln acina do nível dos antigos trilhos (Est.8, figs.2,5).

Estas 1âninas, geralrnente lenticulares, alternan-se en
espaços irregulares de 10 a 12crn no pacote sedimentar predorninan-
tenente sí1tico de tonalidade avernelhada (5 R 5/4). Mais tarde,ve
rificou-se que, aos dentes de xenacantõdios, estavam associados ou

tros minúsculos dentes (RC 53-P; RC 100-P; RC 101-P) e fragnentos
de espinhos (RC 59-P) que julga-se tratar de elernentos pertencen-
tes ã FamÍlia l{ybodontidae. Escamas e dentes de vários gêneros (?)
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tìe palaconiscifo¡mes são elemcntos ¡nais comuns na associação, que
tamb6n abriga conch6stracos, ainda índeter¡ninados (RC 192-P) , ern

alguns hori. zontcs .

O afloramento de Ferraz tambên se situa nurn antigo lei-
to de estrada-de-ferro (Fig.3). Corresponcle ao então chanado "Ra-
mal de Analândia" da Conpanhia Paulista de Estradas de Ferro. Es-
te ranal ligava, por locomotiva a vapor, en linha de bitola est¡ei
ta, as cidades de Rio Claro e Analândia, passando por Ajapi, Fer-
raz e Corunbataí. Foi desativado em 1967, hoje cedendo lugar a uma

rodovia de trãfego periódico que ven servindo a pequenas proprie-
dades agrícolas e portos-de-areia instalados na região. A exposi-
ção de onde PRICE, en 1941 , coletou o prineiro exemplar (D.G.M. -
I.L22-P) localiza-se a 1.800n da junção dessa ¡odovia de tráfego
periódico con a rodovia de tráfego permanente que liga Aj api a Co

runbataÍ. Corresponde ao trecho cornpreendido entre os antigos qui
Iômetros 18 e 19 anotados por Price,

No 1oca1 estão expostos sedirnentos aparentenente sobre-
j acentes à Zona PinzoneLLa iLLusa e PLesiocgpz,ineLLa caz,inata (l,tB{

DES, 1952, 1962, 1963) rl.e¿. RUNNEGAR q NEWELL (1971). 0 posicio-
namento estratigráfico foi infe¡ido tornando-se por referência o

nergulho das carnadas, entre o afloramento en questão, e aquele on

de se destaca o aludido banco nalacofaunÍfero, um quilônetro ad"an

te (antigos quilômetros T9 e 20 da ferrovia, ou 2.800n da rodovia
de tráfego pernanente),

Por tratar-se de uma rodovia de tráfego periõdico o ser
viço de rnanutenção tern sido un tanto precário. En conseqüência a

vegetação se instalou por todo o aflorarnento, dificultando, sobre
naneira, una exploração rnais adequada.

0s ictiofósseis concentram-se en 1âninas lenticulares de

arenito fino calcífero (Fig,3), de tons purpúreos (5 R 5/4), .que
vez por outTa se intercalam aos bancos rnaciços de siltito e areni
to fino calcificados com espessuras que podem atingir a lm. 0s

bancos adj acentes ã lânina fossilífera são aver¡nelhados (5 R 5/4;
10 R 5/4); aqueles sitr¡ados ern planos mais superiores são de cor
marron- claro (5 YR 6/4).

Associam-se, aos dentes de xenacant6dios, escamas e den

tes de palaeonisciformes . Recentenente foi encontrado urn dente de
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hiboctontídco (RC 193-P) no refcrido hori.zonte.

Tcm alguns anos que una amostra de arenito fino com a

irnpressão da porção distat de urn cspinho ð.e Xenacanthus foi cncon
tÍada na SP-249, nas proxinidades do "Bairro dos A1eixos", municí
pio de Taquarituba (Est,7, fig.7) e enviada ao D.N.P.lrl ., Rio de

Janeiro, onde foi catalogada co¡no DGM 1.127-P. Contudo, infeliz -
mente nada consta corn respeito ao seu coletor, e o horizonte exa-
to onde o exenplar foi encont¡ado na Fornação Corurnbataí que se

expõe nessa localidade. Este molde de espinho, em razão de faltar
alguns caracteres estruturais diagnósticos a níve1 específico, es

tá sendo descrito provisoriamente com Xenacanthus taquari l;ub ensí s

nov.sp.,para que possa se cliferenciar dos denais espinhos encon -
trados ou que venha¡n a ser encontrados,

A rnaior concentlação de restos de elasrnob¡ânquios, que

até hoje se conhece, na Forrnação Corunbataí, no Estado de São Pau

1o, está contida no afloramento do kn 209 da Rodovia Raposo Tava-
res (SP-270), nunicípio de Angatuba (Fig.4). Esta ocor¡ência foi
descoberta pelo Autor en 1978, nonento en que, na cornpanhia do

Prof. Cláudio L. Signenart j-n, preparava urn roteiro de excursão di
dática.

A bela exposição tem cerca de 150n de extensão e 10n de

altura máxina; nelhor se apresenta no lado esquerdo da rodovia no

scntido capi tal-interior.

A litotipia predoninante é marcada por uma ritnicidade
de carnadas de siltito e argilito corn intercalações de lâ¡ninas e

carnadas de arenito fino calcificado, todos con coloração de ver¡ne
lho-arroxeado, verde-ci¡za ou amarelo pátido.

O leito ictiofossilÍfero estende-se, no talude, desde o
rés-do-chão até una altura de 2m no flanco norte, fazendo ângu1o

corn o nÍvel da rodovia. O conportarnento espacial do leito, princi
palrnente no que se refere à espessura, não é uniforme, mesmo no

ânbito de afloramento: pode variar de 3 a 6cm, e no lado direito
da rodovia pode passar para 3 ou 2crn. Po¡ ser altanente impregna-
do cle carbonatos salienta-se na secção, graças ã ¡naior resistên -
cia oferecida aos agentes de intenperismo ern relação ao pacote pe

1ítico adj acente .
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O leito fossilífcro 6 composto dc arcnito fino, cuja ma

triz constitui-se de grãos de c¡uartzo bcn selecionados, rnoderada-
mcnte arrcdondados e foscos; estão cimentados por carbonato de

cálcio conferindo assim uma rigidez relativamente alta ã rocha.ló
rnínas lenticulares de argilito verrnelho-acinzentado (10 R a/2), in
terpõern-se na massa c1ástica rnais grosseira, em cspaços irregula-
res. Nesta última a coloração dorninante é de narron-avernelhado pá

Iido (10 R 5/4). A fração bioclástica integra, com uma parcela con

sideráveI, essa composição, onde irão preponderar: fragrnentos de

escanas ganóides e .dentes de condrósteos.

Portanto, o leito é fossilífero em toda a sua plenitude.
Todavia, o sítio de rnaior concentração de dentes, espinhos, esca-
mas, capr6litos e outros restos fragmentários irá situar-se na ba

se, num plano que separa o leito fossilÍfero de uma camada de are
nito fino de aproximadamente 2,5cn de espessura! coln urna tonalirla
de de ve¡de tirante a cinzento (5 GY 8/1) aparentenente afossilÍ-
fera, con intercalações de finas lentes argilosas, tingidas de ver
melho- acinzentado (I0 R 4/2).

Essa exposição de Angatuba 6 a que oferece os maiores e

mais belos dentes de xenacantódios que se têm conhecirnento até ago

ra no Estado de São Paulo (Est,8, figs. I,3,7,8). Além disso re
vestem-se de especial interesse outros elementos integrantes da

associação, que reclaman por auspiciosos estudos, os quais. deve-
rão processar-se dentr:o ern breve pelo Autor deste trabalho. Tra
tan-se, como já se disse, de dentes e espinhos de outr.os elasrno -
brânquios supostanente pertencentes ã FanÍ1ia Hybodontidae. Com

pletarn a assembléia de Angatuba: placas dentárias, escanas e den

tes de crossopterígios, copró1itos espiralados (Est.5, figs.7, 8)

e as mais diferentes formas de escarnas e dentes de palaeoniscifor
nes os quais passam de longe os outros elenentos na frequência.

O jazigo de Santa Rita do Passa-Quatro (Fig.5) é o mais
setentrional da faixa aflorante da Fornação CorunbataÍ a oferecer
material fóssil de elasrnobrânquios para este trabalho, Situa-se,
nais precisamente, no kn 234 + 500n da Via Anhang{rera (SP-330),
500n aqu6n do rio Claro, no sentido capital-interior.

Por volta de 1957, Octávio Barbosa havia encontrado,
sa localidade, urn ictiof6ssil e encarninhado ao D.N.P.M. (Rio

ne:
de
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Janeiro) para cstudo, 'Iratava-se de um cspinho ccfálico d,e Xena -
canthus, irqui descrito cono X. sanLartll;ensís (DGM II22-P) . O f ato
despertou a curiosidade do Autor, quc para 1á se dirigiu em nea
dos de 1975, no afã de cncontrar outros restos fósseis de xenaca¡
tödios, ou nes¡no outros peixes que porventura pudessen estar as-
sociados. Na ocasião, en uma lâmina de 3mm de argilito arcnoso, in
tensamente calcificado, foi encontrado um pequeno dente que pare-
cia diferenciar-se dos dernais, jã conhecidos de outïos locais (RC

52-P). Mais tarde, as suspeitas de que o excmplar pudesse consti-
tuir-se em nova espécie foran recrudescendo, nas o estado fragrnen
tário do espécine não possibilitava segurança necessária à sua
descrição. Outras explorações no local , en 1982, possibilitaram a

descoberta de uma dezena de elenentos idênticos (RC lf1-P; RC I22-
P) e aí sin, ã luz das variações individuais, esta espécie pôde,
adequadamente ser caracterizada enfaticamente como sendo a nesna
que JOIINSON (1980) descreve en seu trabalho, e anteriormente as-
sinalada em outras partes do rnundo.

O talude onde foi encontrado o primeiro exernplar, e pog
sivel¡nente o espinho cefálico por Octávio Ba¡bosa, jã. não mais
existe, destruído que foi por ocasião da duplicação da Via Anhan-
güera en fins de 1978. Por sorte, graças ã persistência na distri
buição lateral da 1âmina fossilÍfera, foi possíve1 detectá-1a no
talude edíficado no lado oposto do antigo,

A litotipia local não foge ãquela conumente observada ,

com relação ã eventual porção superior da Fornação CorurnbataÍ, en
vários outros locais do Estado de São Paulo, ou seja, alternância
de canadas de siltitos e arenitos finos pre doni nan tenen te verne -
tho-arroxeados (5 R 5/4).

Na lâmina ictiofossilífera de 3 a 6nn de espessura, on
de são encontradiços esses pequenos e alvos dentes de Xenacanthus,
diversos outros dentes e escamas de peixes se thes associam: en
consideração aos elasnobrânquios, tarnbém aqui, a Faní1ia Hybodon-
tidae pressupõe-se representada (RC 108-P; RC 109-P; RC 110-P); os

actinopterígios encontran-se presentes na assenbléia através de

dentes cônicos, placas dentárias e escanas ganóides.
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co lunor -Af loromento do Fm. Corumbotoí, situodo no km 234+sOOm do

V¡o Anhongúero. Municipio de SANTA R|TA do PASSA OUATRO ( SP ) .



3.2. TIì,AI]ALIIOS DE I,ABORATÕRIO

Todo o trabalho de preparação de amostras e rernoção de

dentes, espinhos, pu outras partes rÍgidas de peixes processou-se
no laboratório, o que demandou, evidentenente, longo tempo dispen
dido na obtenção das coleções a serem estudadas.

3.2.r. PREPARAÇÃo D0 MATERTAL

As anostras, vindas do canpo con suspeita de possuircn
material ictiolõgico, especialrnente referente a elasmobrânquios ,

eram selecionadas e sob estereomicroscópio eran localizados os

elenentos de interesse. Estes, ou eram retirados da rocha matriz,
para que seus detalhes anatômicos pudessen ser analisados sob os

rnais variados ângu1os, ou erarTì nantidos intactos rernovendo-se o

naterial c1ástico circundante, para que nelhor se salientassen no
plano de acananento da anostra, fazendo prevalecer assim eviden-
te as relações f6ssi1-rocha (Est.8).

A técnica de renoção do rnaterial detrítico, que envol -
via as peças fósseis, via-de-regra foi executada por ação estrita
mente rnecânica atrav6s de estiletes, pinças e pequenos nartelos.

En geral, todos os ictiofósseis, até nesno pequenas es-
carnas ganõides e dentes de palaeoniscifornes, encontravam-se micro

fraturados. Estâs pequenas fraturas são detectadas quando se con-
centra a observação ao estereonicrosc6pio. Pode-se dizer que pratica
rnente todos os dentes e/ou espinhos de elasmobrânquios estudados
possuiam fraturas: os espinhos ! por seren estruturas alongadas e

l:elativamente finas são vÍtinas nais acentuadas dos processos de

conpactação diferencial , ¡níni¡nos que se j arn; os dentes, por sua

vez, pelo seu arranjo espacial peculiar, onde as longas cúspides
acham-se dispostas em plano perpendicular ao da base. Não é inco-
nun a presença de dentes e/ou espinhos con fraturas totalmente pre

enchidas pelo nesno rnaterial clástico conponente da natriz (RC 71

/23 -Pi RC 71/26 -P; RC 7I/28 - P; RC 71,/30 -P), sugerindo, assin,
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que o fraturancnto, ncstes casos, tenha se proccssado pcnecontcm-
porane¿lncnte ao sotcrramento (RC 75-P) .

Mesmo que todo o cuidado seja observado 6 nuito difíci1
obter-se, por esse nõtodo de remoção, um elernento Íntegro.

Freqtlenternente, ao pressionar o fóssil com o estilete pa

ra que se destacasse da natriz, este o fazia aos pedaços; as cús-
pides, especialnente, é dificí1imo de serern destacadas sen que se
partan, porque quase sempre estão rni crofraturadas .

A restauração de cada exemplar fóssi1 processou-se sob
estereomicrosc6pio, colando-se cada fragrnento no seu devido lugar
com vistas ã total reintegração. As operações foram feitas con
pinças e pincéis de cerdas finÍssimas.

3,2.2. MONTAGEM

Nas coleções de pequenos macrofósseis é prática conum

alojá-1os em pequenos tubos-de-vidro devidanente etiquetados. Es

te procedirnento foi considerado inadequado na medida em que difi-
cultava a obsérvação quando se pretendia conparar os diferentes es

pécirnes que compõern una deterninada esp6cie, ou mesmo diferentes
espécies. A1én disso, na ação de retirar e colocar nos tubos cor
ria-se freqûentemente o risco de fragrnentação,

Pensou-se, então, num nétodo que evitasse tais inconve-
niências e que afastasse o prejuízo de um eventual manuseio ou re
rnoção. Pode-se dizer que o emprego de cera-de-articulação ern ta
bletes, acondicionados no fundo de pequenas caixas de nadeira, foi
coroado de absoluto sucesso. Desta forna os elenentos puderarn ser
dispostos sobre a cera en posíção favoráve1 à observação. O rnéto-
do idealizado tornou ainda possÍve1 a renoção de deterrninados es

pécines para observação nais detalhada ou para serem fotografados.
Finda a operação puderam perfeitamente ser colocados na antiga po
sição, com uma leve pressão da pinça, sem que qualquer dano vies-
se a ser causado, Essas caixas devern, evidentemente, manter-se
abrigadas en estojos coln tanpas de vidro para que se evite o em

poeiramento da cera.
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3.2.3. ÃCIDO GJ,ACIAL ACÉTIC0, UMA'il1N1'.A1'rVA NÁ PrüpAR,AÇÃo.

Corn o passar do tenpo foi-se verificando que quase to
das as anostras ictiofossilífe¡as proccdentes da Forrnação Co¡urnba

taí, a despeito das diversas localidades donde provinharn, pouco
variavarn no tocante ã constituição da matriz: c1ãstica, nais ou

nenos g1'ossei¡a, tendo calcita corno cornponente cinentante.

Nos locais onde a calcita foi lixiviada, a matriz tor
na-se nenos rÍgida, e portanto mais fáciI de se trabalhar; en con
pensação e desafortunadanente tanbén os ictiof6sseis, nessas con
dições, foram passíveis de alteração e assin se desfazem co¡n cer
ta facilidade inpossibilitando a sua rernoção.

Cono alternativa ao procedimento mecânico que vinha sen

do usado, pensou-se em atacar os blocos fossilíferos con ácido acé

tico. Este iria atuar sobre os carbonatos deixando incólunes os

ictiof6sseis, cuja cornposição quírnica original , cono se sabe, é

basicamente constituída de fosfato tricá1cico.

Blocos fossilíferos provenientes de Angatuba fora¡n colo
cados nurna cuba e cobertos con ácido acético. Passadas duas serna-

nas e os blocós estavam conpletamente desestruturados. O material
resultante foi lavado, secado, peneirado, e as frações, devidanen
te separadas, f orarn analisadas ao estereomicroscópio.

O método surtiu efeitos positivos quanto ao processo quj
rnico. Entretanto, fatores fÍsicos inpediram que o êxito fosse ple
nanente alcançado. O que não havia sido levado previanente em con
ta era o intenso microfraturamento que os ictiof6sseis apresenta-
van: con a desestruturação da matri.z as peças fósseis ficaran re
duzidas a fragmentos de dentes, fragnentos de escanas, etc.

Se algum êxito houve no método químico enpregado deve

ser credita<lo na obtenção de alguns poucos dentes de hibodontídeos
que, poÌ serem Ìelativamente nuito pequenos (1 a Znm) puderan ser
recuperados integralrnente. Para este caso, e pela mesna causa, o

procedirnento rnecânico torna-se rnenos eficiente.
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3.2.4. UTILIZAÇÃO DE RESINA SINTÉ'IiCA: UMA NOVA ]'ÉCNICA NA CONFEC

çÃo llE LÂMINAS IIISTOLÕGICAS PERM^NENTBS.

Usualmente, secções delgadas de esp6cimes f6sseis são

obtidas nediante atrito destes contra una placa de vidro despoli-
do, tendo o carborundo como agente abrasivo. Tal procedimento, tor
na-se inadequado quando o naterial a ser seccionado oferece cer -
tas clif iculdadcs operacionais cono: pequenas dirnensões; fragilida
de; microfraturas.,.

En alguns casos tem-se valido de cemento teïnoplástico
tipo "Lakeside nç 70", fundido, para incluir os exernplares fósseis

antes de se proceder ao desbaste' Ocorre que, a16n de não penetrar

adequadamente nas fraturas e porosidades do naterial , esse produ-
to ten contra si, o inconveniente de tornar-se quebradiço ap6s o

resfriamento, ocasionando a perda de parte dos tecidos por ocasíão

do friccionanento; quando nicrofraturados, cono 6 bastante comum-

apresentaren-se dentes e escamas de peixes, corre-se freqüentemen
te o risco de perder todo o naterial.

Os problenas deixaram de existir a partir do monentoem

que se optou pela utilização de resina sintética, não só na irnpreg

nação corno, de resto, em todas as fases de nontagern das lâninas -
pernanentes. A nova rnetodologia possibilitou a obtenção de sec-

ções delgadas de esp6cirnes centim6tTicos, fragrnentos de esp6cines
fõsseis, coprõ1itos e, principalnente, espécirnes de dinensões mi-
1imétricas, cono alguns dentes de xenacant6dios, palaeoniscifor -
nes e hibodontídeos. Ëxcelentes resultados tamb6n foran obtidos -
ern secções transversais de finas escanas de palaeonisciforrnes.

3.2.4.1. PREPARAçÃO DO MATERTAL FÕSSrL

O naterial a ser seccionado deve estal bem seco e isen
to de qualquer resíduo lipídico. Conv6m rnergulhar previamente o

esp6cine, que se pretende seccionar, en acetona e, en seguida, le
var ã estufa a 40oC por 12 horas aproximadamente , pala que toda a
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água, que possa cstar retida nos interstÍcios, seja eliminada,

A rcsina sintética concrcial, geralmente, aprescnta-se
com alta viscosidade para fins de impregnação. Para que possa
fluir pelos eventuaj-s canais, canalículos e fraturas da peça f6s-
si1, há necessidade de diluí-la. Esta diluição é conseguida con a

adição de nonôrnero de estireno en proporções que variam de 20

a 30% de monô¡nero, de confornidade com a natureza do rnaterial a

ser impregnado. Para os espécines maís porosos a diluição há que

ser mai or.

Urn enrijecimento nais rápido 6 conseguido com o uso de

catalizador: peróxido de metil-eti1-cetona (MEK), na proporção de

uma gota para cada 5n1 de resina diluída.

s.2.4.2. iMPREGNAçÃo

A inpregnação do material, que se deseja seccionar, de

ve, de preferência, ser feita en frascos de vidro de dimensões com

patÍveis com o seu volune. Antes de receber a ¡esina os frascos de

ven ser untados corn vaselina líquida.

Para evitar-se que o naterial fóssi1 se precipite e re
pouse en contato direto com o fundo do frasco, convóm fazer, prí-
rneiro, un lastro de resina de ap rox irnadanente lcn. Este é feito -
sem diluir a resina, apenas adicionando-se a esta algurnas gotas de

"lvlEK" , para abreviar o endurecirnento, Desta forrna, 10 rninutos , en

temperatura anbiente, são suficientes para a resina polirnerizar-se,
nantendo, contudo, a superfície pegajosa. Esta propriedade resul-
ta ern grande vantagen pelo fato de possibilitar a aderência do

esp6cirne sobre esta superfície en posição orientada co¡n vistas ao

seccionamento.

Ern seguida, dilui-se uma certa quantidade de resina con

nonôrnero e algunas gotas de despeja-se, nos recipientes de

vidro, até ¡ecob¡ir totalnente a peça fóssi1. Vá¡ias tentativas -
efetuadas nostraram que o enrij ecirnento dever-se-ia processar em

temperatura anbiente. Isto porque, a utíIização da estufa, como -
meio de abreviar esse estádio, acaba por provocar rachaduras na
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rcsina por causa de sua rápida volatilização. Dcsta f orrna, em con

dições naturais, o cndrtrccincnto lcva de 2 a 5 dias, cm função do

tempo , época do ano , dinensões do rnateri.al , etc'

3,2.4.3. SECCIONAMENTO

Apõs enrij ecida a resina, os frascos podem ser destrr'Í
dos. A translucidez da resina pernite direcionar o corte segundo-
o plano desejado. - Nas experiências efetuadas, os blocos de resi
na moldados foram seccionados no cortador de rochas "Wolfgang Con

rad - Claus thal Ze11erfe1d".

A face obtida deve ser atritada contra una superf íci.e-
abrasiva (p1aca de vidro; lixa-d'âgua; po1itriz...) até atingir a

espessura dese j ada .

No presente experimento foi utilizado carborundo ern põ

de diferentes classes granulorn6tricas , de conformidade com a fase
de desgaste: ne 200 (granulação grosseia), pata desgastar a resi-
na envolvente; ne 800 (granulação fina) , ao atingir o espécine in
cluso e, por fin, o ûe 1.200 (nuito finoJ, para cornpletar o poli-
nento da face. Nesta últina etapa a fricção deve obedecer novi -
nentos circulares, con leve pressão dos dedos sobre o naterial a

fin de evitar-se possíveis estrianentos. Após a prepalação de uma

face, resta preparar a oposta. Isto não deve ser feito sem antes-
submeter os blocos ã estufa a 30oC, no mínimo pot 12 horas, visto
que, durante o processo de desgaste há infiltração de água'

As lâminas de vidro, nas quais os blocos irão ser ade-

ridos, deven estar totalnente isentas de qualquer resíduo gorduro
so. Para tanto, deve¡n ser lavadas con detergente e secadas, de pre

ferência na es tufa.
Para colar a face preparada dos blocos, nas 1âminas,bas

ta passar sobre esta face uma fina carnada de resina preparada corn

30% de rnonônero, nais algumas gotas de "MEK". Una leve pressão, -
con curtos ¡novirnentos circulares, faz-se necessário caso haja for
mação de bo thas .
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As lãninas, agora, dcvem sc¡ reconduzidas ã estufa
30oC por 24 horas .

3.2.4.4. MONTAGEM DAS LÂMINAS

As lâminas, con os blocos de resina neles ade¡idos, são
levadas ao cortador de rochas, onde estes são seccionados de sor
te a restar somente uma fatia de cerca de lmn de espessura. Esta
porção é desgastada de início con pó abrasivo ne 800 e depois, ao

atíngiT a espessura de aproximadamente 50 nicra, passa-se para o

p6 abrasivo ne 1.200, cornp le t ando - s e , assin, o polinento ao atin-
gir a espessura ideal estirnada en torno de 30 nicra. O controle da

espessura é realizado exa¡ninando-se a secção de tenpo-en-tenpo ao

rnicroscópio petrográfico. Atingido o linite de espessura ideal , as

Iâminas devem retornar ã estufa a 30oC por rnais 24 horas. 56 en

tão estarão aptas a receber a lanínula, o que é feito deixando-se
gotejar resina, preparada co¡n 10% de monôrnero e algumas gotas de

"MEK" , sob¡e a secção.

Con una pinça enborca-se a 1anínula sobre a tânina. A

simples ação da gravi.dade faz com que esta se assente sobre a 1â

rnina, bastando urna leve pressão, con urn estilete, paTa que as bo-
thas de ar, que acaso tenhan se fornado, sejam elininadas.

O excedente de resina, que geralmente se acurnula nas

bordas da larnínula, pode ser retirado através de uma lâmina de bal
bear e o resíduo pode totalmente ser removido com algodão enbebi-
do em ace tona.

Essa rnetodologia pode, por extensão, ser ernpregada

quando se pretende secções delgadas de rochas friáveis, ou outro-
material qualquer, que con certa facilidade se esboroa.

3 ,2 .5 . FIGUMS E ESTAMPAS.

A maior parte das Figuras (6-18) foi feita con estereo
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microscópio Cl'I'OVAL (Carl Zciss-Jcna) com auxílio dc câm¿rra-clara.

As macrofotografias foram obtidas com câmera ROLLEY SI"

35nrn, equipada com objctiva ZEISS-PLANAR de 50nn f /Z'8- 0 filme -

utilizado foi PANATOMIC-X, 32 ASA da Kodak e as c6pias em papel K0

DABIìOMI DE .

3.2.6. A'I'JV]DADE TÉCNICA.

Toda a atividade técnica como: localização dos jazigos
fossilíferos; coleta de naterial no campo; catalogação; prepara -

ção de anostras; rernoção dos f6sseis da mat'tiz, sob estereonicros
cópio; restauração do naterial fraturado; o'tganização das cole-

ções ern caixas corn fundo de cera; inpregnação do nateïial con re-
s ina; l arninação ; desenhos; ilustrações; macrofotografia; diagrarna

ção e montagen das estampas; reprodução das estanpas; foi desen -

volvida exclusivarnente pelo Autor deste trabalho.



4. TAXIONOMIA

4.1. ICTIODONTES ISOLADOS

Classe CHONDRICHTHYES

Subclasse ELASI'IOBRANCHI I

Orden XENACANTHODII (=PLEURACANTHODII) ì

FanÍ1ia XENACANTHIDAE Fritsch, 1889.
(= PLEURACANTHIDAE Heckel ' 1895) .

Gênero XENACANTHUS Beyrich, 1848. I

(Taxiononia segundo Jo]rnson, 1980; Jain' I980)

PLeuracanthzrs, Agassiz, L. Poiss. Foss. vol.III, 1837 ' p'

66.

DipLodus, Agassiz, L. Poiss'Foss. vol. III, I843 ' p.204.
Oz,1;hacanl:hus, Agassiz , L. op'c'ti|;, , 7843, p/a5, fig. 7-9.

Triodus, Jordan, Neues Jah¡b., 1849, p. 843.

C omp sacanthzr.s, Newberry, J.S., Proc. Acad. Nat 'Sci.Philad-'
1856, P.100.

Dittodus, Owen, R., Trans.Odont.Soc. vo1.V' 1867 ' p,325,
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Aganodus, Owen, R, , op.cít ' , P. 359'
OchLodus, Owen, R. , op.cít., P' 346'
Ptennodus, Or^ren, R. , op,cil;., p. 363.

Tninacodus, St.John 6 l4rorthen, Pal . I11inois, vo1.6,1875.
p. 2 80.

Lophacanthus, Stock, T' Ann.Mag.Nat.llist. (5) vo1. 5,
1880, p. Zl7,

Anodontacanthus, Davis, J.W., Quart.Jour.Geol.Soc. vo1'
37, 1881 , p. 427.

Didymodus, Cope, E.D., Proc.Acad.Nat.Sci.Philad., 1883,
p. 108.

Diacz,anodus, Gerrnan In Broili, F, Abdruck Nerres Jahrb.,
Geol.Pa1eont., 1904, 467 - 484 .

Diagnose genâ2,íca (DAVIS, 1892): Dente constituído de

urna base larga, que se prolonga para trás, con duas cúspides prin
cipais situadas no bordo 1abial, con forma circular, rnais ou me -
nos conprirnida, com ou sen bordos cortantes, ãs vezes con superfÍ
cie ornamentada por estrias ou costelas. As cúspides podern ser di
vergentes e exibir uma tênue curvatura signoidal para trás. Entre
as duas cúspides principais há una cúspide internediária, e en al
guns casos, nais de urna, de tananho menor. No bordo lingual , atrás
da cúspide internediária, destaca-se urna proeninência denoininada

botão apical , cujo tamanho e forna variarn, que serve de apoio ã

base do dente da fileira sucedente. No bordo labial a base apre -
senta un tub6rculo basal de forna e tananho variáve1. A superfí -
cie inferior da base apresenta-se ¡nais ou nenos plana ou côncava,
geralnente com inúmeros poros chanados forârnens nutîitivos. O den

te apresenta variações em sua forma de acordo corn a posição ocupa
da na nandíbu1a do animal .

Diagnose genár,íca r.eü¿slta: Dentes de base larga, de âm-

bito geralnente arredondado ou ovalado, en cuja superfície oral ,

senpïe convexa, situa-se en posição central , una proeninência que

é o botão apical: arredondado, de tamanho variáve1, podendo ocor-
rer isolado das cúspides principais ou estender-se levemente por
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cntre c1as, nas nunca chcga a atingir o bordo lingual da hase; su

pcrfície aboral côncava, plana e ãs vezes convcxa, corn forâmcns nu

tritivos dispostos radialmente e uma saliência na face 1abia1 d¡
ta tubércu1o basal: arredondado, de tamanho variáve1, e com super
fície articular côncava. Coroa geralrnente tricúspide: corn duas cús

pides principais divergentes, e uma nenor, ern posição internediá-
ria ãs principais dita cuspícu1a: normalmente única, ocasionalmen
te dupla ou tripla e raramente auscnte, corn dimcnsõcs que variam
em torno de T/3 a I/5 das principais, todas situadas no bordo la
bia1. Cúspides pri¡rcipais cônicas, ou rnoderadarnente cornpr:imidas no

sentido 1ábio-tingual , con ou sem carenas laterais; as cúspides po

dern apresentar-se 1isas, ou ornanentadas por cristas e estrias lon

gitudinais. Os dentes poden apresentar variações norfológicas de

acordo con o seu posicionamento na arcada do aninal.

Espácie tipo: DípLodus gibbosus Agassiz, 1843

(Poiss. Foss. vo1. III , p . 204,Esr-.
22b, Fíg ' r95.

Distríbuíção geoLõg¿ca.' Devoniano Superior-Triás
sico Superior '
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XENACANTIJUS ANGl\1'UllllNS I S nov. sp .

Est. I

Material: IIolõtipo RC 70-P, dente sinfisial conpleto. Pa

rátipos RC 7l-P, conjunto de 35 dentes isolados e organizados com

relação ao tamanho, desde sub-nilim6tricos a centirnátricos: RC

72-P, coleção de 79 dentes organizados en posição oclusal' labial
e basal; RC 63-P, 67,68,69,73,75,90,99,10ó e 114, dentes incluí -
dos na mat'riz; RC 154-P1 a 166-P1, sec-ções <le1gadas. I'faterial ca

letado por E.W.Ragonha ern outubro de 1978, rnaio de 1980 e feverei
ro de 1982 e prepara<lo tarnbén pelo autot.

6km ao su1

da Rodovi a

Localidade tipo: Sul do Estado de São Paulo, cerca
da cidade de Angatuba; afloramento situado no krn

. Raposo Tavares (SP-270) '

Outras Ocorrências: kn 165 da Rodovia Castelo
nicípio de Porangaba (SP).

ocorrência estratigrá:lica: Porção superior da Formação

Coru¡nbataÍ, Grupo Passa-Dois.

Etinologia: Nome dado com referên cia ao nunicípio de An

gatuba (SP), onde fo¡arn encontrados pela prineiTa vez, en 1978.

Diagnose: Dentes isolados, de base grossa, naciça, de

bordos grossos e arredondados; largura sempre maior que o conpri-
nento; superfÍcie oral da base co¡n urn proeninente botão apical,ova
lado, que não chega atingir a face lingual; superfície aboral côn

cava, p1ana, ou convexa com um destacado tubérculo basal único, ar

redondado, côncavo, en contato con a face 1abia1, e forâmens nu -
tritivos. Coroa constituída de três cúspides: duas principais e

una cuspícula intermedi'aria; cúspides principais cônicas, modera-

danente comprinidas na região distal, divergentes ern direção ãs

extremidades, de cornprimento similar e carenadas: uma carena per
corre toda face medial e a outra, cerca de quatro quintos da face
anterone<lial-posterolateral; uma a três cristas podern ornamentar
a porção ¡nedial da face lingual das cúspides; face labiaI senpre

de

209

Branco , rnu
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1isa, somcnte con finos sulcos longitudinais; crrspícu1a dc propor

ções trôs a cinco vezcs nenor que as cúspides principais, levemen

te comprimida, gcralmente úni.ca, po<1endo ser dupla' cono també¡n

pode fattar. A dimensão anteromedial-posterolateral (an-p1) da

base, na região cervic¿1l é naior que a dimensão tonada paralela -
nente a esta (C) passando pela região central da base'

Descrição: O rnaterial refe¡ido a Xenacanthus angatuben-

sis nov.sp. consta de mais de uma centena de dcntes isolados ou

incluídos original.nente em matriz de a-teníto fino. O tananho pode

variar desde sub-milimétricos (RC 71/1-P) a dimensões que oscilarn

en torno de 1cm (RC 7L/34-P; RC 7l/35-P). Geralnente exibem una

coloração verrnelha-escur:a ou arroxeada devido, por certo' ã im

pregnação linonítica proveniente da rocha mat'tiz que soe aplesen-
tar coloração senelhante; há que se destacar que, a despeito ða

grande rnaioria apresentar-se con ta1 coloração ' alguns exemplares

)nostran-se esbranquiçados, talvez por efeito de lixiviação poste-
rior, como tanbén por não inpregnação, cuja causa se desconhece'

BASE: Os dentes apresentam base robusta, espessa' con

bordos grossos e arredondados. A dinensão 1ábio-1ingua1 (1-1) ê'
via-de-regra, senpre rnaior (cerca de 1,5X) que a dirnensão antero-
medial-posterolateral (am-p1). Desta forma, o ânbito da base dos

dentes é ap r ox irnadanen te oval e¡n vista basal (Figs'6 '7); alguns

dentes que sugerem ter sido sinfisiais (RC 7l/Iz-P; RC 71/21-P) -
são relativanente rnais largos que os posteriores (RC 7L/32-P) ' A

face lingual da base geralrnente é arredondada.

Eln vista aboral a base pode apresentar tanto uma super-

fície p1ana, como côncava ou levernente convexa. Este últino ca'râ

ter é o que predonina nos dentes examinados. Junto ã face lingual
destaca-se o tubércu1o basal , bem desenvolvido, arredondado, cujo

diânetro ocupa pouco nais que a terça parte da dinensão 1ábio-1in
gual da superfície aboral . Apresenta-se inclinado ern relação a

esta superfície, con a posição mais saliente voltada para a face

labial. A superfície articular do tubérculo basal aplesenta-se usu

almente côncava nos espécirnes bern preservados; a abrasão p16-depo

sicional pode facilmente destruir este caráter. O tubércu1o basal

é senpre único, nunca sub-dividido cono acontece ern esp6cies eu

ropéias (cf. SEILACHER, 1943). Na superfície aboral poden ainda
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ser vistos uma série de for-âmcns nutr j.t j.vos cle diVcrsos tamanhos e

formas, desde arredondados a alongaclos; na rcgíão cent1.al 6 comum

a ocor¡ônci.a de dois a três forâmens nutritivos alongados segun-

do o eixo 1ábio-1ingua1, relativamente grandes e dispostos radial-
nente en relação ao tub6rculo basal (Figs. 6'7)'

A face oral , em vista oclusal da base, é senpre abaula -
da, Circunscrito ã região central, salienta-se un proeninente bo

tão apical que, en área, ocupa cerca da quinta parte desta superfí
cie, considerando-se, neste caso incluí da a 'area ocupada pelas cús

pides. o botão apical é ovóide, con seu eixo rnaior orientado na .li
reção 1ábio-lingual; insere-se na região proxirnal das cúspides prin

cipais, onde geralmente é mais afilado, até ãs proxirnidades do bor

do lingual , contudo nunca chegando a atingi-1o. A exernplo do tubér

culo basa1, o botão apical nunca se mostra sub-dividido, apresen -

tando-se único em todos os exemplares examinados. Forâmens nutriti
vos distribuen-se por toda a superfície oral, principalrnente rode-

ando o botão apical; os rnais destacados concentlan-se nas proximi-
dades do bordo lingual . A dinensão an-pl é sernpre maio:: que a di -

rne ns ão C (Fig.6) .

"CoRoA": Via-de-regra é constituída por três cúspides:

duas grandes, ditas principais e urna intermediária' ben nenor 
'

chamada cuspÍcula, energentes na região 1abial da base'

As cúspides principais constituem-se, invariavelnente de

duas, e de igr:a1 tamanho. A desigualdade, observada no comprimento

das cúspides de um grande número de elernentos, deve-se a duas for
rnas de desgaste: pelo uso do aninal , onde uma teria sido mais exi-
gida que a outra, ou ambas seren totalrnente destruÍdas na ação (Est

5, figs. 1-6), e pelo atrito con o substrato en fase anterior ao

soterranento. Este último f enôrneno é bastante conurn de ser observa

do em todo o ¡naterial analisado, dando a falsa inpressão de que

as cúspides teriarn sido originalmente desiguais quanto ao compri -
nento. A similaridade no comprirnento das cúspides é, desta forrna ,

privilégio dos elementos que não sofreran efeito intensivo da abra

são; ou não foram dentes funcionais e sirn de substituição (RC 70-

P; RC 7I/7-P; RC 71112-P).

As cúspides principais são divergentes, ou em forna de

,'V" quando vistas pela face labial do elernento ' Fo¡marn entre si un
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ãngulo quc po<le variar de 30o a 50o' São rctas e projetam-se um

pouco païa lora e maís para os lados da base, jsto 6, em direção-
1abia1 e ¿rnteromcdial-postcrolateral respectivanente, quando obser

vadas e¡n vista oclusal (Fst. I , figs . 2 ,5) .

O aspecto coniforme das cúspides é constante ern todos os

elenentos analisados. Estes cones, nostran-se, contudo, rnoderada-

nente conprimidos na re¡lião apical tornando-se gradativanente me-

nos cornprimi<los ã medida que se atinge a região mediana; a região
proximal, cornpreendendo cerca de I/5 do comprinento das cúspides
não nostra qualquer' comprcssão apresentando, por conseguinte, sec

ção aproximadarnente circr¡1ar ou oval . Cono consequência desta 1e

ve compressão lábio-linguaI , lateralnente desenvolven-se duas ca

renas, 1isas, sen qualquer serrilhação ou crenulação, que percor-
rern toda a lace interna das cúspides plincipais, e cerca de 4/5

da face externa, ou anteromedial-posterolateral , considerando-se o

cornprimento das cúspides a. distencía que vai da linha cervical até

a extrernidade apical destas (Est.1 , figs.9-11; Figs.8,l3) . Enbora

a carena se desenvolva por toda a face nedial (interna) das cúspi
des, na região proxirnal mostra-se bastante tênue, quase irnpercep-

tível, É de se destacar que, na espécie em questão, a carena da

face anterornedial-posterolateral (externa) das cúspides principais
apresenta-se nais forte no ápice vindo a desaparecer um tanto abai

xo daregião mediana nas nunca chega a atingir a linha de inser -

ção do dente; percorre, desta maneira, cerca de 4/5 do cornprirnen-

to das cúspides (Fig.8). A face nedial , na região onde se desen -
volvem as carenas, ernbora levenente, 6 senpre mais comÞrimida que

a face anteronedial-posterolateral (Est.1, fig.11; Est.6' fig.3).

A cuspÍcula ocupa posição internediária ãs duas cúspi -
des principais. Os eixos das cúspides principais deterrninam um

plano que se apïesenta inclinado ern relação ao plano horizontal da

base, forrnando, con este, um ângulo obtuso de rnai-s ou menos 1150

(Fig.9). A cuspícula, por seu turno, não se alinha ao plano estabe

lecido pelos eixos das cúspides plincipais: encontra-se con seu

eixo orientado em ângu1o obtuso sempre rnai-or, ern torno de 20o

a mâis que o estabelecj-do pelo plano dos eixos das cúspides prin-
cipais en relação ao plano horizontal da base. Esta cuspícula en

contTa-se inplantada no neio das cúspides principais e seu ápice,
em alguns casos, chega a ultlapassar o plano estabelecido pelas fg
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ccs l¿ìbiais das duas cúspidcs principais. Ilm conscquôncia disto ,

gcralmcntc mostram-se truncad¿ts e, desta forna, ¡raralclas as fa-
ces labiais das cúspides principais pelo fato de, ao se salientar
na face labial do dente, vir a constituir-se na estrutura nais su

ccptível ao desgaste quando esta face atrita con o substrato en

fase pré-<leposicional (RC 7I/8-P; RC 7I/23-P). Quando, porém, não

ultrapassa o plano f áci.o-1al¡ia1 das cúspides principais, torna-se
resguardada por estas e peraanece incólume ao desgaste (RC 71/16-
P; RC 71l20-P).

Ern relação ãs cúspides principais, em geral , a cuspícu-
1a cornpreende cerca de T/4 do tarnanho destas (Est.1, fig.1); toda
via observa-se, com clareza, que a relação é inversamente propor-
cional ern considcração ao tarnanho dos dentes: nos pequenos exem -
plares (RC 71/5-P) a cuspícula chega a atingir nais de l/3 ðo ta-
manho das cúspides principais (Est'8, fig.7) e nos naiores exem -
plares (RC 69-P; RC 7L/29-P; RC 71l31-P) pode se restringir a me

nos de 1/5.

A exenplo das cúspides principais, una carena desenvol-
ve-se ern cada rnargern que f ace j.a as cúspides principais dando ã

cuspícu1a uma aparência levemente coinprinida.

Em Xenacanthus angabubensis a cuspícula, via-de-regra ,

é úníca. Contudo, em cerca de 5% dos elenentos exarninados, pode

apresentar-se dupla (Est.1, fig,7), principalmente nos dentes rnaio

res (RC 69-P; RC 71./26-P; RC 7T/34-P; RC 71l35-P), corno tanbén po-
de f altar. HO1'TON (7952) jâ havLa observado que , en 20.% dos espé-

cimes por ele analisados de X.teîens¿s' a cuspÍcula é dupla ou tri
p1a, e que, em cerca de 70e, faLta conpletanente. A ausência da

cuspícu1a em X, angal;ubensis, observada em cerca de 20"'" dos ele -
mentos, adrnite-se que tenha sido ocasionada por efeito abrasivo ,

no atrito desta com uma das cúspides do elernento que, vis-a-vis ,

se situava na maxila oposta (RC 7L/L7-P; RC 7l/21-P); em secções

lamina¡es, graças ã organização estrutural da ortodentina na rg
gião que compreende a cuspÍcu1a 6 possíve1 deterninar que esta,ori
ginalrnente , se fazia presente (Est.6 ,f ig.Z). A cuspÍcula t arnb érn é

freqtlentemente destruída por ocasião da preparação, ao sacar o

dente da natriz, dada sua relativa fragilidade.

Os dentes, em seu rnaio¡ número, encontram-se completa -
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nente destituí<los de ornancntação, prcsu¡nivcl¡nente dcyi do ¿lo d",9

¡¿aste sofri.do no decorrer da tafono¡nia. Â face labial das cúspì" -
des, a não ser finos sulcos que as percorrem longitudinalmentc, se

apresenta totalrnente 1isa, desprovida portanto de ornarnentação. FÊ

ta j.râ restringir-se ã face lingual das cúspides príncipais, re
presentada por cristas, nitidarnente visíveis nos elementos melhor
preservados (Est.1, figs . 2,4,11; Fig. 13).

Elementos há que sã.o ornanentados corn uma única cri.sta
(RC 7I/Ts-P, RC 7I/ZO-P); em outros esta crista única pode ofere-
cer-se bifurcada (RC 71/I6-P) e outros por duas cristas, aproxima
damente paralelas, podendo uma ou ambas mostraren-se bifurcadas -
(RC 70-P). Todavia, sempre que presentes, restringem-se ao bordo
medial da face lingual das cúspides principais. Iniciam-se um pou

co acima oa região mediana das cúspides, geralmente a partir da

carena nediâ1 e estenden-se divergentemente para baixo en direção
ã região proximal. A extensão destas cristas conpreende quase a

¡netade do cornprimento das cúspides. É raro, nas pode ocorrer uma

c¡ista de pequenas dinensões nas proximidades do bordo anterome -
dial-posterolateral da mesrna face ornanentada medialrnente (Est.1,
rig.2).

Se, por um lado, as cristas não exiban um padrão rigoro
samente uniforrne <luando conparados os indivíduos entre si, por ou

tro, uma certa uniformidade na configuração é distingtlida quando

cornparadas as cúspides de urn rnesmo elenento (Fig.13). Em todo o

naterial analisado nunca se constatou ornanentação na.cuspícu1a ,

a não ser finos sulcos longitudinais ern ambas as faces; lingual e

1abial.

Discussão: O parátipo RC 71-P conporta 35 dentes que

foran selecionados dentre os melhores preservados e que, a1én dis
so, pudessem representar a rnais ampla gana de variação intraespe-
c 1t 1ca possr-ve1,

É difÍcil ser encontrado un dente que não tenha sofrido
abrasão em tempo anterior ao soterranento. Acredita-se que os rnais

perfeitos exernplares, nos quais a ornamentação possa se destacar,
correspondam a dentes das fileiras de substituição e não da filei
Ta externa, dita funcional uma vez que é grande o número de den-

tes que exiben sinais de uso pelo animal que os portava.
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lìm aì gr.rns aspectos Xenacanthus angatubensis , cla Forma-

ção Corumbataí do Estado de São Paul.o, assernelha-se a Xe'nacanthus

santosi Wtlrdig-Maciel, 1975 proccdente da Fornação Estrada No

va Río Grande do Su1 . 0s caracteres de senrelhança prendem-se -
principalnente na for¡na das cúspidcs e respectiva ornanentação:en
anbos os casos as cúspides apresentam-se retas, levernente conpri-
mídas, con carenas laterais. lisas e ornamentadas por cristas (=!rcos

te1as"). Necessita ser levado em considcração a precariedade do

material , que a autora em questão dispunha, ao se propor descre -
ver esta nova espécie. Em x' santosi, na descrição de WURDIG-MACI-

EL (1975), as cúspides são desiguais, enquanto de cornprirnento si
nilar en X.angatubensis. Ressalta-se que a desigualdade no compri

mento das cúspides deve-se ou ao desgaste diferencial sofrido pe

1o elemento no atTito com o substrato antes de ser soterrado ou

ao desgaste causado pelo uso rnais intenso de uma das cúspides, en

relação ã outra, no processo de trituração, corno pode ser visto eÍl

muitos elementos e, rnais claramente nos parátipos RC 71/25-P e RC

7L/27-P. En X. santosí, acrescenta-se que, as cúspides são retas ,

flexionadas para trás e apresentam cristas ornamentando tanto a

face labiaI cono a lingual (WURDIG-MACIEL, op.cit.). O rnesrno não

ocorre em X. angatubensis onde as cúspides são retas e avançam un

pouco labialrnente, não se flexionando para trás, e as cristas or
namentam tão so¡nente a face lingual das cúspides principais; a

face labial é sernpre lisa somente exibindo finos sulcos que as per

correm longitudinalnente em centenas de espécimes exa¡ninados. As

carenas laterais de X. santosi "desenvolven-se por toda a borda das

cúspides principais" enquanto que em X.angatubensis estas rest'Lin
gen-se a 4/S do comprimento das cúspides.

A cuspÍcula rnediana dos tientes de X.angatubensis exibe
un tamanho que corresponde ðe T/3 a I/5 ao tarnanho das cúspides
principais; foi verificado que esta variação é diretamente rela -
cionada ao tamanho dos dentes. En X. santosi, segundo a descrição-
da autora, o tamanho da cuspÍcula resume-se na netade do cornpri -
rnento das cúspides principais, não obstante as duas espécies en

questão apresentârem-na 1isa, sem ornanentação tanto na face 1a -
bial quanto na face lingual .

Enquanto em x,santosi a base dos dentes mostTa nedidas-
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iguais de largura e conprinento en X. angatubensis a largura, sal-
vo casos excepcionais, é scnpre maiol que o comprinento.

Xenacanthus angatubensis guarda certa semelhança com

X.terensis (Cope) do Grupo Wichita, Perniano do Texas, principal -
mente no tocante ã base onde, nos dois casos, a largura é maior
que o comprimento, os bordos são arredondados e grossos e tanto
o tubércu1o basal quanto o botão apical são proeminentes. No en -
tanto, a diferença narcante se processa nas cúspides pÌincipais que

são foitemente cornprinidas corn carenas crenuladas eTn X' te:xens¿s eû

quanto X.angatubens'is as apresenta muito fracamente comprirnidas-

e as poìlco acentuadas cârenas laterais são 1isas, desprovidas de

qualquer crenulação ou serti thação.

É, de certa forma, estranháve 1 a comparação que WURDIG-

MACIEL (1975) faz de X. santosi com Xenaca.nthus pLatypl:ez'nus (Cope)

do Grupo Clear Fork do Permiano do I'exas ã luz do trabalho de

HOTTON (1952). Na primeira a base apresenta-se "con largura igual
ao cornprimento e os bordos arredondados" (e também grossos corno é

notável na estanpa VIII do seu trabalho, op. ¿l¿.) enquanto que

na segunda espécie o comprinento da base é característicamente
maior que a largura, os bordos são finos e o tubérculo basal bas

tante pequeno, embora claranente defini<1o (HOTTON' 1952).

Pel-a descrição de IìOTTON depreende-se que x. pLatgpter -
nus em vários aspectos nostra afinidade, isto sim, con Ta.quaran -
thus a|buquer.quei (Silva Santos) que ocorre tanto na Forrnação Pe-

dra de Fogo da Bacia do Parnaíba como tambén no Menbro Taquaral da

Forrnação Irati no Estado de São Paulo (cf.RAGONHA' 1978).

Recentemente JOHNSON (1980; 1982) descreveu respectiva-
menle Xenacanl;hus moorei (Woodward, 1889) procedente da Formação-

Tecovas, Grupo Dockurn, aflorante nas inediações da localidade de

Kalgary, no Texas, de idade neotriássica, e X.nebz'askensis da

Fornação Towle Shale, Carbonífero Superior do sudoeste de Nebras-

ka, tanbé¡n na An6rica do Norte. As duas espécies en questão apre-
sentam as cúspides ricanente ornanentadas pol cristas em f orrna

de "V" diferindo assim, substancialmente, da nova espécie proposta
cono x. angal;ubensis.

JOIINSON (1982) considera as duas espécies norte-anerica
nas como pertencentes ao gênero Orthacanthus e não Xenacanthus
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valcndo-se, cntrc aspectos outros, tlo posicj.onamcnto do botão api

cal cm relação ãs cúspides principais' Para o referido autor en

OrLhacønthus o botão apical é isolado das cúspides principais cn-

quanto que en Xenacanthus este se cstende por entTe as ditas cús

pides. Exarninando o material refercnte a X. angatubensis concTui -
se que cste caïátcr dc diferenciação gcnérica, não obstante âcei-
to para as espécies norte-americanas, não deva ser considerado co

mo válido, vez que a posição do botão apical não é de todo rÍgida
como pressupõe JOIJNSON (op.cít. ), tomando por base o seu rnaterial
de estudo. Desta forma, nos espécirnes RC 71/19-P, RC 77/33-P en -
tre outras, o botão apical estende-se por entÌe as cúspides; ern

contrapartida nos exenplares RC 7I/I3-P, RC 7f/15-P, RC 7l/24-P o

botão apical está claranente isolado em relação ãs cúspides prin-
cipais. A existência de elenentos cuja posição do botão apical é

internediãria entre un caso e outro (RC 7l/ 20-P, RC 7I/22-P) cons

titui un argunento desfavoráve1 ã consideração de dois gêneros di!
tintos ã luz deste carãcter'
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XIINACANI'IIUS C^¡,Í,AQUENSIS nov. sp.

2, f.igs. 1-11; lìigs. l-0, 14, 15, 16

Material: Síntipos: RC 56-P, conjutrto dc 8 dentes' isola
dos da mat'riz, e organizados en ordern crescente de tananho, cole-
tados por Evaldo Wehrnuth Ragonha cntre 1975 e I977; RC 57-P, con-
junto de I dentes isolados ða matriz, e organizados ern ordem cres

cente de tananho, coletados por Evaldo Wehnuth Ragonha em setem -
bro de 1978; RC 80-P, conjunto de 11 dentes isolados, organizados

em ordem crescente de tamanho e coletados por Evaldo Wehnuth Rago

nha en rnarço de 1982; RC 83-P, conjunto de 34 dentes isolados da

matríl, organizados em ordern crescente de tamanho e coletados por

E.W.Ragonha en setenbro de 1978 e fevereiro de 1982; anostras corn

dentes incluídos na matriz: RC 55-P coletada en outubro de 1974pe

10 autor; RC 58-P coletada ern abril de 1977 pelo autor; RC 78-P

coletada ern seternbro de 1981 por R.J.Bertini, RC 79-P coletada em

março de 1982 pelo autor. RC 56/1-P é o nenor elemento da coleção:

1,4nm de comprimento e 1,2nn de largtrra, enquanto o rnaior é o RC

83/34-P cujo comprinento conpreende 6,Zrnm e a largura 7 '4mm'

Localidade tipo: Distrito de Carnaquã, município de Rio

Claro (SP) ; talude do antigo tronco fe¡roviário da FEPASA (trecho

desativado), aproxirnadanente 1Okn a noroeste de Rio Claro'

Outras ocorrências: a) km 209 da Rodovia Raposo Tavares

(SP-270), rnunicípio de Angatuba (SP)

bensis,
em associação corn X. angatu

b) kn 165 da Rodovia Castelo Branco

(SP-280), rnunicípio de Porangaba (SP) tanb6n associada a X'angaltu

bensis "

Etinologia: Nome dado em alusão ao distrito de Carnaquã,

municÍpio de Rio Claro onde o prirneiro dente de xenacantódio foi
descoberto pelo Autor en 1974.

Diagnose: Dentes relativamente pequenos (sub centinétri
cos), de base relativanente grossa, bordos gTossos e arredondados,
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com larÍlura dc dimcnsões si.¡nilares ao comprjmcnto; sr:pcrf ícic oral
da b¿rse convcxa com um botão api.cal arrcdondado, não isolado das

cúspides principais, cstcndendo-se cntre elas até as proximidadcs
do l¡ordo lingual da base, sem, contudo, atingí-1o; superfície abo-

ra1 senpre côncava com depressão maior em torno do tubérculo basal
que é arredondado , moderada.mente sal j ente , geralnente se posicio -
nando em plano inferior ao da l¡orda 1ingua1.

Cúspides principais de igual tananho, relativamente lar-
gas na porção proxinal e ligeiranente curvas no sentido anterone -
dial-posterolateral; muito pouco comprimidas com una suave carena-
na face medial; são lisas, e a ornamentação restringe-se a finos -
sulcos longitudinais; ausôncia de cristas quer na face lingual quer

na labial das cúspides; cuspícu1a interrnedi'aria cerca de três ve -
zes menor que as cúspides principais, geralmente única, rnas poden-

do ser dupla ou ató tripla, ligeiramente cornprimida e se¡n ornamen-

tação. O cornprirnento anteronedial-posterolateral (am-p1) da base na

regíão cervical é ¡nenor que o conprimento tonado paralelarnente pas

sando pelo centro da base (C). A dimensão 1-1 é aproxirnadamente

igual ã dimensão an-p1.

Descrição: Xenacanthus camaquensís nov.sp. acha-se Lepre

sentadâ por séries de dentes isolados da matríz por pïocessos mecâ

nicos, e por amostras de leitos fossilÍferos corn dentes incluídos-
na mat'riz, provenientes de duas localidades do Estado de São Paulo,

distantes aproxirnadamente 150 kn, em linha reta, uma da outra (Fig.

i).

Os dentes que caïacterizam esta nova espécie, ern geral ,

são menores aos que representan X.angatubensls. Não fói encontrado
um s6 elemento cujas dirnensões da base excedessen 8nm. A nédia de

tarnanho ern relação ã base situa-se en torno de Snm (RC 5ó-P; RC 57-

P; RC 80-P; RC 83-P). Na assernbléia f6ssiI de Angatuba' X.cama

quensis se distingue "prima facie" de X ' angal;ubensís, curiosamen -
te, pela coloração mais desbotada dos elenentos daquela en relação
a esta espécie; principalmente as cúspides não se mostram tão limo
nitizadas cono se observa em X'o.ngatubensis. A coleção de Carnaquã'

se bem que não todos, tambén se constitui de elementos relativamen
te claros.

BASE: A base dos dentes é grossa, com bordos também gros
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sos c arrcdondíìdos. O ânbito é aproximadanente circular, cotTì peque-

nas variaçõcs individuais, ondc as dincnsões 1-1 c arn-p1 aproxima-
darncnte se equivalen, colTì pequeno predonínio de urna dinensão sobrea

outra (Fi.gs, 14-16). Não parece haver diferença norfol69ica signi-
ficativa da base nos e1e¡nentos, que se pressupõe anteriores, quan-

do comparados aos ta¡nbén pressupostos posteriores' A face li.ngua1

da base corresponde, aproxirnadanente, a um serni-círculo (Est, Z ,

figs . 4, 8) .

A face aboral da base é sempre côncava. Corno caracterís-
tica rnarcante esta.espécie âpresenta urna depressão, que se estende
íme<liatanente ap6s e ao redor da lace lingual do tubércu1o basal .

Esta depressão confere, ã face aboral da base, uma configuração côn-

cava (Est. 2" figs.5,6l. Forârnens nutritivos distribuem-se por to
da a face aboral, especialmente na região deprinida, onde são rela
tivanente grandes e orientados radialmente en lelação ao tub6rculo
basal (Figs. 14-16). Este, por sua vez, delinit-a-se con a face 1a-

bjal do dente e o bordo, diametralmente oposto ao labial , via -de-
regra, não chega a atingir o ponto centïal da face aboral. O tubér
culo basalr ocupa cerca de I/5 ða área total da face aboral . Nor-

malmente apresenta-se único, arredondado, e com superfície de arti
culação côncava, excessão feita aos menores exernplares (RC 83/1-P;
RC 83/ 2-P) onde esta superfÍcie é convexa; acredita-se que esta
configuração esteja ¡elacionada ã abra.são dos seus bordos. O tubér
culo basal não chega a ser tão proeminente como en outras espécies

descritas de xenacanthus: na naioria dos dentes, que conpõem o sín
tipo RC 83-P, situa-se en plano inferior ã borda lingrral da face
aboral da base (Est. 2, figs. 5,6). 0 naterial proveniente de Cama

quã, por se achar desgastado por abrasão pré-deposicional não ofe-
rece condições de análise rnais apurada quanto ao tubérculo basal'

Ern vista oclusal , a face oral da base é sempre convexa .

O botão apical 6 arredondado, un tanto achatado, estendendo-se des

de as proxinidades do bordo lingual até a região compreendida en-

tre as cúspides principais, onde pode tornar-se afilado ( Est. 2'
fig, 2). Não é, portanto, isolado, nern atinge o bordo lingual da

base. É relativamente grande: sua área chega a atingir de I/4 al/ 3

da 'area total da face ora1, considerando-se inserida nesta, a ârea
ocupada pelas cúspides. Apresenta-se invar:iavelrnente único, nunca

sub-dividido, a exenplo do tubérculo basal da face oposta. Forâ-
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mcns nutri tivos, não olr.s.tante rÐcnos exprcssiyos que os da lace a-
horal, restringcr¡-se princjpalDcnte ã band¿ qùe tcn, na face 1in-
gual do botão apical e o l-¡orclo lingual da base, suas extrenidades
limítrofes, I di.ncnsão anteromedial-postero]ateral (am-p1) tornada
na regìão lal)ial do dente, em vista oclusal , é rnenor que a dimen-
são tomada paralelamente passando-se pelo centÌo da base (c).

"COROA" I ,As duas cúspides principais são de igual tama-
nho (RC 56J7-P; RC 57/3-P; RC 83,/5-P; RC 83/19-P), Processos ¡necâ

nicos de abr:rsão com o substrato ou atrito corn o e1emento da arca
da contrári a faz con que este ca'rãter não se faça uniforme en to-
dos os elenentos que cornpõe o sÍntipo IRC 56/6-P; RC 57/7-P; RC

8i/6-P; RC 83/16-P; RC 83/20-P). São cônicas, levemente comprimi-
das. Tal aspecto é somente denunciado pelo desenvolvimento de una
carena simples, não rnuito pronunciada, que se estende por toda a

face medial das cúspides; a face oposta, ou seja, anteromedial
posterolateral , no entanto, é destituída de carena (Est. Z, figs.
3, 11)..

Em cornparação ao ta¡nanho da base, as cúspides principais
são relativanente curtas, dando ao dente urna aparência robusta.

En vista 1abia1 é notória a divergência existente entre
as cúspides principais. O ângulo de divergência, todavia, não 6

constante: pode variar entre 50ç e 45e aproxinadanente.

Urn aspecto narcante quando as cúspides principais diz
respeito ã inflexão que apresentan. Esta inflexão 6 nelhor aper-
cebida quando, tornando-se o elenento en vista labial , concentra -
se a observação na face medial das cúspides. Espécirnes há en que

ambas as cúspides principais estão inflectidas (RC 83/5-P) , e ou-
tras, en que tal aspecto, se reserva a una das cúspides, restando
certa retiformidade ã outra (Est. 2, fig. I,7,9). En vista oclu-
sal observa-se que a flexão das cúspides, via-de-regrîa, se faz pa

ra fora e para os 1ddos, isto 6, as cúspides projetarn-se pela fa
ce labial e para a face anterornedial-posterolateral (Est. 2, figs'
2,8), I4ais raranente poden flexionar-se paÌa os lados e para den-

tro, ou seja: ern direção ao bordo anteromedial-posterolateîa1 e

en oireção lingual (RC 83/19-P) '

O plano fo¡rnado pelos eìxos das cúspides principais 6

inclinado ern relação ao plano horizontal da base, formando corn es
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tc - a crcnìp1o do cluc ocorrc cm N, (tngalubr¿n:;is - un ângulcl oìrtu-
so dc lnais ou Ítcnos 115e. A cuspíctr1a, que sc sjtua invarjavc.l ¡ren

tc cntre ¿¡s du¿ìs crispi.des princip¿ìis, oricnta-se em ângulo de

rnai s ou mcnos 135ç em relação ao plano hori zontal da base' Con is
so pode ultrapassar o p1.ano que tangencia as faces Labiais das

cúspi.de s princípais, podendo assim ser nais f aci lrnente desgastada
por abrasão (Fi g, 10)

A cuspícu1a conpreende cerca de I/3 ðo tamanho das cús-
pides principais. Co)nuficnte cônica, destítuÍda de carenas, sua

secção, ern gera1, é circular. Um clemento soncnte, proveniente de

Carnaquã apresenta a cuspícula dupla (Est. 2, fig. 4) <lentre os

trinta e quatTo dentes que cornpõern a coleção-tipo; de Angatuba
somente urn (RC 83/28-P) apresenta cuspícu1a tripla (Bst. 2, fig
l0), Nos restantes é sempre única, Leve-se en conta que a cuspícu
la pode estar ausente en alguns elenentos (RC 56/f-P; RC 57/3-P ;

RC 83/6-P; RC 85/17-P; RC 83/18-P) mas esta falta deve-se a pro-
cessos cstri tamcnte mecâni cos.

As cúspides são lisas totalnente destituídas de ornarnen

tação. C¡istas não são observadas nen na face 1abia1 nem tanpou-
co:na face lingual das cúspides. Finos sulcos longitudinais poden

ser observados percorrendo as cúspides de alguns dentes (RC 56/6-
P; RC 57,/8-P; RC 83/19-P); noutros, porérn nen tais sulcos são ob-
seryáveis e as faces são conpletanente lisas (RC 83/5-p).

Discussão: Xenacanthus camaquenses en Angatuba, ocorre
associado a X. angatubensis no nesmo hoÌizonte fossilífero da For
rnação CorurnbataÍ. Por esse rnotivo, considerou-se que as relações
norfol6gicas dessas duas novas espécies propostas deveriam mere-

cer ¡naior atenção. Mesno não levando en conta a cor predorninante-
que em X, ca.maquensis ê, em sua maioria, mais clara que em X. an

gatubensis, diferenças morfológicas são significativas tanto quan

to se põe a cômparar as bases cono as "coroas" dos dentes.

De urna maneira geral a base de X. camaquensis ten âmbi-
to que se aproxirna a urn cÍrculo, enquanto ovalado em X. angatuben

si.s. Isto significa que na prirneira as relâções de comprirnento e

largura são aproxinadanente iguais ao passo que, na segunda, a di
mensão da largura (1-1) sempre predornina à do comprirnento (an-p1).

Em vista oclusal a dimensão (an-pl) da base de X. cama-
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quensi!; -tornarla na região ontlc se clcvam ns cúspitlcs c passttndo npro

x j lnacl¿rncntc pelo cixo dcst¿rs - 6 nc,nor quc a dì¡n<nsão ccrltral (C)

tomacla paralclancnte e 'passando pcla t'cgi ão ccntral da base (Figs.
14-16), llsta, não neccssarj.ancnte coincide con o cclltro do botão -
apical, En X. angaLubensis, ao colltrá¡io, a região ocupada pelas
cúspldcs 6 <le conprinento naior e a l¡ase vai se estre j.tando ã ned!
da que se ciirige para o bordo lingual; clesta forrna, a região ccn

tral da base (C), aprescnta urn cornprirnento sempre nrcnor (Fìgs. 6,
7). ,.IOllNS0N (1980) ut:i1iza-se clas relações de me clicla, largura e

comprinento ao conp¿rrar, íntraespccificanente, Xenacanthus rnôorei
provenientcs do 'lexas com rnate rial europcu descrito por I'r,OODWARD

(1889b). A16m das rlimensões de co:nprincnto am-pl, utili.za-se de

una dimensão paralcla k tomada na altura da quarta parte da base

do dente, partindo-se do bordo lingual . Para o caso em questãÕ, es

ta <limensão-dacia a natuTeza anatônica do material , representativo-
de duas espécies, a ser comparado - acredita-se que ¡ão teria sido
tão significante quanto ã tomada da tlincnsão C, proposta neste tra
balho , e não utí 1i zað.a por Johnson.

O botão apical é arredondado e situa-se nais próximo, e

portanto menos isolado, ern relação ãs cúspides principais em x.ca-
maquensis; em X, anga.l;ubensís é ovalado, rnais proeninente, e há

casos em que se situa entre as cúspides e outros etn que ¡ernanece
un pouco rnais insolado destas. No entanto ern ambos os casos é sern-

pre único.

A face aboral da base, da naioria dos dentes de ,{' angatu
bensis, é convexa, podendo, tanbén, ser plana; raros são os clue

apresentam uina discreta concavidade. O tubé¡cu1o basal é bastante
saliente e inclinado ern relação ao plano da base. Jã en X'camaquen

sis" na face aboral da base, há senpre una depressão que rodeia a

face lingual do tubércu1o basal , conferindo, desta forma, un aspec

to côncavo a esta face. O tubérculo basal tanbén não é tão salien-
te, nesta espécie, vez que é co¡nun se situar ern plano inferior ao

estaúelecido pelo bordo lingual da base. Nas duas espécíes, porén,
o tubérculo basal é único, nunca subdividido e uma pequena concavi
dade neste caracteriza a superfície de articulação em arnbos os ca-

s os .

No que se refere ã "coroa", nas duas espécies, as cúspi-
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dcs são cônic¿¡s e lcvemcnte conprimidas no scntido lábio-1ingua1.
As cúspidcs de X.canaquensis, no cntanto são relativanente :nais

curtas e mais robustas na região proximal que as de X, angatubensís'
Cúspides principais inflectidas também se constitui nun caráter pe

culiar de X. camaquensis em contraposição a X.(tngatubensis que as

apresenta sempre retiformes' Carenas na face anteromedial-postero-
lateral das cúspides e ornanentação por cristas na face nedíal,tan
bém só são vistas em X. anga.tubensis; em X. camaquensís não só a fa-
ce anteromedial-posterolateral é lisa cono, toda a cúspide é des -
provída de ornamentação.

Há certa similaridade entre as duas espécies quando os

dentes são observados en vista lateral: a disposição das cúspides-
principais em relação ã base forna um ângu1o obtuso de aproximada-

nente 110o a 115o (Figs. 9,10) .

Só o fato de apresentar as cúspides principais levenente
cornprirnidas, inflectidas, e despojadas de ornamentação, entre ou

tras características, já seria suficiente para distinguir ,tr. camd -
quensis de outras espécies conhecidas.

Destarte, en x. nebtaskensis do Virgiliano de Nebraska

E.U.A. (JOIINSON, 1982) as cúspides são retas, ricamente ornanenta-
das por cristas em todas as faces e a cuspícula é relativanente
grande.

X.Luedev'sensís do Eoperrniano texense, E.U.A., segundo BFB

MAN (1970) , apresenta as cúspides tambén intensanente ornarnentadas

por cïistas, e a cuspícula não foi observada nesta espécie.

X.mooz'ei foi recentenente anunciado no Neotriássico nor

te-americano por JOHNSON (1980). Este autor comparou seu naterial
com o naterial europeu descrito por WOODWARD (1889b) como DípLodus

nooz,eí e concluiu pela sinonÍnia das espécies européia e norte-ane
ricana. Os dentes são relativamente pequenos e as cúspides são o¡-
namentadas por cristas em todas as faces.

X.indicus nostla estreita afinidade con x. mooteó e X'pa,v'

t;íd.ens da Austrá1ia (JAIN, 1980) e exibe duas a três cristas por

cúspide, nas cono os dentes encontran-se incluídos ern matriz, adni

te JOHNSON (1980) que, o núnero de cristas por cúspide node ser
mais a1to. Assin sendo, difere, nitidamente da nova espécie propos

ta Xenacûn Lhus camaquensis.
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Os dentes atribuídos a X, canaquens.is, na regi.ão de Anga-
tuba, encontrãn-se associados aos dentes ðe X,angatubensis (Est.8,
figs. 3, 8) nurn rncsrno horizonte fossilffero enbutido no terço sr¡-
perior da Fornação Co¡umbataÍ cuja litotipia predominante consiste
de siltitos arroxeados intercalados por finos leitos de arenito fi
no. Ailicionam-se a esta associação restos de outros tubarões, e

peixes 6sseos. A julgar pela assoclação, nurn mesno plano de acarna-

nento, é cabíve1 ad¡nitir-ìe que, pelo menos du¡ante algum tenpo, as

duas espécies en questão, tenhan coabitado o nesno arnbiente.

Por outro 1ado, em Canaquã não ocorre X. angatubensis só

o fazendo X. camaquensis, As 1âninas fossilíferas, localrnente, tam-
bé¡n situan-se na porção superior da Formação Corurnbataí, rnais pre-
cisamente en torno de 4n abaixo do contato erosivo entre esta for-
mação e a Formação Piranbóia, sobrejacente. Aqui os espécirnes achan

-se nais desgastados, denotando-se certo atrito com o substrato em

tenpo que antecedeu a tafononia. É nuito raro encontrar-se un exen
plar em perfeitas condições de preservação. En Angatuba, alén de

mais freqtlentes, são nelhor preservados.
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Rc 7rl8-P

RC 7t /20-P

____am-pl _ì

FIG.6 - Contorno das bases e tubérculos basais (tb) d.e dentes
de Xenacanthus anga.tuberts¿s nov. sp,, tomados ea cârnara
cIara. am-pl= dimensão anteromedial-posterolateral; 1-1=
dinensão 1ábio-lingual; c= dinensão da base, paralela a
an-pI, passando pelo centro da base. X20,
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FIG. 7 - Contorno das bases

nacanthus angatub en si s
(SP). Desenhos feitos

e tubérculos basais de dentes de

nov. sp., procedentes de Angatuba

ern câmara- clara. XZ0.

Xe
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RC 7 t /zO-P

7t/7-P

E
E
l()

RC 7r / r6 -P

de dentes de Xena
a extensão da cã
cc= cornprinento I
cervical. Xl6 .

FIG. 8 - Vista lateral das cúspides principais
canthus angatubensia nov' sp., destacando
rena na faèe anteronedial-posterolatelal '
da cúspide; c1= carena latèral; lc= linha
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FIG. 9 - Vista lateral de dentes de Xenacanthus angatubensis
nov. sp. procedentes de Angatuba (SP). Inclinação das

cúspides en relação ao plano horizontal da base. X16.

FIG. 10. - Vista lateral de dentes ðe Xenacanl;hus camaquensis

nov. sp. procedenles de Angatuba (SP) . rden Fig. 9.X20.
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Fig 11

I

Fis 12
I

DGM II24-P

FIG. I1 - Vista l-ateral de
nov. sp. proce dente s
(SP). Inclinação das
zonxal da base. X20.

FIG. 12 - Vista lateral de
ward) procedentes de
rdem Fí9. 11. X40.

dentes de Xenacanthus ferrazensis
de Ferraz, nunicípio de Rio Claro
cúspides en relação ao Plano hori-

dentes de Xenacanl;hus moorei (Nood
Santa Rita do Passa-Quatro (SP).
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FI G. 13 - Xena.canthus a.ngaltubensis

cristas que ornaneni"am a f.ace

cipais. cm= caïena medial; cr=

nov. sp. Confi-guração das

medial das cúspides P rin
cristas . Xl6.
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FIG. 14 - Contorno das bases e

nacanthus canaquensis nov.
nicÍpio de Rio Claro (SP).

câmara- c1ara. X20.

tubérculos basais de dentes de

sp. , procedentes de Camaquã,

Desenhos feitös con auxÍ1io
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FIG. 15 - Contorno das bases e tubérculos basais de dentes de

Xenacanthus cømaquehsis nov. sp., procedentes de Angatuba

(SP). Desenhos feitos en câmara-clara. X20.
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XENACANTIIUS FERRAZENSIS nov. sp.

Est. 3, figs. I-I2; Fig. 17.

Mggg4e_!: Holótipo RC 1I2-P, dente anterior, conpleto
isolado da matriz, coletado por E.l4l, Ragonha en 1975. Parátipos RC

113-P, dente anterior, incompleto, isolado da ¡natriz, coletado por
E.W.Ragonha; DGIt,f 1124-P, dente posterior, inconpleto, isolado da

matriz, coletado por L.I.Price en 1941 cujo depositário é o Depar-
tamento Nacional da Produção Mineral , Divisão de Geologia e Minera
logia, Rio de Janeiro.

Localidade Tipo: Afloramento situado entre os quilônetros
18 e 19 do extinto "Ramal de Analândia" da então Conpanhia Paulis-
ta de Estradas de Ferro (hoje FEPASA) que unia a cidade de Rio Cla
ro a Analândia, passando por Ajapi, Ferraz e CorurnbataÍ. Com a de

sativação do rarnal e¡n 1967, o traçado cedeu lugar a uma rodovia de

tr'af ego peri6dico, que ven servindo aos sÍtios e "portos-de-areia"
da região. A dita exposição situa-se no distrito de Ferraz, rnunicÍ
pio de Rio Claro, Estado de São Pau1o. Para melhor referência a pe

quena estação ferroviária de Ferraz localizava- se no km 21 do Tra
jeto.

Ocorrência estratigráfica: Terço superior da Fornação Co

¡unbataí, Grupo Pas s a- Doi s

Etinologia: Norne alusivo ã localidade de Ferraz, rnunicí-
pio de Rio Claro (SP) , onde os dentes fo¡am encontrados.

Diagnose: Dentes isolados, de base 1osângica, não espes-
sa e de bordos arredondados., largura de dinensões aproxirnadas ao

comprimento. SuperfÍcie oral da base convexa, con un botão apical
arredondado, de superfície levernente convexa, de contorno aproxina
do ao da base, em posição não isolada ern relaçã.o às cúspides princi
pais; superfÍcie aboral da base con uma depressão que contorna o

circular tubérculo basal, tornando-o proerninente. Coroa constituí-
da por duas cúspides principais cônicas, podendo ser flexionadas ,

cornprimidas no sentido 1ábio-1ingua1 , lisas, con carenas laterais
tanbén 1isas. CuspÍcula internediária única, podendo tanbém ser
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dup1a, de dimensão cerca de quatro vezes nenor que as cúspides pri4
cipais. Conprimento anteromedial-posterolateÌal (an-pl) menor qrre

o comprinento cental (c) tomado paralelarnente e passando pelo cen

tro da base. A dinensão 1-1 é aproxinadamente igual a am-p1.

Descrição: Xenacant,hus ferrazensís nov.sp' acha-se re
pl:esentada por três dentes: dois, que parecen ter sido anteriores
(RC 112-P e RC 113-P) e un; terceiro (DGM TIZ4-P) que, dada sua
robustez, supõe-se ter ocupado uma posição posterior na arcada deg

tâ'ria. 0 holótipo achava-se incluÍdo ern una fina canada lenticu -
lar bioclástica onde se destacan escamas e dentes de palaeonisci-
fornes envoltos por una matríz argilo-arenosa, cuja coloração é

de vermelho-escuro. Total êxito foi obtido na sua preparação, 1o-
grando-se obtê-1o conpleto. Os dois parátipos já se encontravan
ísolados e, infortunadarnente , algurnas partes estão a faltar: no

exemplar RC 113-P a região labial da face aboral da base acha - se

lascada, justanente onde se situava o tub6rculo basal; já no exen
plar DGM I124-P a ausência 6 sentida na porção lingual da base

fraturada nas inediações da face lingual do botão apical. Não obs

tante, a preservação da região labial , onde se situan as cúspides,
por si só, é suficiente para que se considere o exernplar incluso
na nova espécie.

BASE: O ânbito da base se aproxirna a um losango com

vértices arredondados, principalrnente quando se observa o holóti-
po RC 112-P en vista oclusal (Est, 3, fig.3), No parátipo RC 113-

P esta configuração tanbém se faz sentit, enbora não tanto defini
da quanto no ho1ótipo. No parátipo DGM Il24-P esta configuração -
acha-se prejudicada pela ausência da porção lingual; ern todo caso,

a julgar pela porção preservada, parece que a figura teria sido
senelha.nte ãquela que se evidencia nos dois outros espécines '

A dirnensão anteronedial-posterolateral (an-p1) é prati
camente a nesna dimensão lábio-tingual (1-1), con pequenas varia-
ções de una sobre a outra.

A face aboral da base exibe uma concavidade que se ini
cia na face labial do dente e contorna o tubérculo basal . Forâ
nens nutritivos são nurnerosos nesta área deprirnida onde urn grande
forânen destaca-se na região central (Fig. 17; Est. 3, fig.5). Os

bordos laterais são retiformes e abaulados, convergentes no senti
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do da extremida<le lingual, eue, nesta espécie,. é un tanto aguçada
(Est. 3, figs, 3-7, 9, 10). O tubérculo basal é único, circular ,

e destaca-se nesta face, corn nínima inclinação do bordo lingual
em relação ao labial o qual se situa ern plano un pouco nais a1-to;
a superfície de articulação é côncava e tanbén circular. Nos dois
parátípos, total ou parcialrnente, o tubérculo basal se faz ausen-
te en consequência de fratqranento por ocasião da remoção do ele-
rnen to da rocha encaixante.

a! "\"'Ì!, i 't.t
. .i å.".l tl. '

i, ,,
.',.'1...............j' \'ì,

-:þu,Þ, 
'o

¿-P

5 mm

1,1

FI G.

Oralmente a base é convexa, e os bordos são relativa -
¡nente finos. As cúspides ocupam cerca de 2/3 ð.a área total da f3
ce oral , O botão apical está confinado ã região médio-1ingual da

base e seus bordos não chegan a atingir qualquer extre¡nidade des-
ta; é único e arredondado, e, .sonente uma pequena porção afilada
e deprinida do seu bordo 1abial , chega a estender-se por entre as

cúspides principais, na região de implantação destas(Est.3, figs.

fez,z'azensis nov. sp., contorno da base e
do holótipo RC 112-P,procedente^de Ferraz,
Claro (SP). Desenho feito em cámara- cla

17 - Xenacanthus
tub6rculo basal
muni cípio de Rio
ra, X20.
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3, 6). Dn área abrange cerca de I/6 da ârea total da face o¡al da
base. Forânens nutritivos podern ser vistos nargeando as extremida
des da base, indicando desta forrna o linite de inplantação do den
te no alv6olo (Est,3, fig. 4).

"COROA": As duas cúspides principais são nornalrnente di
vergentes e tudo f.az crer que tenhan sido iso¡n6tricas. A apatente
hesitação quanto ã relação de tamanho das cúspides principais pren
de-se ao fato de una ou das duas cúspides apresentarem a porção
apical rnais ou rnenos desgastada. Todavia, a julgar principa1nente
pelo parátipo RC 113-P, onde a abrasão atingiu apenas levenente o

ápice de urna das cúspides, pode-se rnesno chegar a afirrnar que te
ri.an sido isornétricas.

As cúspides principais energem da face anterornedial -
posterolateral da base e dirigen-se conve rge ntenen te en direção
apical até cerca de I/4 da sua extensão; neste ponto, sofre¡n uma

inflexão e passam a divergir-se no sentido anteronedial-posterola
te.ral Esta peculiaridade, não observada en outras espécies , é

nais claÍanente percebida quando os elementos são observados en
vista oclusal , dando a falsa impressão de as cúspides sere¡n ¡nais
fechadas, e ocuparen un espaço relativamente nenor da face labial
da base (Est. 3, figs. 3,6). 0 exenplar DGM 1124-P, por ter sido
provavelnente un dente posterior, foge a esta característica; nes
te, as cúspides principais são anônalanente separadas, conquanto,
tarnb6n divergentes, infléten-se nuito pouco pata fora; nesno a:
sim una das cúspides 6 mais inclinada en relação ã outra (Est. 3,
figs, 1r,12) ,

Ainda en vista oclusal , percebe-se que urn a das cúspi -
des desenvolve-se ql¡ase perpendicularmente en lelação ã base con
ligeira flexão para dentro no sentido da dinensão lábio-1ingua1 ,

enquanto a outra flexiona-se para dentro e un pouco para o ladoda
face ante¡onedial-posterolateral (RC 112-P, DGM 1124-P); este por
nenor não é ben caractetizado no parátipo RC 113-P por causa da
existência de fratura com preenchirnento de material pe1ítico no
transcurso da tafonomia, en anbas as cúspides, obrigando-as a

apontar para fora.

0bservando-se labialmente os exernplares RC 112-P e RC

113-P nota-se que o bordo interno, ou nedial , de una das cúspides,
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é curvilíneo, em contraste ã retilinidade exibida pela outra õús-
pide principal quanto ao seu bor<lo nedial (Est. 3, figs. Z, 8).

As cúspides são comprinidas no scntido 1ábio-lingual .

Cono consequência da compressão, duas carenas absolutarnente lisas
desenvolvern-se em cada cúspide. Na face nedial das cúspides a ca-
rena é bem rnais acentuada e percorre-na por completo: do ápice ao
colo dentário; o rnesno jâ náo se observa na face oposta, ou ante-
rornedial-posterolateral , onde se restringe ã netade distal da cúg
pide principal nos elenentos RC 112-P e RC 113-P; no parátipo DGM

LL24-P a carena percorre toda a face anterone<lia1-posterolateral-
embora de f orrna não nuito narcante na porção proxirnal.

O tananho da cuspÍcula compreende cerca de T/4 da cús-
pides principais. É única nos exernplares RC LIZ-P e RC 113-P e

falta no espécime DGM 1124-P em 'razâo de fraturamento. No entanto,
observando-se atentamente a região de inplantação, percebe-se que
te¡ia sido dupla, fato, aliás, não inconun en se tratando de den
tes posteriores. No hol6tipo a cuspÍcu1a acha-se conprinida en

sentido contrário ao das cúspides principais devido ã exagerada -
aproxinação entre elas.

Todas as cúspides são 1isas, e, a não ser sulcos que
as percorren longitudinalmente, são destituÍdas de qualquer tipo
de ornarnentação quer na face labial quer na face lingual.

Discussão: A peculiar configuração da base é un dos
principais argumentos que pernite diagnosticar esta nova espécie,
dentre outras conhecidas do gênero Xenacanthus; o contorno da ba
se comunente apresenta-se circular6ide o que não é o caso da espá
cie en questão, na qual, curiosarnente se aproxirna a um losango com

vértices arredondados. X. ferrazens¿s repr^esentada por três dentes,
gua.rda maior relação de sinilitude corn X, camaquensis que com as

denais espécies de Xenacantfr¿rs conhecidas. As cúspides , conquanto
mais robustas e nenos cornprinidas em X. camaquensis, en ambas as

espécies são 1isas, desprovidas de qualquer tipo de ornanentação;
são conprinidas 1ábio-lingualnente e em conseqtlencia <lesenvolve -
ram-se carenas laterais lisas, sen qualquer serrilhação ou crenu-
1ação, e percorrem, principalnente, toda a face nedial das cús-
pides. Todavia, X. ferz'azensls exibe carena tanbén en pelo nenos-
rnetade da extensão da cúspide em sua face anteronedial-posterolate
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ral, o que não se observa nos especimes de N, cdnaquens¿s.

. Outra grande semelhança, entre estas duas espécies diz
respeito ã curvatura do bordo medial de uma das cúspides princi -
pais enquanto o bordo nedial da outra cúspide nostra-se retiforme,
quando se tomam alguns elementos en vista labia1 (RC 57/7-P; RC

83/rT-P; RC 83/15-P; RC 8s/22-P; RC 1L2-P; RC 113-P; DGM 1124-p).
Este ca¡áter, no entanto, não -e constante em todos os elementos
que conpõen os síntipos RC 56-P; RC 57-P; RC 80-P e RC 83-P).

A distinção narcante entre x. eamaquensis e X.ferr.azen-
a¿a concentra-se no ânbito da base: e¡n vista oclusal , na primeir4
6 aproximadamente circular e, assim sendo, o bordo lingual da

base tende a un semi-círculo; na segunda, cono o contorno da base
aproxina-se a um losango, os bordos narginais, obvianente, tenden
a ser retiformes e con s eqtle ntenen te a extTemidade lingual irá ser
nais aguçada.

A inclinação das cúspides, em relação ao plano horizon
ta1 da base, tambén distingue as duas espécies: en x. angatubençia
e X. camaquensie, em vista lateral , as cúspides principais dispõern
-se inclinadas para fora, fornando con o plano horizontal da base
urn ângulo obtuso de nais ou menos 1150, o que não ocorre com X,fer
yazensis, onde as cúspides dispõem-se ern ângulo de 950 aproximada
mente en relação ao plano rnencionado (Figs. 9, 10, 11).

0 botão apical, se be¡n que arredondado e não isolado em

relação as cúspides principais nas duas espécies, 6 relativamente
nenor en X. feTrazensis,

O tubérculo basal é bastante proerninente em X' fenrazen
sls, situa.ndo-se en plano superior ã borda lingual da base quando
observada aboralnente, en contraste a X. camaquensis, onde o tubér
culo basal não se salienta em vista de situar-se ern plano infe
rior ao estabelecido pela borda lingual da base; con isto, nesta
ú1tina espécie a superfície aboral mostra urna concavidade rnais
pronunciada en relação à observada em X. fez:razensis.

A carência de qualquer tipo de ornanentação das cúspi-
des principais torna desnecessária a correlação con outras espé -
cies do gênero Xenacanthus, observadas na desc¡ição de X.anga.tu -
b ensis .
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XENACANTHUS M00REI (Woodward, 1889)'

DipLodus moorei Woo<lward 1889b, p. 299-300, Est. 14 ,

figs. 4-5; Seil-acher 1943, p ' 289-ZgI, figs. 47-50.

Est. 4, figs. I-L7; Figs. 12, 18, 19.

Material: Xenacanthus moot'ei é conhecida sonente pelos
dentes, os espécimes relativos a esta espécie, provenientes da

Fornação CorunbataÍ, constituen a série RC 11l-P, com dez dentes

isolados da matTiz, pelo exenplar RC 52-P e pela s6rie RC I2Z-
P.

No rnaior exernplar (RC 111/3-P) a dirnensão anteronedial
-posterolateral (am-pl) é de 3,3nn, enquanto a dinensão lábio-
lingual (1-1) equivale a 3,4rnrn; no nenor (RC LLI/7-P) a dinensão

arn-pl é de l,lmm para 1,2nn da dinensão 1-1. En geral os dentes
apresentan dinensões en torno de 2nn' 0 primeiro dente (RC 5Z-P )
foi descoberto pelo Autor deste tlabalho e¡n 1975 e o restante
en novernbro de 1982. Os nelhores exernplares, quanto ao estado de

preservação, nos qua.is se assentam corn naior intensidade as ob-

servações são: RC l11/J-P; RC 111/2-P; RC 111/3-P; RC rrL/ 4-P ;

RC 111/5-P; RC 111/8-P e RC 111/10-P

Ocorrência: Centro-1este do Estado de São Paulo' muni-

cípio de Santa Rita do Passa-Quatro i afloranento da Formação Co-

runbataí, situado no kn 234 + 500n da Via Anhangtlera (SP-350)

500m aquén do rio Claro, no sentido capital-interior. Este rio
poucos quilônetros ã frente desemboca no rio Moji-Guaçu, o nais
inportânte rio da região.

Ocorrência estratigráfica: Lâ¡nina de argilito arenoso

altamente calcificado de 3 a 6rn¡n de espessura que se entremeia a

siltitos arroxeados tÍpicos da porção superior da Fornação Corum-

bataí, Grupo Passa-Dois. O afloranento original, de onde fora
retirado o prinei.ro exemplar en 1.975, foi destruído e¡n fins
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de 1.978 con efeito da duplicação da Via Anhangtlera. Contudo, fe
lizmente, a lânina fossitífera pôde ser detectada no novo talude,
ao lado oposto do prirneiro, ou seja: do lado da pista interior-ca
pital.

Outras oco¡rências: A espécie X. noonei - que ocorre
en depósìtos neotriássicos da Inglaterra (WOODWARD, 18S9b); da

Ale¡nanha (SEILACHER, 1943); da fndia (JAIN, 1980) e dos Estados

Unidos (JOHNSON, 1980) - é agora, pela prineira assinalada no

Hernisfé¡io Sul.

Diagnose: Dentes relativa¡nente pequenos, isolados; ba

se pequena en relação ã coroa grossa, de bordos arredondados, alon

gada segundo a direção 1-1; base de âmbito triangulaï a oval, com

a superfície oral convexa, portando uln enorme botão apical que

se estende por entre as cúspides principais não atingindo, no en

tanto, nem os bordos laterais nen, tampouco, o bordo lingual da

base; superfÍcie aboral plana, ou ligeiranente côncava, con tubér
culo basal grande, periforne, não subdividido, arredondado nas

imediações da face labial protraindo-se em direção lingual fornân
do una ponta que pode ultrapassat o centro da base; superfície de

articulação do tubérculo basal corn disc¡eta concavidade; forâmens

nutritivos comuns tanto na face aboral da base, circundando o tu
bé¡cu1o basal , quanto na face oral, distribuídos na estTeita m'I
gen que contorna o botão apical .Coroa provida de duas cúspides
principais e urna cuspÍcula intermediária; as cúspides principais
são isométricas, alongadas, delgadas, de secção circulal , sen

carenas laterais, divergentes ern direção ãs suas extrenidades
inflectidas para as faces an-p1 e para a face lingual; do ãpice
parten de 9 a 11 proeminentes cristas, distribuídas en espaçanen

to regular que se alongan cerca de I/3 a 3/4 das cúspides, rnais

curtas na face 1-ingual e mais longas na face medial.

CuspÍcu1a única, alongada, de proporções que atingen
quase rnetade das cúspides principais; ornanentada com discretas
carenas que poden conferir un aspecto ligeiranente deprirnido a

ela; outras duas cristas, bastante suaves, poden ornamentar a sua

face 1ingual.

Descrição: Os dentes que caractetizam a espécie xerlacan
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thus moorei (Woodward) estão representados pelo excrnplar RC 5Z-P

e pelo síntipo RC 111-P, que engloba 10 dentes, isolados da ro-
cha matriz por processos estrita¡nente mecânÌcos, alérn de una de-
zena de dentes incornpletos e fîagnentos que conpõen a série RC

IZZ-P.

Os dentes de Xenacanthus moorei são, en geral , peque-
nos quando cornparados corn outras esp6cies desc1.itas desta nestna

fornação geológica: en nédia, suas di¡nensões oscilarn entre 2 a

3mn. São claros, esbranquiçados, e sonente alguns fragnentos da

coleção RC L22-P nostran alguns sinais da irnpregnação lirnonítica
proveniente da rocha rnatriz.

BASE: A base dos dentes é grossa, con bordos arredonda
dos.0 â¡nbito é de triangular a ov6ide, send.o que a região mais
angulosa conpreende a porção lingual' A largura (dinensão 1-1) é

sernpre maior que o cornprirnento (dimensão an-p1) ; en alguns casos

1-1 chega a ser quase o dobro de an-p1 (Est' 4, figs. 6,9). Nos

rnaiores exenplares, que possivelmente tenhan sido posteriores
(RC 111/3-p; RC 111/9-P) a base é tambén nais forte e a face lin
guat é arredondada, ao invés de aguçada ã maneira dos elementos
restantes (Fig . 18) .

A face aboral da base é geralnente p1ana, con uma dis-
creta concavidade ao redor do tubérculo basal . 0s bordos são

grossos e arredondados. O tubérculo basal 6 relativanente grande

e periforne (Fig. 18; Est, 4, figs. 3,6,9,13), sendo que a por-

ção rnais dilatala está voltada para a face labial do dente; en

direção lingual vai se tornando rnenos saliente e mais .afilado
Ern alguns exernplares esta porção afilada chega a ultrapassaÌ a

região :central da face aboral da base (FiS. 18, exernplares RC

LIL/2-P; RC 111/3-P; RC 111,/8-P). O tubérculo basal nunca se

apresenta sub-dividido e tambén disc¡eta é a sua superfÍcie de

articulação. Forânens nutritivos distribuen-se por toda a face
aboral corn uma concentração maior nas proxirnidades do tubérculo
basal (Fig. 18).

O botão apical, nesta espécie, é tão exagerado que,
cgrn excessão ã área ocupada pelas cüspides, chega a cobrir. quase

toda a face oral da base (Est. 4, figs. 11,16). E aproxiinadamen-

te circul-ar, de superfície ligeiranente convexa, quase p1ana, e a
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porção labial , um tanto conprinida, entronete-se pelas cúspides
principais. Excetuando-se as cúspides principais e o botão api
cal, resta à superfície oral uma estreita faixa, fortenente in
clinada para baixo, quando e¡n vista oclusal, que contorna o bo-
tão apical, Forâ¡nens nutritivos distribuen-se por esta estreita
faixa.

"COROA": As cúspides principais são delgadas, longas
em relação ã base, isom6tricas, cônicas e de secção circular ,

portanto não conprimidas sequer na região distal; conseqtlentemen
te nesta espécie não se observan carenas laterais. Estes caracte-
res poden ser observados claranente nos espécines rnelhor pleser -
vados no síntipo RC 111-P (Est. 4, figs.l-I7). A não similari,ìe
de das cúspides quanto ao seu tamanho deve-se ã abrasão diferen -
cial por processos físicos "post-nortem" ou pelo uso rnais inten -
so, por parte do animal, de uma cúspide em detlinento da outra.

A cuspícuIa, nornalrnente, ocupa posição internediária
entre as cúspid.es principais. Quando preservada, é única e delga-
da, e relativamente longa, co¡n proporções que chegan a atingir
quase rneta<1e das cúspides principais (Est. 4, fig. 2). Não se

obse¡vou duplicidade da cuspÍcu1a nesta espécie, fato não incomurn

en outras espécies descritas no gênero Xenacanthus. En virtude da

îatú:.eza bastante delicada do material que conpõe esta espécie ,

é raro conseguir-se retirar o dente da ¡natriz encaixante, por

processos estritanente necânicos, e recuperar a cuspícula. Na

naioria dos casos já fôra quebrada ern fase anterior ao sotelranen
to, dada a sua fragilidade. No entanto, pelo nenos en dois exem -
plares encontra-se preservada (RC 111/3-P e RC 111/5-P), e então
pôde adequadarnente ser observada em seus detalhes anatônicos. No

exenplar RC 111/3-P encontra-se en rnelhores condições, a despeito
das cúspides principais acharern-se fraturadas ' Seu desenvolvimen-
to acornpanha ao das cúspides principais, com a porção distal fle
xionando-se en direção oral e não ã naneira das espécies x.dngatu
bensis e X,camaquen sis onde avança labialmente. A ocorrência de

duas cristas, uma na face anterornedial e outTa na posterolateral-
confere una aparência levenente conprinida em sua rnetade distal .

Esta ornanentação não é perceptíve1 na face l-abial , conquanto na

face lingual duas cristas, nuito tênues, poden ser vistas no ter-
ço distal.
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A ornamentação das cúspides principais constitui e¡n fa-
tor de fundamental inportância na caracterização desta esp6cie.

As cúspides principais nostrarn-se ornamentadas por cris
tas longitudinais, cuja naioria irradia-se do ápice e prolonga-se
para baixo, en direção ã base do dente, percorrendo distâncias não

uniformes de acordo con as distintas faces que convencionam as

cúspides (Fig.19). As cristas são proerninentes e o espaço entTe
elas é relativamente largo e ligeiranente acanalado, O núnero de

cristas por cúspide pode variar de un espécine para outro, ben
corno de uma cúspide para outra, nurn nesno espécine. Contando-se as

cristas na região apical, observam-se 9 no exemplar RC 111/l-P;11
são visÍveis no exemplar RC III/4-P enquanto que nos elementos RC

111/5-P e RC 111/8-P estas sornarn-se 10.

Quatro a cinco cristas prinárias (JOHNSON, 1980) e duas
tidas corno secundárias podem ser vistas ornanentando a face la
bial das cúspides. Restringem-se, entretanto, sonente à netade d'i.g

ta1 (Fig.19, Est.4, figs . L2,17). As cristas prinárias parten do

ápice da cúspide e prolongan-se paralelanente aos seus bordos quan

do em vista labial. Duas cristas secundárias podem fornar um "V",
com o vértice voltado para o ápice da cúspide, na região central
da face ern questão; contudo, no lugar deste "V" pode ocorrer una

só crista secundária, nais curta, e aproxinadamente paralela ao

eixo da cúspide (RC 111/4-P). São conuns nesta face cristas bifur
cadas, principalnente na região central.

A face anteromedial-posterolateral pode exibir 2 a 3 críz
tas primárias cada (Fig.19; Est,4, figs. 4,I4) como tanbén cris-
tas secundárias. A crista central pode apresentar-se suavemente si
nuosa no seu prolonganento (RC f11/8-P) , cono tanbém retilÍnea; as

dos flancos desenvolvern-se rnais ou nenos acompanhando os bordos
desta face, curvando-se muito pouco para dentro da região proxi -
mal das cúspides. A extensão do prolongamento é o mesmo ao obser-
vado na face labial , ou seja: restrito ã netade distal das cúspi-
des. Pode¡n tanb6m ocorrer bifurcações, nas en núme¡o bastante re
duzido.

As cristas mais curtas situam-se na face lingual . orna-
mentam sonente o terço distal das cúspides, principalmente as que

se situan nas inediações dos bordos anterornedial-posterolateral ;
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corn isso urna extensa faixa compreendendo 2/3 proxinais nantem-se

conpletarnente lisa (Fig.19; Est.4 , fig. 15) '

Hã casos en que as cristas são quase inperceptÍveis nes

ta face cono acontece nos exenplares RC 111/1-P e RC 111,/5-P, en

tTe outros. Nas proxinidades do bordo nedial são nais longas, che

gando até a ultrapassar a rnetade da cúspide.

Enquanto as cristas ¡nais curtas encontran-se na face
lingual das cúspides, por outro 1ado, as de naior extensão configu
ran-se na face medial , cobrindo cerca de 3/4das cúspides (Fig. 19;

Est.4, figs. 5,11). En geral , contarn-se una ou duas cristas nesta
face. En alguns exenplares percorren a cúspide quase que por corn

pleto, não chegando, no entanto, a atingir a linha cervical . As

cristas prinárias, inicia¡n-se no ápice da cúspide e seguen seu tra
çado de forna retilínea ou levemente curvi línea. E nesta face onde

as cristas são ¡nais fortenente narcadas.

Discussão: Pequenos dentes de xenacantódios foram pe

la prineira vez noticiados ern depósitos do Triássico Superior por'

MOORE (1880) procedentes de Keuper of Somersetshire, na Inglatelra.
Posteriorrnente, em 1889(b), este naterial foi descrito por WOODMRD

que, ao prestar uma honenagem ao seu des.cobridor, atribuiu a esta
nova esp6cíe o nome de DipLodus moorei.

SEILACHER (1943) relata a segunda ocorrência desta espé

cie, desta feita ¡ta Alenanha, rnais precisarnente em Gipskeuper ' nas

proxinidades de Gaildorf, tanb6n em sedirnentos triãssicos.

A terceira ocorrência é reservada ã lndia, por JAIN

et aL, (1964) proveniente da Fornação Maleri, aflorante em una 1o

calidade próxina ao povoado de Maleri. Os dentes foram descritos
por JAIN (1980) que os considerou cono una nova esp6cie, ã qual
chamou ãe.Xenacanthus indicus, que, a despeito de achar nuito se

nelhante a X.moore¿, prefeliu constituir nova espécie levando en

conta o isolarnento geográfico. Contudo, JOHNSON (1980) considera
x.índicus cono sendo realnente x.noo?e¿,

JOHNSON (op.cit. ) relata a quarta ocorrência de X,moo -
rei, agora em continente norte-anericano. 0 naterial , estudado e

descrito por este ar¡tor, provérn da Formação Tecovas, Grupo Dockun,

do Triãssico Superior, que aflora na localidade de Kalgary, sudes-
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te de Crosby County, no Texas. JOHNSON (op.cit. ) ao descrever seus

esp6cimes cono -X. moorei teve o cuidado de conparar o seu naterial
corn aquele que serviu ãs descrições anteriores (naterial europeu
e indiano) e concluiu que se trata realnente da mesma espécie, em-

bora possarn ocorrer pequenas variações intraespecÍficas.

JOHNSON (op.cit. ), possuidor de u¡na rica coleção, proce
deu a nensurações en 344 dentes. Tornou as dinensões comprirnento (am-

p1); largura (1-1) e una outra, a que cha.rnou de K, tonada paralele
nente a am-Þ1 no prirneiro quarto da largura a partir do bordo lin-
gua1. Con a finalidade de assegurar-se quanto ã identidade da espé

cie, lançou os dados en diagramas, e attavés de retas de regressão
procurou, graficamente, dernonstrar as afinidades morfológicas que

se apercebia claranente através de uma sinples conparação visual .

Não se julga necessãrio ta1 procedinento com o ¡naterial
de Santa Risa do Passa-Quatro (SP) posto que, um tratanento esta -
tístico consistente, Ìequer um número consideráve1 de dados para
que seja considerado vá1ido, o que, lastinavelmente, não é possível
con o material ora en estudo, vez que a série analisada compõe - se

de uma dezena de espécirnes. Ademais, basta conparar as diagnoses ,

descrições e estampas pala se aquilatar que se trata da mesna espé

cie.

E evidente que variações individuais poden ocorreÌ, co

no observou e ben salientou JOHNSON (op. cit.) , ao comparal o seu

naterial con o material europeu. Mas estas variações não são de tal
grandeza suficientes para que uma nova espécie fosse estabelecida,
nesmo porque essas dissi¡nilitudes poden refletir diferenças paleoq¡n

bientais.

Como o grau de senelhança é gritante em um grande núne-

ro de caracteres, ao conparar os dentes de Santa Rita do Passa-Qua

tro (SP) con os dentes de Kalgary (Texas) , houve-se por ben desta-
car aqui somente algurnas pequenas diferenças observadas , o que, sa.l

vo nelhor juízo, não invalidam a suposição de tratar-se da nesrnaes

pécie. Destarte, os rnaiores dentes da coleção do Texas podem apre-
sentar o bordo lingual bifurcado, que JOHNSON (op. cí't.) acredita se

ja resultado de hipertrofia de forânens nutritivos; esta condição
não 6 observada ern qualquer dos elementos de Santa Rita do Passa-

Quatro: Outra diferença diz respeito ao núrnero de cristas que orna-
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¡nentan as cúspides principais (referidas equivocarnente como cilÍn-
dricas por JOIINSON op.cit. quando na verdade, são cônicas) ' Este
autor adnite serem as cristas ern núrnero de 6, raranente 8, nos es-
pécines texanos, ao passo que, no naterial paulista, verificou - se

que a variação oscila entre 9 e 11. Há, no entanto, clue se conside
rar o critério adotado pelo autor na contagen das cristas e a con

ceí.tuação, não ¡nuito cLara,. en cristas prinárias, secundárias e ter
ciárias. Ele considera como prinãrias as cristas que, partindo do

ápice das cúspides, desenvolven-se por todo seu cornprimento, sem

sofrer interrupção, e que se ¡nanifestan especialmente na face me -
dial; as cristas secundárias não são contÍnuas, rnas sirn, quebradas

ern duas ou três cristas rnais cur"tas e as terciárias que podern ocor
rer na face labiaI , abaixo e paralelas ãs cristas secundárias. Não

faz referência se na na contagem considera a soma dos três tipos
considerados, mas é nais lógico supor-se que tenha se referido so

nente ãs prinárias que parten do ápice. Desta forrna, procurou-se es

tabelecer un critério que fosse o rnais racional possÍvel, e a con-
tagen processou-se na região apical , lmrn ap roxirnadanen te abaixo
do áfice das cúspides, local onde não há bifurcação e pode-se acon

panhar o seu desenvolvimento en direção ã região proxirnal; as cris
tas que se bifurcan fora¡n consideradas cono únicas. Mesmo assirn o

número de cristas observadas, ultra.passa ãquele verificado por JOHN

SON (op. cít.). O arranjo das cristas quanto ã forna e seu respecti
vo alongamento, são particularmente distintas em cada face conside
rada das cúspides.

Verifica-se que esta configuração nos dentes de Santa
Rita do Passa-Quatro (SP), é profundanente sernell,ante ã que fôra
observada e figurada por JOHNSON (op.cít. ) nos dentes que caracte-
rízam a espécie do Texas.

Esta espécie difere, substancialnente, das outras espé-
cies descritas e procedentes da rnesna Fornação Corunbataí, no Esta
do de São Paulo.
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FIG. 18 - Xenacanthus moorei (Woodward), contorno da base e do

tubércu1o basal de espécimes procedentes de Santa Rita do

Passa-Quatro (sP). Desenhos feitos em câmara-c1ara. x40.
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FIG.19-Xenaeanthusmoor,ei({oo.dward,1889).Disposiçãoe
extensão das cristas nas 

-diferentes faces das cüspides
pii".ip.ii. A, face 1abial. B, face anteromedial-poste
rolatet"i. 

-c, 'fãã" lingual ' D, f1ç" nedial ' Especine
ñð-iiii 8-P,-ptãã"àente"de Sania Rita do Passa-Quatro
(sP) . x40.
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4.2. ESPINIIOS CEFÃLICOS iSOLADOS

OTden XENACANTHODII

Fa¡ní1ia XENACANTHIDAE Fritsch, 1889'

Gênero XENACANTHUS Beyrich, 1848.

Sinoní¡nia: ROMER (1966)

Diagnose genérica e específica: BEYRICH (1848);
DAVIS (1880); FRITSCH (1889; 1895); WOODWARD (1889a)

ZIDEK (196s;196ó;1978).

Espécie tipoi PLeuracanthus Laepíssímus Agassiz
1837.

XENACANTHUS SANTARITENSIS nov.sp.

Fig. 20; Est. 7, figs. 1-6.

Material: DGM 1122-P, fragmento de espinho cefálico corn

7 Zmm de comprinento, isolado da mattíz; coletado por Otávio Barbo-

sa en 1957. o bloco, donde fôra retirado o espécine, integra o ho-

1ótipo, cujo depositário é a Seção de Paleontologia do Departanen-
to Nacional da Produção Mineral (D.N.P.M.), Rio de Janeiro (RJ).

Localidade tipo: Centro-leste do Estado de São Pau1o, mu

nicípio de Santa Rita do Passa-Quatro; afloramento da Formação Co-

runbataí, situado no kn 234 + 500n da Via Anhangüera (SP-330), 50ùn

aquén do rj.o Claro, no sentido capital-interior. 0 afloramento ori
ginal, onde o exenplar foi encontrado não mais existe desde o f!
na1 de 1978, ocasião em que a Via Anhangüera sofreu duplicação.



Ocorrência estr tieráfica: Camada de

a5

¡naterial bioclásti
co ern matriz silÍ.ica de cor vernelha-ar¡oxeada que se situa
porção superior da Fornação Coru¡nbataí, Grupo Passa-Dois.

na

Etinologia: None el-egido e¡n alusão ao nunicípio de San-

ta Rita do Passa-Quatro, Estado de São Paulo, local onde o esp6ci-
¡ne foi encontrado.

lieg¡ele: Espinho cefálico reto; cerca de 19On¡n de co¡n-

prinento total (porção preservada de TZnn); 11mm de largura na

região nais proxinal, afinando gradualmente etn sentido distal; ra
zão cornprinento: largura = 17,2:1; duas fileiras de dininutas fa¡
pas (= dentícu1os) alinhadas en posi.ção 1átero-posterior e anpla -
nente separadas uma da outra, presentes na porção nais distal; sec

ção transversal con achatamento ântero-posterior; cavidade pulpar
ocupa cerca de 45"., da secção transversal na região mais proxinal ;

sul-co nediano posterior percorre toda a porção preservada do espi-
nho; superfície con estrias longitudinais.

Descrição: O fragmento de espinho cefálico, que caracte
riza Xenacanthus santarítensís nov.sp., é retilíneo, achatado ânte
ro-posteriornente, e rnede 7 Zrrrrn de conprimento, 11rnn de largura m!

xirna, na região proxinal e Sm¡n de espessura máxima ântero-poste -
rior. Supõe-se que cerca de I/4 da região proxirnal e aproxinadarnen
te a netade distal estejam ausentes por fTaturamento en fase prêde
posicional . Desta forrna, presume-se que o espinho, originalnente de

veria ter alcançado un comprimento total que se situaria em torno
de 190n¡n (FiS.20), e fazendo-se esta projeção, estirna-se que a ra-
zão conprinento: largura deveria se aproximar a L7,2:!.

A face anterior do espinho nostra urna convexidade mais
acentuada da porção distal ern relação ã proxirnal; é lisa e estria-
da longi tudinalrnen te (Est.7, fig,1). Por outro lado, a face poste-
rior é suavemente convexa e exibe, cono característica marcante do

gênero, um sulco rnediano profundo que se estende l ong i tudina lnente
por toda esta face do fragmento. Este sulco nediano é ladeado por
estrias longitudinais (Fig. 20; Est. 7 , fig.3) .

A secção transversal é e1íptica, rnais achatada proxinal
nente que na região distal. Co¡no a espécie é representada por un

único exenplar não foi feito nenhum seccionanento. A cavidade pul-
par, eln secção, tanbé¡n se nostra elips6ide, acornpanhándo o contor-
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no externo do espinho; é centrada, portanto a espessura da parede
do espinho é aproxinadanente unifor¡ne.

Calculando-se a ãrea da secção transversal observa-se -
que a cavidade pulpar ocupa cerca de 45eo desta na regíáo proxinal
e 35% na região ¡nais distal; deste cãlculo conclui-se que a parede
do espinho é nais delgada na porção nais proxinal-, e gradativamen-
te tende a espessar-se ã ¡nedida que se dirige para o ápice.

Duas fileiras de farpas (= dentícu1os) estão presentes,
1átero-posterior¡nente na metade distal do fragrnento de espinho. Urn

anplo espaço, separâ, assirn, estas duas fileiras (Est.7 , figs. 2,

3). As farpas são pequenas, con ln¡n de conprinento ap rox inadamente.
A razão largura do espinho: conprinento da farpa é de aproximada -
rnente 5,5:1. São forternente inclinadas no sentido da base e distri
buem-se contiguanente en fileiras, con un pequeno espaço separando una

da outra, A rigor este espaçamento não 6 exatarnente uniforne en-
tre todas as farpas (hã sequências que nen se nota o espaçanento);
tanbém pode-se dizer o nesno quanto ã inclinação das farpas: não

obstante a naioria nanter-se fortenente inclinada, farpas há cujo
grau de inclinação não obedece ao das denais como visto na oitava
farpa da fileira esquerda (Est. 7 , figs. 4 ,5 ,6) .

Discussão: Muitas espécies da ordern Xenacanthodii tên
sido descritas con base ern espinhos. AGASSIZ (1837) foi o prinei-
ro a reconhecer dois gêneros corn base ern espinhos isolados i PLeuz,d

canthus e Orthøeanthue; a diferença entre ambos iria situar-se no

posicionamento das duas fileiras de farpas2 em PLeura.canthus estas
irian se situar nas faces laterais do espinho, sendo as duas filei
ras bastante separadas uma da outra, enquanto que em o?thîcanthus-
elas encontrar-se-iam nuito próxinas e estender-se-ian ao longo da

face posterior.

Ao adnitir que existem espécines cuj as fileiras de far-
pas ocupan posições internediárias, entre una e outra forma, DAVIS

(1880) julga de pequena inportância genérica a posição relativa des

sas fileiras. Nesta linha de pensanento inclui todas as esp6cies ,

até então conhecidas, no gênero PLeut,acanthzs de Agassiz.

Por considerar que a diferenciação genérica con base em

espinhos e dentes era insatisfatória, e ainda que as d.iferenças en

tre os caracteres de espécies conhecidas, não eram grandes , OLSON
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(1946) reuniu todas as f orrnas de xenacantódios, que se distri -

buian "desde o Devoniano ao Per¡niano", nurn único gênero: PLeuracan

thus Beyrich, 1848, e¡n detrinento a PT,eut,acanthus (nom,p?aeocc.
PLeuxacantltus Cray, 1832, in Griffith's Cuvier, Reino Aninal, In -

secta. 7.e¿. NEAVE, 1940, p.816).

ZIDEK (1978) descreve duas novas espécies de Chondrich-
thyes com base em espinho3 cefálicos: Anodontacanthus beLemnoi -
deus (Pensilvaniano Superior) e PLatyacanthus atiz'ostratus (Perrnia

no Inferior) ambas dos Estados Unidos. Nestes dois gêneros os espi
nhos não são farpados ã naneira de Xenacanthue e oz,thacanthus e o

referido autor procura evidenciar o fato de terem sido originalnen
te lisos e não que tivessen obtido esta aparência, por efeito abra
sivo pré-deposicional, quando então as farpas teriarn sido desgasta
das .

Para ben situar taxionomicanente suas novas espécies
TIDEK (op.cit.) faz una detalhada comparação dos espinhos en ques-

tão com os dois conhecidos gêneros de xenacantódios. Ressalta . que

nos xenacantódios, não somente os espinhos, mas o peíxe todo ê

conhecido, e, desta forna, não resta dúvida a respeito de dois gê-
neros bem definidosl. Xenacanthus e )r,thaeanthus,

As principais feições, reconhecidas por LI"DEK (op.cit,),
que permitern diferenciar os dois gêneros são: e¡n Xenaca,nthus os es

pinhos são sernpre retos, enquanto na rnaioria de. Orthacanthus eles
se curvan-se levencnte en direção posterior ao longo da ¡naior parte do

seu comprirnento; a razão cornprirnento: largura varia entre 12:1 e

20:1 e¡n arnbos os gêneros; em Xena.canthus a secção transversal ê

achaÍ.ada ântero-posteriornente, corn tendência a tornar-se lenticu-
lar nas porções nais distais, e, en Orthacanthus a secção tende a

ser oval a circular; as duas fileiras de farpas em Xenacanthus es

tão situadas nos bordos laterais do espinho, resultando assirn un

anplo espaço entre e1as, ao passo que em orthaca.nthus as duas fi -
leiras de farpas situam-se na face posterior do espinho e conse
qtlentemente acham-se pouco espaçadas entre si; em Xenacanthus o

sulco rnediano é evidente e invariavelmente presente na metade pro-
ximal da face posterior, chegando, em algunas esp6cies a desenvol-
ver-se por quase todo o alonganento do espinho, e, em Onthacanthus
o sulco rnediano é menos proeninente e pode estar ausente en algu -
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rnas espécies,

Ã nedida que se adota o critério de diferenciação atri
buído por ZIDEK (op. cit.), verifíca-se que alguns tÌabalhos neces
sitan ser revistos, cono por exernplo: o espinho de PLeuv,acanthus
(=xenacanthzrs) descrito e estanpado por DORR (1957) cono PLeunacan

thus cf. P. arcuatus Newberry, l-856 pelo que se pode claranente
deparar tTata-se de )z,thacanthue. Quanto ao espinho encontrado no

Perrniano da Checoslováquia, ZIDEK (1966) não teve dúvidas ern enqua

drá-1o na espécie Xenacanthus dechení (Goldfuss, 1847) ã luz da

diagnose genérica de BEYRICH (1848); FRITSCH (1889,1895); FRITSCH

(18S9): "espinho cefá1ico dentilhado na superfície inferior das

duas faces 1aterais".., No entanto, GLÜCKMAN (1964) caracteriza es

ta nesna espécie com fíleiras de farpas na parte dorsal (e não ven

tral) da face lateral; un espinho típico de Xenacanthus dado o

achatanento ântero-posterior e as fileiras de farpas situadas pos-
terolateralmente GLÜCKÞÍAN (op. cit.) o situa en Tniodus Jordan ,

1849, É bastante oportuna a observação de JOHNSON (1980) quanto a

Xenacanthus. decheni, do Perniano Inferior da Europa: ".,.infortuna
danente várias descrições desta espécie conflitan una com a ou-
tra".

Pela literatura levantada apercebe-se, de forma nuito
cIara, que ZI'DEK há muito tempo ven se dedicando ao estudo de espi
nhos de Chondrichthyes de diferentes partes do nundo. Por esta ra-
zão, conslderou-se de bon alvitre, adotar o seu crit6rio de dife-
renciação, E, en assinr sendo, não há a nenor dúvida que o espéci-
ne, ora em estudo, pertença ao gênero Xenacanthus. No Brasil, este
gênero foi pela primeira yez definido através de espinho cefã1ico
por SILVA SANTOS f¡ SALGADO (1970) , naterial este proveniente da
Formação Poti (CarbonÍfero Inferior) da Bacia do ParnaÍba, Estado
do Maranhão. O espécine recebeu o nome de Xenaeanthus tocantinsen-
sis por ter sido coletado ãs margens do rio Tocantins. A espécie
X, santaz,itensis constitui-se assirn, na segunda ocorrência no Bra-
s'i1, e prineira na Bacia do Paraná, Estado de São Paulo, referente
a espinho cefá1ico.

As diferenças norfol6gicas entre X. tocantinsensis e X.

ss.ntaritensls prendern-se ao ¡naior achatanento ântero-posterior da
prirneira en relação ã segunda e, principalnente no que se refere
ãs fileiras de farpas: ern x. tocantinsensis as fileiras estão si-
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tuadas lateralrnente e a farpa é relativamente grande em relação ã

largura do espinho onde se situa; são unciforrnes e não se obser-
van espaços entre elas; por outro lado, ern X, santaritensis as fi
leiras de farpas situarn-se posterolateralmente, são dininutas em

relação ã largura do espinho onde se situarn, são rnenos pontiagu -
das e espaços, ainda que pequenos, poden ocorrer entre elas (Est,
7 , figs. 4-6)

O gênero )v,thacanthus é, deveras, nuito freqtlente en

depósitos carbonÍferos e permianos da Europa e Am6rica do Norte,
onde ocorre muitas, vezes associado a Xenacanthus. Considerando-se
a diversidade de fornas ðe Xenacanthus aqui constatadas, é curio-
so que até o monento nenhurn espinho, nen tampouco dentes de ortha
canthus tenharn sido noticiados en depósitos correlatos nas bacias
paleoz6icas brasi leiras .

Espinhos cefálicos, pela constituição anatô¡nica alonga
da e delgada, Taranente preservam-se por inteiro; soma-se a este
aspecto a relatiya fragilidade, acarretada pela existência de u¡na

consideráve1 cavidade pulpar, que torna as paredes rnuito finas,
principabnente na região proximal , não resistindo, assim, a un
transporte pré-deposicional nuito intenso; assim os espinhos, so-
rnente seriam inteiranente preservados en condições de baixa ener-
gia, fato que parece não ter-se verificado no sÍtio deposicional-
Corur¡bataí, a julgar não s6 pelo desgaste abrasivo sofrido por
grande parte do material f6ssi1 que se thes associa, como, tam-
b6n, pelas caracterfsticas ffsicas do sedinento que os contêm.

Q espinho cefãllco que yern caracterizar xenacanthus
qøntav,itensis foi encontrado no nesno afloramento onde, rnais tar-
de, f orar¡ des'cobertos os dentes ð,e Xenacanthus moorei, que ocor-
ren en dep6sitos neotriássicos da Europa, fndia e Estados Unidos.
JOHNSON (1980) assinala que ,x. moorei é conhecido sonente pelos
dentes e que nenhun espinho cefálico, até o momento, foi registra
do, No horizonte fossil-Ífero onde foran encontrados os dentes de

X. nooxei nenhun outro tipo de dente de xenacantódio, que pu-
desse ser atribuÍdo a outra espécie, parece fazer-se presente. Co

mo o afloranento foi danificado não se sabe, ao certo, se o espi-
nho, coletado por Otávio Barbosa, teria se situado na nesma cama-

da donde forarn coletados os pequenos dentes; e ainda que tivesse
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sido obviamente não poderian constituir-se en u¡na única espécie
por se tratar de peças isoladas. Mesmo assirn não seria inpossÍvel
supor que o espinho ern questão pudesse ter pertencido ao mesno

aninal portador de tais dentes.
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A

B

^tffi*
¡IG;20 - xenacanl;hus sa:ntarítensis rtov.sl¡. A, espinho ce

fálico ern vista ventral corn projeção do conprinento-
total , X1,0. B, vista lateral, Xl ,0. C, detalhe de un
segnìento da fileira de farpas, X20,0. Esp6cirne DGM

T122-P, procedente de Santa Rita do Passa-Quatro.cp=
cavidade pulpar; sm = sulco ¡nediano; f = farpas.
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XENACANTHUS TAQUARITUBENSIS nov. sp.

Fíg. 2l; Est. 7, figs .7-1-I .

Material-: DGM 1127-P, nolde externo da porção apical
de un espinho cefálico, en arenito fino de cor creme.

Depositário: Seção cle Paleontologia do Departanento Na

cional da Produção Mineral (D.N.P.M,), Rio de Janeiro.

Localidade tipo: Taquarituba (Bairro dos Aleixos). Ro-

dovia SP-249, aproximadarnente 7 kn de Taquarituba, no sentido des

ta para Fartura, Estado de São Paulo.

Passa-.Dois.
Ocorrência estratigrâfícal Fornação Corunbataí, Grupo

E!ÊnqlgCjr: Ern alusão ã cidade de Taquarituba (SP) on-
de o esp6cir¡e foi coletado.

Diagnose; Espinho cefálico reto, de 16nn de cornprimen-

to, e 2 nrn de largura na região rnais proximal , afinando ern dire-
ção ao ápice onde ternina pontiagudo; secção transversal nostTan-
do cornpressão ântero-posterior; u¡n par de fileiras de farpas pre-
sentes lateralmente; face anterior com a região central tabular,
levernente con, exa e o flancos abTuptanente inclinados.

Descrição: O espécime DGM 1127-P consiste de un peque-
no bloco de arenito de rrlais ou nenos 2,0x4,0c¡n, de cor crene, con

urn 'ûolde externo, <la face anterior de un espinho cefálico, estan-
pado.

A inpressão, de 16mn de cornprimento e 2m¡n de largura ná

.xiÐa, corresponde ã porção mais distal de un espinho cefálico -
ou seja: somente a região apical , faltando toda a porção restantel
desta forna, é praticanente inviável estinar qual teria sido seu

comprimento total.
A região central da face anterior do espinho, en toda

a extensão preservada é plana ou rnuito levernente convexa e os

flancos desta rnesrna face são inclinados no sentido ântero- poste-
rior. A secção transversal 6 trapezoidal , onde os flancos for¡narn
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con a superfície plana central um ângu1o de aproxinadanente 130o
(Est. 7 , fig. 8) .

Esta configuração é constante en quase toda a porção
preservada; na região apicat, no entanto, se nostra um pouco rnais

abaulada (Fig, 21) .

As faces laterais do espinho são levernente curvas in
dicando que na porção apical ele se torna mais rapidanente acuni-
nado e terrnina pontiagudo, cono, aliás, já observara DAVIS (1880)

e¡n diversas espécies do gênero Xenacanthus.

As duas faces laterais estão ar¡nadas con una fileira
de farpas (= dentículos); este posicionanento, marcantemente late
ra1 das fileiras, resulta nun arnplo espaço entre anbas

Conta¡n-se vinte-e-cinco farpas na lateral esquerda do

rnolde e vinte-e-seis na lateral direita, onde foi preservada uma

porção ligeirarnente maior. Nas proxinidades do ãpice as farpas são

nenores e gradativanente aumentarn de tananho no sentido proximal.
São aculeiforrnes, conprinidas ântero-posteriorrnente, recurvadas en

direção ã base, e extrenanente justapostas (não há espaço entTe -
una e outra farpa na sequência) . As maiores, que são as nais pro-
ximais apresentam dinensões en torno de 1nn (Fig. 2I; Est. 7, figs
8, e) .

Discussão: Esta ocorrência converte-se na segunda da

Bacia do Paraná, no tocante a espinhos cefáIicos. O prineiro, no

entanto, a ser conhecido no Brasil, proveio da Forrnação Poti, C.:
bonífero Inferior, da Bacia do Parnaíba e foi descrito por SILVA

SANTOS q SALGADO (1970) como Xenacanthus tocantinsensis.

Não obstante os exÍguos caracteres deixados pelo espi-
nho na rocha, 6 perfeitanente possível distingui-1o de outras for
nas já descritas. O posicionanento lateral das duas fileiras de

farpas, ao lado da cornpressão ântero-posterior, já serian sufici-
entes para enquadrá-1o no gênero Xenacanthus, considerando-se que

em orthaca.nthus estas se alinham na face posterior e em Anodonta-
ca.nthus e PLabyacanthus faltam cornpletamenle (cf. ZIDEK, 1978).

Corn relação a X. tocantinsensís essa nova espécie carac
teriza-se por ser de maiores dinensões, nenos conprinida ântero -
posteriormente, e as farpas relativanente menores e nenos retro -
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vertidas. Contudo, como jã observara DAVIS (op.cit;. ) en várias es

p6cies do gênero Xenacanthus, as duas espécies se assenelhan quan

to ao rãpido acuninanento das faces laterais na sua porção distal.

B

^ /.
w,,r

FIG. 21 - Xenacanthus taquat'itub ensi s nqv' sp' A' ^rnolde .externo
da porção apicaí õ";;-åifi-"r'o^terá1ico-x 6'0' B' detalhe
de un segrnento ãui-faipas'X32'0' Espécirne DGM 1127-P' pre
cedente de Taquarituba(SP).

Em X . s antat'Ltensí s a proporção das farpas en relação ã

largura do espinho 6 consideravelnente nenor que em x'taquaritu -
bensis; acresce observar que nesta últina espécie as farpas dis -
põen-se contíguas, e em nenhun segnento hã espaço entre una e ou-
tra farpa cono se verifica en X. santaz,itensis.

O aspecto deprinido da face anterior e o ângulo f orrna-
do pelas faces laterais, resultando nuna secção trapezoidal (Est.
7, 1íg, 8) credencia x . taquaz,itubensi s a estreitas relações de
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afinidades com PLeuz'acanl:hus tenuis, do Pensilvaniano da Inglater
rar que DAVIS (1880, p. 327) descreve, ilustra e chama a atenção
para a secção transversal. Esta difere consideravelnente daquela
apresentada por X. santaniteneis (Est.7, f ig.3).

Releva observar que por tratar-se apenas de um nolde ex

terno da porção distal de um espinho cefálico, o espécine DGM

1,127-P prescinde de estrr¡turas de efetivo valor específico como:
configuração da face posterior; delinitação das fileiras de far
pas; r azã.o comprimento: largura; relações da cavidade pulpar, en-
tre outras características. Por esses notivos foi dado ao exernplar
u¡n no¡ne específico que se pretende provisório, a fin de distingui
-1o - e isso é realrnente possíveI - de outras espécies, já conhe-
cidas da paleoictiofauna, até que, por ventura, un exemplar rnais
completo venha a ser encontrado.
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UM ESPINHO CEFÃLICO DE I]ASE I]ULBOSA.

Est figs. 12-15.

Material: RC 77-P, urn fragrnento de espinho consistindo
sonente da porção basal. Coletado pelo Autor deste trabalho e¡n fe
vereiro de 1.982.

Localidade tipo: Su1 do Estado de São Paulo, cerca de

ó quilôrnetros ao sul da cidade de Angatuba, em um aflorarnento si
tuado no kn 209 da Rodovia Raposo Ta.vares (SP-270).

Osorrência e s t T atig'râf ica: Camada de arenito rnuito fi
no, avernelhado, de rnais ou menos 10cn de espessura, que se entre
neia a una litotipia p re don inan temente sí1tica, verrnelho-arroxea-
da, que conpõe o suposto terço superior da Fornação CorunbataÍ
Grupo Passa-Dois.

Associação: O afloramento da Forrnação Corunbataí, onde
foi descoberto o exenplar, é considerado, até o momento, o mais ri
co en naterial ictiofõssil isolado que se te¡n conhecinento, no
Estado de São Paulo. Da assembléia, alén do espécine ern tela, fa
zen parte, principalnente , dentes de duas espécies de Xenacantho-
dii; dentes e esplnhos de possíveis espécies de Hybodontidae; nui
tos dentes e escanas de várias formas de Palaeonisciforrnes; den -
tes e escanas de Coelacanthidae entre outtos restos ainda não de-
vídanente situados na sistenática paleontol6gica.

Descrição: 0 espécine RC 77-P, de 45nm de cornprinento,
conpreende a porção nais basal de urn suposto espinho cefálico (Est.
7, figs. IZ - 15). Estirna-se que somente I/4 ou pouco nenos do con

prinento total do espinho esteja representado. Pela inpressão dei
xada na natriz e pela superfície fraturada ligeiranente polida
depreende-se que o exernplar foi fraturado anteriormente ã tafono-
nia, ou e¡n processo de redeposição que porventuta se tenha sujei-
tado.

A caracterÍstica mais marcante, alén daquela de apre -
sentar a base dilatada, situa-se na discrepância anatôrnica da fa-
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ce anterior quando comparada ã posterior'

Urn profundo sulco rnediano divide longitudinalmente a

face posterior, terninando ern ¡nenos de 1cn da extremidade basal
(Est.7, figs. 13,14); é responsáve1 pela fornação de dois flancos:
direito e esquerdo, que se configurarn totalnente desiguais na re-
gião dilatada: o esquerdo fica ben nais proerninente e adelgaçado-
que o direito.

A secção transversal , nesta porção inicial do espinho,
não é achatada ântero-posteriornente, mas sin triangular. Isto se

deve ao forte grau de convexidade que a face anterior apresenta -
nessa porção ocasionando, cons eqtlentemen te r tanbérn dois flancos: di
reito e esquerdo, igualnente bastante diferentes um do outro. 0

flanco direito é abaulado e un pouco nais dilatado nas proxirnida-
des da extrenidade basal , onde vai se acuninando. A superfície des

te flanco é narcada por depressões algo irregulares que teriam si
do forânens nutritivos, Ao seu turno, o flanco esquerdo vai exi -
bir, nais ou menos no centro da região mais dilatada uma curiosa-
depressão circular tendo na região central urna fosseta tanbé¡n cir
cular (Est . 7 , fíg. TZ). Esta depressão deveria ter sido região de

articulação do espinho con o processo pareado do condrociânio (lrOY

THOMAS, Fig. 9.I2, l97I).
A cavidade pulpar, ern secção, é vista de pequeno diâne

tro nessa porçã.o. Acha-se descentrali zaða, mais pr6xina da face
posterior, e não chega a 5"d d.a ã'rea seccional transversal ' Pode -
se nesmo dizer que o fragrnento de espinho se resune numa estrutu-
ra quase que maciça de osteodentina.

A julgar pel-a confornação da porção nais distal do frag
nento, supõe-se que a porção faltante tivesse sido reta.

Não há indicações de nenhuma sorte de farpas; supõe-se
que estas fileiras deveriam estar presentes na porção nais distal,
infeli zmente ausente,

Cono o exenplar é único (e raro) nenhum seccionarnento-
pôde ser feito, mas un exame da secção transversal da extrenidade
distal , um tanto polida, é suficiente para se definir uma estrutu
ra interna típica de um espinho de xenacantódio.

Discussão: Un espinho de base bulbosa, bastante sene -
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thante con o espécine aqui tratado foi assinalado por ZIDEK (1978),

procedente da Fornação Oscar, Série Gearyan, Pensilvaniano Supe -
rior de Oklahona, O referido autor enfatiza que "a presença de ba

se bulbosa torna este espinho altamente inco¡nurn, e seu posiciona-
mento taxionônico duvidoso. Tenho conheci¡nento que um sirnilar, de

base expandida, foi anteriormente registrado sonente no Devoniano
Inferior, cono BuLbocanthu$, o qual , apresenta en outros aspectos
total diferença con o espinho en questão, cuja derivação condric-
tiana é altamente duvidosa" (BRYANT , 7932; BAIRD, I977: apud ZIDEK,
1978).

Casos há en que pode ocorrer certa dilatação basal nas

esta consiste de porções irregulares de cartilagen calcificada
corn prisrna.s claranente aparen:tes, e assi¡n sendo, não irian consti
tuir parte integrante do espinho, pois somente circunda a base a

qual soe por não ser expandida, rnas ternina nuna ampla cavidade -
pulpar (ZIDEK, op.cit.).

A base do espinho en apreço, a exenplo daquele descri-
to por ZIDEK (op.cit.) 'e constituÍda do rnesno tecido ósseo da por

ção nais distal e, portanto, faz par1"e integrante do espinho,"Di-
latações d.e tecido duro na base, de espinhos característicos de

Chondrichthyes, são assin conhecidos sornente ern tubarões xenacan-
tódios" (FRITSCH, 1889, 1890; DAVIS, 1892; apud ZIDEK, 1978) .

ZIDEK (op.cit.) atremata que "a dificuldade ern sintoni
zar t axi onorni canen te o espinho en Xenacanthodii não é devido ã di
ficuldade en situá-lo en contato con o neurocrânio, mas sin, dev!
do ao fato de que, até o nonento, os espinhos de xenac.antódios
registrados não possuem base expandida, e telminam com uma ampla
abertura da cavidade pulpar, o que discorda con o espécime em ques

tão". Pelos notivos expostos houve-se por bem considerar taxiono-
micamente o espécirne de Angatuba, ã naneira considerada por ZIDEK

(op.ctt.).
Contudo é justo ressaltar que nesmo havendo grande si-

nilaridade entre o esp6cine aqui tratado con aquele descrito e fi
gurado por ZIDEK (op.eit-) quanto ã dilatação da base, em outr:os-
aspectos anatômicos porén, poden ser perfeitamente diferenciados:
o exernplar de ZIDEK não nost¡a sulco mediano posterior, bastante
evidente no espécine de Angatuba; tambén não mostra a depressão
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circular vista na face anterior da base; a secção transversal 6

oval a circular nas porções nais distais enquanto se apresenta tú
angular no espécine aqui tratado; o "bulbo" do exernplar RC 77-P

é conprirnido lateralmente e não tumefacto co¡no se depara no exen-
plar OUSM 00430 de ZIDEK.

o espinho cefá1ico, segundo DAVIS (1880), deveria ter
sido sinplesnente irnplantado na nassa cartilaginosa da região occi
pitat, sern nenhuna articulação na sua conecção. Contrariando taI
suposição, a depressão circular que se observa na base do exem

plar RC 77-P poderia corresponder ã escavação que nuna junta se

articularia com uma estrutura condilóide do processo pareado do

condrocrânio. "Sabe-se que o espinho era n6ve1" (MOY-THOMAS , I97L;
ROI',ÍER, 1966) " nas at6 o nomento, nenhurn autor conseguiu denons

trar evidências de un processo articulat6rio no espinho". E possí
vel que esta peculiaridade esteja definida no exernplar en questão.

Cono hi¡iótese, a idéia que se tem é que a porção basal,
que no peixe fj-cava conpletamente inplantada na nusculatura, €fl

contato con a região supraoccipital do neurocrânio, deveria ser
rígida, conpacta, com uma pequena cavidade pulpar que se alarga -
ria ao náximo na região de transição da porção inplantada con a

porção exposta, e, em consequência as paredes do espinho se torna
rian por dernais finas. Este local, talvez, tenha se tornado, as -
sim, uma região de fraqueza, onde o espinho nais facilnìente v!
ria a partir-se no decorrer da tafononia onde condições energéti-
cas relativanente elevadas, estivessem envolvidas.
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EXPLANAÇÃO DA ESTAMPA 1

Figs. 1-13 - Xenaeanthus angatubensis nov. sp. Dentes iso-
lados da matriz. 1-6, 9 , holótipo RC 7O-P em

várias posições. 1, vista labial. 2, vista
lingual-oclusal. 3, vista basal-lateral . 4 ,

vista lingual-oclusal ob1íqua. 5, 9, vista 1a

teral com destaque para a carena da face ante
romedial-posterolateral da cúspide principal.
6, vista da face aboral da base, com superfí-
cie levemente côncava. 7, vista labial do pa-
rátipo RC 7L/26-P, evidenciando a possibilida
de de ocorrência de espécirnes com cuspícula
intermediâría dup1a. 8, vista lateral do parâ
tipo RC 7I/zO-P destacando a extensão da care
na na face anteromedial-posterolateral da cú:
pide principal. 11, vista medial da cúspide
do parátipo RC 7I/29-P com destaque para a

configuração da carena e cristas nediais. IZ,
13, vistas da face aboral da base dos paráti-
pos RC 7?./79-P e RC 72/66-P, cujas superfíci-
es mostram-se convexas. Todos X7,0.
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EXPLANAÇÃO DA ESTA¡,IPA 2

Xenaeanthus eamaquensís nov. sp. (SÍntipo).
Dentes isolados da matriz, procedentes de

Camaquã, município de Rio Claro (SP). 1-3 ,

vistas: 1abia1, lingual-oclusal e lateral
do exemplar RC 57/7-P. 4, vista oclusal do

esp6cime RC 56/6-P. 5, vista da face aboral
da base, RC 56/7-P. 9, vista 1abial, RC 57/
8-P.

Xenacanthus cqmaquensís nov. sp. (Síntipo) .

Dentes isolados da matriz, procedentes de

Angatulra (SP). 6, vista da face aboral da
base, RC 8S/tz-P. 7, vista 1abial, RC 83/ZZ
P. 8, vista oc1usa1, RC 83/t1-P. 10, vista
1ábio-oc1usa1 do esp6cine RC 83/28-p eviden
ciando a possibilidade de ocorrência de in
divíduos com at6 três cuspícu1as intermedi-
árias. 11, vista latera1, RC 83/fg-p. Todos
x12 ,0.





ESTAùIPA



104

EXPLANAÇÃO DA ESTAMPA 3

Figs. I-12 - Xenacanthus fenrazensis nov. sp. Dentes iso-
lados da matriz. I-7, holótipo RC Ilz-P em

vãrias faces. 1, vista lateral. 2, vista 1a-
bia1. 3, vista oc1usa1. 4, vista 1i-ngua1-oclu
sal oblíqua. 5, vista da face aboral da base.

6, vista lingual-oclusal. 7 , vista 1ãbio-ba-
sal. 8, vista labial do parátipo RC 113-P,com

a região do tubérculo basal fraturada. 9,
vista lingual-oclusal do parátipo RC 113-P.
10. vista 1átero-oclusa1 do parátipo RC 113-
P. 11, L2, vistas lingual-oclusal e labialdo
espécime DGM II24-P, com o bordo lingual e

cuspícula fraturados; o depositário deste
exemplar ê a Divisão de Geologia e Mineralo-
gia do Departamento Nacional da Produção Mi-
nera1, Rio de Janeiro. Todos X13,0.
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EXPLANAçÃO DA ESTAMPA 4

Figs. I-L7 - Xenaeanthus moorei (Woodwardo 1889). Dentes
isolados da matriz, procedentes de Santa R1

ta do Passa-Quatro (SP) . 1-3, espécine RC

111/5-P respectivarnente en vista 1ábio-ba
sal, labial e da face aboral da base. 4, vig
ta lateral do exemplar RC I11/ 10-P, fratu-
rado longitudinalmente. 5, vista da face me

dial da cúspide principal, mostrando a ex

tensão das cristas nesta face. 6, vista da

face aboral da base do espécine RC IIL/ 4-P.
7 -9 , espécirne RC IIL/I-P em vista 1átero-1a
bial, lábio-basal e face aboral da base de

ãmbito aproximadamente triangular. 10, ' RC

11I/ 10-P em vista lingual-oclusa1. 11-17,es
pécime RC 1f1/8-P en vãrias posições:11, vis
ta lingual-oclusal oblÍqua. I2, vista 1a

bial, com cristas em rrvrr. 13, vista da f ace

aboral da base. 14 , vista 1ateral. 15 , vis-
ta lingual-oc1usal. 16, vista oclusa1, com

destaque para o botão apical . 17, vista I'a-
bio-basal. A cúspÍcula, única, originalmen-
te achava-se presente em todos os espécimes.
Todos X18,0.
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, EXPLANAçÃO DA ESTAMPA 5

Figs. 1-6 - Dentes de Xenaeanthus angatubensis nov, sp.
com evidentes sinais de desgaste provocados
pelo uso por parte do aninal . 1, vista late.
ral do exenplar RC 7I/27-P. 2, esp6cirne RC

7I/3I-P en vista labial con intensas chan -
fraduras nos bordos medial e 1abial das cús
pides principais. 3, vista oclusal do exem-
plar RC 7I/35-P con as porções nediais das-
cúspides principais to t alrnen te desgastadas.
4, vista oclusal , RC 71/32-P. 5, vista la -
bial , RC 90/8-P. 6, vista oclusal do espéci *

rne RC 90/4-P cuj as cúspides foran integral-
nente aniquiladas . X7 ,0

Figs. 7-8 - Coprõlitos de elasmobrânquios encontrados as

sociados aos dentes. 7, coleção de copr6li-
tos RC 95-P, X2,5. 8, secção delgada trans-
versal de un copró1ito de elasnobrânquio

(RC 180-P1) de aspecto nitidamente espirala-
do, proveniente de Angatuba (SP), Xl1,0.

&
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EXPLANAÇÃO DA ESTAMPA 6

Secções delgadas de dentes de duas novas es-
pécies de Xenacanthus ðo Estado de São Paulo.

Figs.Z ,3,7-g - Xenacanthus angatubezsis nov, sp., proceden-
tes de Angatuba (SP). 2, lânina RC 154-P1,sec

ção longitudinal das cúspides principais de

un elenento incluído na matriz original. 3,
secções transversais das cúspides principais,
evidenciando leve compressão na direção 1á -
bio-1ingua1 , 1ânina RC 166-P1. 7, secção lon
gitudinal da face labial, RC 160-P1. 8 e 9 ,

secções laterais, lâ¡ninas RC 164-P1 e RC 155'

Pl, mostrando o arranjo da dentina trabecu -
lar (rizodentina) na base do dente e das ca-
madas de ortodentina nas cúspides.

Figs. 1,6 - Xenacanthus camaquensis nov. sp., de Angatu-
ba (SP), 1, RC 157-P1, secção labial de um

dente incluÍdo na matriz original. 6, secção
labial de um pequeno dente, RC 159-P1.

Figs. 4,5 Xenacanthus camaquensis nov. sp., proceden -
tes da localidade de Canaquã, rnunicípio de

Rio Claro (SP). 4, secção labia1 , RC 170-P1,
mostrando a nesma organização histológica de

X.angatubensis. 5, secção lateral do exern -
plar RC 171-P1, Todos X8,5.
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EXPLANAçÃO DA ESTAMPA 7

Espinho cefã,lico de Xenacanthus santaríten
sis nov. sp., exemplar DGM IIZ?-P, proceden-
te de Santa Rita do Passa-Quatro (SP) e per-
tencente ã coleção paleontológica do D.N.P.M.,
Rio de Janeiro. 1, vista da face anterior t

Xl ,8. 2, vista lateral , Xl,8. 3 , vista da fa
ce posterior onde se destacam as fileiras de

farpas (=dentículos) e o sulco nediano, X1,8.
4, detalhe das farpas, vistas em posição ân-
tero-1atera1, X9,0. 5, ampliação da porção
d.istal do espécime , onde se situarn as f i lei-
ras de farpas , X5,5. 6 , detalhe das farpas ,

vistas em posição póstero-1atera1, X9,0.

Espinho cefá1ico de Xenaeanthus taquaz'ituben
sis nov.Sp., DGM II27-P, procedente de Taqua
rituba (SP) e depositado na coleção paleonto
1ógica do D.N.P.M., Rio de Janeiro. 7, amos-

tra de arenito fino com o molde externo ða

região distal do espinho cefálico. X3,5. 8,
Detalhe do nolde do espinho e respectiva sec

ção transversal, X5 ,3. 9, arnpliação de uma

porção da fileira de farpas, X10,0. 10 e 11,
rép1ica em massa-de-modelar, mostrando, .res-
pectivanente a face anterior e a face late-
ral da porção preservada do espinho, X5 ,3.

"Espinho cefá1ico" de base bulbosa, RC 77-P,
procedente de Angatuba (SP) . 12, flanco es

querdo da face anterior, com uma depressão
circular sugestiva de região articulatória.
13, flanco direito da face anterior, e i.ní
cio da cavidade pulpar coincidente com o pla
no de fraturamento do espinho. 14, face pos-
terior,e o profundo sulco nediano longitudi-
na1. 15, vista da face anterior, com predomí
nio do seu flanco direito. Todos X2,0.
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EXPL.ANAÇÃO I)A ITSI"AMI)A B

1 - Dentes de Xenacanthus angatubensis nov. sp

mento de espinho de elasmobrânquio entre
restos, principalmente dentes e escamas de

oniscifornes; amostra RC 67-P, de Angatuba

2 - Dente de X.camaquensis nov. sP., RC 55-P,
triz sí1tica; Camaquã (Município de Rio C1

3-
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. e frag
outros

pa 1ae

(SP).

em ma

aro) SP.

Fig

Fig

Fig. 7 -

Dentes de X.angatubensis nov. sp. RC 69-P, com

as cúspides voltadas para baixo, €h posição meca

nicamente estáve1. O espécime de maior tamanho

exibe cuspícula dup1a.

lvlarcas onduladas em um dos hori zontes estrat igrâ
ficos ictiofossilíferos da Formação Corumbataí.
Camaquã, municínio de Rio Claro (SP).

Fie. 4 -

Fig. 6 -

Fig. 5 - Dente de X,camaquensis no\¡. sP., RC 78-P em ma

triz de arenito fino, originãrio de Camaquã, flu-
nicípio de Rio Claro (SP).

Dente de X,camaquensis nov. sP., RC 58-P, proce-
dente da iocalida<ie de Camaquã, município de Rio

Claro, associado às valvas silicificadas de bi
valves que caracterizam a Zona PinzoneLLa neotro
piea e Jacquesia brasíLíensís (MENDES, 1952).

Pequeno dente de X.angatubensis nov. sp. (aprox.
Zrnn) incluÍdo na matriz; amostra RC 87-P prove
niente de Angatuba (SP). Nos espécimes diminutos
a cuspícula internediâria guarda maiores propor-
ções em relação ãs cúspides principais.

Dentes de X.angatubensis nov. sp. e X.camaquen

sis nov. sp. dispersos na matriz (RC 114-P), on-
de predominam restos de condrósteos, mostrando a

al-ta frequência que os espécimes relativos aelas
nobrânquios podem alcançar no leito ictiofossilí
fero da Fm. Corumbataí, aflorante no km 209 da

rodovia Raposo Tavares (SP-270), municínio de An

gatuba (SP).
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5. DISCUSSÃO

5.1. HISTOLOGIA

Ern espécimes fenotipicamente semelhantes no tocante aos

caracteres morfológicos externos o arranjo estrutural interno de

dentes e escamas de peixes tem-se relevado como um bom critério ag

xiliar de diferenciação. Em formas primitivas de peixes, especiaL
mente entre os Chondrostei, muitas espécies puderam ser diferen
ciadas e fundanentadas com base nesse crit6rio (WILLIAMSON, 1849;

GOODRICH, L907; ALDINGER, 1937). De forma análoga pensou-se valer
de ta1 expediente auxiliar no intuito de confirmar ou não as dis-
crepâncias reveladas pelos tTaços gerais externos.

5.T.1. MICROESTRUTURA INTERNA DE DENTES E ESPINHOS DE ELASMOBRÂN-

QUr0s.

Desde o sécu1o passado, quando os primeiros restos fós
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seis atribuídos a elasnobrânquios foram encontrados, tenta-se va-
1er da organização da rnicroestrutura inte¡na de dentes e/ou espi-
nhos corno critério taxionô¡nico, ou par.a estabelecer possíveis re-
1ações filogenéticas (AGASSIZ, 1833 - 1844; OWEN, 1840 - 1845; THO

MASSET, 1930; øRVIG, 1951) .

RADINSKY (1961) descreveu com detalhe a histologia de

dentes de diversos gêneros de elasnobrânquios e bradiodontes: As

theracanthus (= Stz,ophodus), un hibodontídeo do Jurássico, cujos
dentes era¡n achatados a f i¡n de triturar alirnentos duros; Hybodus,

comum en tenpos rnesoz6icos, dotados de dentes fortemente cuspida-
dos, para cottal e dilacerar:, Acz,odus, tanbén hibodontÍdeo lneso -
zóico corn dentes de cúspide baixa, obtusa, de morfologia interne-
ðiâria entre Hybodus e Astheracanthus; Hetez'odonl:us, um tubarão re
cente, considerado corno tendo fortes afinidades con os hibodontÍ-
deos, apresentando dentes posteriores achatados e a escultura ex-
terna nuito sernelhante a Astheracanthusi MyLiobatis, una raia do

Terciário, cujos dentes são fundidos forrnando placas; Ptychodus ,

una raia do Cretáceo, conhecida principalmente pelos dentes. To -
dos esses gêneros de elasnobrânquios foran conparados com repte -
sentantes das quatro famí1ias que integram a Ordem Bradyodonti, e

com CeyatodLts, um peixe pulrnonado do Triássico, que evidentemente
não guarda relações filogenéticas próxirnas aos elasrnobrânquios
nas que tanbé¡n possui dentes achatados para triturar. A conclusão
de RADINSKY (op.eit. ) é que as afinidades na histologia dos den -
tes não indican afinidades filogenéticas nas sirn evolução conver-
gente, Desta forna, bradiodontes, Taias, se1áquios e dipn6icos que

se adaptararn a una dieta de alimentos rígidos iião apresentar es-
trutura interna dos dentes sinilar. Una vez que a estrutura inter
na pode refletir urn carãter adaptativo, sentencia que nãd deve por

tanto ser usada.cono critério para categorias taxionô¡nicas supe -
riores r colno houvera pretendido THOMASSET (1930) '

5.I.2. HISTOLOGIA DE DENTES DE ELASMOBRÂNQUIOS DA FORMAÇÃO CORUM-

BATAf.

Na nedida ern que se foi intensificando a exploração
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diversas for¡nas de dentes e espinhos foran surgindo, Em alguns ca

sos as diferenças norfológicas externas eram rnaïcantes, a ponto de

não oferecere¡n rnaio¡es dificuldades quanto ao posicionanento ta -
xionônico, pelo menos em termos das grandes categorias, A dificul
dade maior iria recair, obviarnente, naqueles cuj os caracteres dis
tintivos faziam-se nuito sutis. Entre os dentes de xenacantõdios,
por exenplo, é que essas pequenas variações eran mais sentidas.

Pensou-se que os diferentes gtaus de organização da mi
croestrutura interna pudessen, eventualnente, corroborar ou dis -
crepar ä discrirnina.ção suposta oriunda da anatornia externa.

Dentto desse raciocínio, alguns meses forarn dispensa -
dos no de s envo lvirnento de técnicaö de larninação, para posterior -
exa¡ne ao nicroscópio petrográfico. Mais de cinqtlenta 1âninas fo-
ran feitas.

I nfor tunadanen te esse expecliente se revelou ineficien-
te no caso do naterial em questão que aparentemente abrangia esp6iies
de r¡n mes¡no gênero,Verificou-se que os dentes de xenacantiídios exj.
bj.a¡n, indistintamente, o nesno padrão de organização interna quer
fosse¡n rninúsculos, quer fossem centimétricos, quer fossern deAnga-
tuba, quer fossern de Carnaquã, ou Santa Rita do Passa-Quatro (Est.
6, figs. 1-9). Mesno quando conparados aos dentes de Oz,thacanthus
(RC 168-P1; RC 169-P1) provenientes do Texas (E.U.A.) não fora¡n
observadas diferenças significativas no padTão da microestrutura-
ção coÍr capacidade suficiente para discrininá-1os.

Em compensação a histologia dos dentes de xenacantõ -
dios, pela sua peculiar organização, faz-se totalnente distinta da
quela apresentada pelos dentes de outros elasnobrânquios (RC 189-
P1; RC 191-P1) rnuito freqtlentes nas assembléias estudadas.

5. Z. PALEOECOLOGIA.

5.2.I. MORFOLOGIA FUNCIONAL DOS XENACANTóDIOS.

Através de restaurações de peças esqueletais calcifica
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sim com a cauda de alguns peixcs modernos, cle nado lento, habitan
tes de fundo. Acresccnta ql¡e não 6 suf ic j entcmente c1aro, na.s res
taurações publicadas, se os raj.os ventrais da nadadeira caudal fo
ram mais longos que aqueles situados no lobo dorsal; se os raios
inferiores tivessem sido mais longos e rnais flexíveis, a cauda he

terocerca tenderia a dirigir o corpo em direção ao fundo. Entre
tanto, as nadadeiras peitorais, de base fortemente constricta, pâ
recem ter si.do n6veis e não fixas em ângu1o que conpensasse o im-
pulso propelido pela cauda, como nas formas atuais. A conclusão a

que chegou é que o nodelo estrutural das nadadeiras peitorais e

caudal dos xenacantódios teriam por finalidade conduzir o cor-
po em direção .ao fundo de fácies lênticas como lagos e lagoas, ou

possibilitar uma vagarosa movimentação contra a ação de correntes.

5.2.2. FIABITAT E H.ÃBITOS DOS XENACANTÕDIOS

J'a em 1906, D0LL0 aùnitiu os xenacantódios como pei
xes bentônicos de 'agua doce, estribado em evidências morfológicas
e geológicas. Relata que, mundialrnente, c€rcâ de cinqtlenta espécies
de xenacantódios são conhecidas. Espécirnes completos são raros,
mas dentes e espinhos isolados são relativamente comuns. Espé

cies jâ foram assinaladas na Inglaterra, Escócia, País de Gales ,

França, Alemanha, Rússia, nos Estados Unidos (Ohio, I1linois, In-
diana, Iowa, Nebraska, Texas) e Canadá (Nova Escócia). Segundo

DORR (1957),todos os achados prenderam-se ãs "camadas de carvão 'r

ou a dep6sitos de natureza nitidamente continental. Têrn sido en

contrados em associação com plantas terrestres, invertebrados pre
sumivelmente terrestres, anfíbios e répteis de origem indiscuti -
velmente continental. Nenhum resto foi reportado em associação di
reta com assembi6ias marinhas ou convincentemente de água salo
bra (DORR o op.cit.).

Supõe-se, conclusivamente, euê esses tubarões deveriam
nadar vagarosamente junto ao fundo das porções marginais de cor-
pos 1ênticos de ãgua doce, alimentando-se preferencialmente de pe!

xes de menor porte.
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das, preservadas em condições excepcionais, pôde-se reconstituir-
todo o arcabouço desses prinitivos, e extintos tubaÌões. A julgar
pela conpleição fÍsica e pela conformação e disposição das est¡u-
turas apendiculares muito se tern especulado no tocante aos seus
possÍveis hãbitos.

Segundo GLÜCKMAN (1964) a forna do corpo varia nos tu-
barões: un tronco e¡n f or¡na.de torpedo é característico de espé
cies predadoras pe1ãgicas somente; as fornas que se alirnenta¡n no
fundo tên o corpo achatado. En rnuitos tubarões ab j.ssais e bentôni
cos o corpo é marcadanente alongado e deprirnido.

Já en 1906, DOLLO, considera os xenacantódiós como

peixes adaptados ã vida bentônica, hábito este senelhante ao dos
dipn6icos atuais. Suas conclusões foran calcadas principalmente na

morfologia funcional da nadadeira caudal dificerca - que teria si
do uma derivação secundária - e no "tipo arquipterigial" das na,lg
deiras peitorais, diferentes das dos outros elasnobrânquios pene-
contenporâneos. A observação quanto ã caudal é confirrnada por RO-

MER (1966), para quem "a caudal , diferente da maioria dos peixes
prinitivos, teria sido dificerca, nas con a extTenidade levenente
inclinada para cina, sugerindo una derivação de u¡n ancestral de

nadadeira he terocerca" .

Nos seláquios nodernos a nadadeiTa caudal heterocerca-
tem por função suspender a parte posterior do corpo, dirigindo o

irnpulso parcialnente para baixo (BREDER, 1926). Desta forrna, a

tendência seria inpelir o corpo en direção ao fundo. Nos l6pidos
tubarões atuais, que buscam alinento na superfície os oceanos, es
se irnpulso é contrabalançado pelas nadadeiras peitorais, de base
relativarnente larga, inclinadas en ângulo nais ou rnenos fixo e sem

muita nobilidade. Portanto, en função do ¡nodelo de caudal , as pei
torais tenderam a atuar mais cono elenentos de estabili zação, ou

"hidrofó1ios".
D0RR (1957) faz interessantes observações de natureza

anatônica com vistas ao comportarnento dos xenacantódios. Não

apenas pelo fa.to de apresentaren o crânio leve¡nente deprinido, ad

mite que a partir de restaurações dos lobos superior e inferior da

nadadeira caudal , estes parecem ter sido igualrnente desenvolvidos
e portanto a nadadeira teria sido sinétrica, assenelhando-se as -
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5,2.3, H,ÃBITO ALIMENTAR DOS XENACANTdDIOS.

As espécies do gênero Xend.ca.nthua possuiam uma denti -

ção essencialnente hornodôntica, ao contrãrio das ð.e 0z,thacanl;hus-
(relativanente conuns no Henisfério Norte) que exibiarn una consi-
deráve1 heterodontia (JOHN.SON , I98Z).

Nas coleções de dentes originários da Fornação Corurnba
taí é curioso e bastante significativo o número de espécines corn

evidentes sinais dp desgaste nas cúspides, causados pelo uso por
parte do animal (Est. 5, figs. 1-ó). Estas evidências são clara -
mente distintas daquelas motivadas pelo atrito corn o substrato, en
decorrência de transportes pré-deposicionais. Nestes casos, o d.es

gaste se efetua no elenento por inteiro e não em regiões Localíza
das, cono as cúspides, onde, ern alguns casos, são nítidas as chân
fraduras (Est.5, figs. 1;3); en outros, conquanto a base pernane-
ça praticanente inalterada, as cúspides evidenciam-se totalmente-
aniquiladas (Est. 5, fig. 6), en tazão do atrito de un dente con
outro a ele contraposto nas rnaxilas. Esta verificação traz novos
subsídios quanto ao hãbito desses elasrnobrânquios, na nedida en
que, determinados autores, entre eles HOTTON (1952) com base nos
trabalhos de FRITSCH (1890),os considera de hábitos sirnilares aos
dos tubarões atuais, dada a organízação dos dentes, em quatro ou
cinco fileiras, nas arcadas dentárias. Corno se sabe, os tubarões-
atuais - excessão feita ãqueles cuja dentição ê adaptada a tritu-
rar alimentos rÍgidos, como conchas de moluscos, etc.., e para tan
to os dentes soem por ser achatados - dotados de dentes pontiagu-
dos e bordos cortantes, os utilizan, no processo predat6rio, para
arrancar pedaços da presa, ou então agarrá-1a, acabando por engo-
1i-la por inteiro. Não se pÌocessa, portanto, o ato da mastigação.
Ern consequência.. sinais de desgaste estão cornpletamente ausentes
nas arcadas dos tubarões hodiernos. Poderá haver, isto sin, perda
de un ou alguns elenentos, em razão da natureza de implantação des

tes nas naxilas, nas a falha deverá ser, dentro de pouco tenpo
corrigida pelo deslocamento de elenentos das fileiras de substi -
tuição para os postos vagos na fileira funcional .

Os evidentes sinais de desgaste que se observan nas cús

pides dos dentes dos xenacantõdios da Formação Coru¡nbataí, suge -
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¡em clue esses animais, ao contrário das formas atuai.s, deveria¡n -
triturar a presa antes de engolir.

A análise nicroscópica de secções delgadas transver
sais de coprólitos espiralados (RC 180-pl), clue ocorren em asso _

ciação aos dentes aqui estudados, revela a existência de lepidotrí
quias que parecern ter pertencido a pequenos peixes 6sseos, Não
é seguro que tais coprólitos tivessen cono agentes os xenacantó _

dios; outros restos de elasrnobrânquios tambén se fazern presentes na
associação. En todo caso, a aparente ausência de conchas fratura-
das de moluscos, ou nesno inteiras, de un 1ado, e a inensa concen
tração de dentes e escamas inteiras ou fragnentos de dentes e es-
camas de palaeonisciforrnes , de outro, levam a supor que a dieta
de tais elasnobrânquios deveria ter se concentrado preferencial -
mente nesses pequenos condr6steos, tão cornuns nos dep6sitos neopa
leozóicos do rnundo todo. É sabido que as escamas ganóides, carac-
terÍsticas desses peixes, eram constituídas, essencialmente, d.e

tecido 6sseo disposto en camadas conferindo assin, certo grau de
espessura que pode ultrapassar 1nm. O tegunento dos palaeonisci _

fornes deveria ter sido, portanto, bastante .-rígido. Se f ctr cetto
que serviran cono alinento aos xenacantódios, deveriarn ter ofere-
cido certa dificuldade ao predador, restando causar em seu inini-
go natural , em contTapartida, ao nenos un leve esmerilharnento nos
seus pontiagudos dentes.

5.2. 4. TRANSPORTE PRÉ-DEPOSICIONAL

Sinais de desgaste, que evocam o transporte por tração
dos ictiof6sseis, cono carga de fundo ern fase pré-deposicional
são notados na maioria dos espécines analisados. pode-se até nes-
rno dizer que raros são os que não os apïesentarn, No entanto, o
grau de intensidade de desgaste não é uniforme para todos os indi
víduos, queï se enfoquem diferentes horizontes estTatigráficos fos
silÍferos, ou dentro de urna nesna assenbléia a se consid.erar.

Indivíduos há cujas cúspides foran totalmente danifica
das, restanto tão sonente a base, cujos bordos foram arredondados
no atrito corn o substrato. Esta condição difere consideravelnente



123
datluela cujo <iesgaste tcnha sido provocado pclo uso. Noutros ele-
mentos, no entanto, o desgaste não fôra tão pronunciado. Lstes el:e
mentos, crnbora em pequeno riúmero, denonstran que as assembléias -
ictiofossilíferas da Fornação Corumbataí são constituídas por uma
nistura de material transportado com naterial autóctone.

5.2.5. CONSIDERAçÕES FfSICAS DAS ASSEMBLEIAS FÕSSEIS

No tocante ao aspecto físico, os ictioclastos são nor-
nalnente encontradiços nas camadas de arenito fino que se per -
neian ãs rochas de granulação ainda nais fina, como siltitos e âl_

gilitos . Esses corpos exibem espessuras variadas, que vão desde-
poucos nilínetros a alguns centín.ietros. Nas camadas de rnaior es -
pessura, usualmente, os ictioclastos irão concentrar-se nas por-
ções mais basais. Estes fatos dernonstran flutuações energéticaspe
riódicas no sítio deposicional Corunbataí, 0 aunento relativarnen
te brusco de energia no rneio aquático, ern deterrninadas ocasiões te
ria tido competência suficiente para carregar e concentrar bio -
clastos centinétricos, cono são alguns dentes e espinhos. Nos

termos peIíticos, a não ser una ou outra escana de palaeoniscifor
me, o naterial nais grosseiro está praticamente ausente.

A maior parte dos arenitos ictiofossi.lÍferos são lenti
culares. Este aspecto pode ser detectado, em alguns ca.sos, nesno-
ao nÍvel de aflorarnento.

Estruturas sedirnenta¡es primãrias cono: nar.cas ondula-
das e microlaninação cruzada, marcam alguns horizontes fossilífe-
ros; a segunda con naior frequência que a prineira. Especial¡nente
em Canaquã, nunicípio de Rio CIaro, foran conseguidas excelentes-
anostras de urna camada de arenito ictiofossilífero, com narcas on
duladas (Est, 8, fig. 4).

Estas evidências pressupõern pequena espessura da 1âmi-
na de água e certa agitação do rneio, no transcurso da tafononia.
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Nos estratos ictiofossilíferos da Fornação Corunbataí,
que se conhece, a freqtlência de restos relativos aos condrictes é,

em gera1, nínina, quando conparada com a de outros peixes, cono

os condrósteos, As escarTìas destes, Por seren placóides, e os den-
tes por serem cônicos e rnuito pequenos, não se prestam a esse ti-
po de ave riguação

O afloramento de Angatuba, dada sua incornum concentra-
ção de dentes e espinhos de condrictes, conseguiu oferecer neios
suficientes para algumas deduções quanto aos níveis de energia
atuantes no transcurso da tafononia.

Estruturalmente os dentes de xenacantódios. tên um a¡

ranjo espacial peculiar: suas cúspides, longas e conoidais, dispõeln

-se en plano perpendicular ã base, geralmente arredondada e grossa.

O leito ictiofossilífero aflorante no quilônetro 209da

Rodovia Raposo Tavares (Angatuba) é cornposto de uma carnada de are

nito fino, verde-acinzentado, de aproxinadamente 2,Scm de espessura,

corn finas lentes de argilito interacamadas e aparentemente afossi
lífero. Una fina 1âmina de argilito a sepata de u¡na outra canada-

de arenito argiloso, calcÍfero e de cor narron- ave rne th ada. Nãoobs

tante os ictiofósseis encontrem-se dispersos por toda esta canada,

o local de naior concentração verifica-se na sua base (Fig. 4, u.

detalhe do 1ei to) .

No processo de retirada de blocos do leito fossilífero,
estes geralnente parten-se no plano de estratificação' que separa-
as duas camadas de arenito fino, onde justamente concentran-se os

ictiof ósseis.
Dessa forna, estes irão oferecer-se tanto no plano ba-

sal do arenito verrnelho calcÍtico, cono no topo da canada de are-
nito cinza, que ãquele se sotopõe.

Os dentes de xenacantódios irão dispor-se, no plano de

acarnamento do arenito verde acinzentado, en rnaior número, orienta
dos preferencialmente con as cúspides para baixo, nuna posição de

¡náxíma estabilidade mecânica (Est. 8, figs. 3,8) ' Obvianente, ade

quar-se-ão em posição contrária no plano do arenito calcítico aver

nelhado (Est, 8, fig. f).

124
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Esta ati tude dos dentes no plano de acamarnento indica-
ação de correntes no sítio deposicional . A1ém disso, feições de

natureza física observadas como: lenticularidade do corpo areníti
co fossilífero, microlaninação ctuzaða e granodecrescência ascen-
dente, caracterizan dep6sitos de canal.

5.2.7. O AMBTENTE DE SEDTMENTAçÃO CORUMBATAÍ.

Controv6rsias acercâ do arnbiente reinante na época da-
deposição dos sedinentos CorumbataÍ arrastan-se há várias décadas,
dividindo a opinião dos pesquisadores: os defensores de un paleo-
ambiente narinho (ou corn grande influência do nar) e os que advo-
gan en defesa de urn paleoarnbiente continental . Ainda ben recente-
nente (1980-L982), geõ1ogos do então Paulipetro (Consórcio CESp-

I.P.T.), constituído, ao que consta, para prospectar petr6leo na
Bacia do Paranâ, relutavam em defender a tese quanto à gênese na
rinha: "sistena deposicional de planície-de-naré chamado Corurnba-
taÍ", orientados principalnente por aspectos físicos das rochas.
Acredita-se que essas idéias tenhan sido influenciadas, en grande
parte, pelos trabalhos de NORTHFLEET et aL, (1969) e SoARES (1972),

que passaram a considerar os sedinentos Corumbataí depositados sob

donínio de planícies-de-naré, est¡ibando-se, normente, em estrutu
ras "flaser", gretas de dessecamento e outras evidências físicas,
alén de corpos dônicos silicificados, que em vasta área afloranna
região de Anhembi (SP), os quais SOARES (op.cit..) julÈou tratarsn-
se de estruturas estronatolíticas

AGER (1963) enfatiza que apesar das evidências físicas
serern irnportantes na deterrninação dos anbientes do passado o seu
estudo não é estritanente paleoeco169ico. "En outras palavras, o

estudo dos sedinentos associados a uma assenbléia fóssi1 consti -
tui assunto paleoecológico, por6n a deterninação de característi-
cas ambientais atrav6s de anãlise de características físicas so-
nente, constitui assunto da sedinentologia" (RocHA-cAMPos, 1972).

A conceituação quanto a un sistena de planície-de-naré
Corunbataí, representado por pelitos arroxead.os no Ëstado de São

Paulo, é defendida ainda nos trabalhos de BEURLEN (1953; 1953a;1954

e 1954a); SOARËS q LANDIM (1973); VIEIRA (1973'); SOARES et aL.
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(1974); GAMA JR. (1979); FÚLF^Ro et aL. (1980); zArNE (19S0). cA

MA JR. (op.cit.) no seu estudo sobre fácies sedimentares e siste-
rnas deposicionais, conclui que "a fácies de lamitos arroxeados de

São Pau1o, e seu respectivo processo sedimentar, corrente s - de -rna-
ré, é interpretada corno única constituinte de un siste¡na deposicio
na1 de planície-de-maré aqui designado Corumbataí", No entanto ,

os ictiof6sseis, que vinha¡n sendo estudados não pernitian, como

não permiten, que seus representantes tivessem vivido nessas con-
dições anbientais. A propósito, houve-se por bern 'relacionar ipsl:s
oerbis mais de uma.dezena de citações no que tange à anbiência des

ses e l asrnob r ânqu i o s , reconstituída e¡n outras partes do nundo, on-
de seus restos foram encontÌados:

1. "Le belle exernplaire de PLeuz,acanthus Gaudz,yi figu-
ré ici a été trouve dans le terrain houiller des Conmentry. 11

semble done que ce curiex Poísson ait habil;6 Les auæ douces ,l (BOU

LE E PIVETEAU, 1935, p. 89s).

2. ..."0ver forty species of pleuracanths (= Xenacan -
thus) have been reported. Conplete specimens are Tare, but isola-
ted spines and teeth are relatively cornmon. Species are reported-
fron England, Scotland, Wa1es, France, Bohenia, Silesia, Russia ,

New South Wales, Nova Scotia, Ohio, I1linois, lndiana, Iowa, Ne -
braska anda Texas . ALL uez'e found eíthez' in the coaL measuz'es of
l:hose t,egions oz' in othez' deposits of continentaL nature. They
have been found in association with land plants, presuned fresh
water invertebrates, and amphibians and reptiles of undubted fresh
r^¿ater or terrestrial origin. None haoe been z'eported in div'ect as

socdal;ion uíl;h a marine. or eÐ.en a conu¿nc¿ngLy brackísh uatev' as-
sembLage r (DORR, 1957, p. 102-103).

3. ..."Most surprising of all is the fact that pleuna-
eanths Left the sea and took up Lífe in fz,esh uater', where theiz,
re¡nains were covered by deposits of late Devonian to Triassic ager'.

(FENTON q FENTON, 1958, p. 267).

4. ..."Severa1 other evolutionary modifications can be

related to novenents from one habitat to anotheT. Thus the shark
Xenacanthus produced a new species in the course of expanding its
range fz,om.atream to ponds" (AGER, 1963, p.37I).

5. ..."4n early side branch from the nain line of elas
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nobranch evol.ution is that seen in t.he ordez, PLettracanLhod.íitt ( =
Xenacanl;hodii) "These, ín cont.y,ast to nost shank l;ypes, uet,e fresh
L)a1ter formstt. (ROMER, 1945; p. 70; 1966 , p. 43).

6. ..."The ancestral groups, the Cladoselachii and Cte
nacanthi were widespread in the Paleozoic seas until the end of
the early Carbonifero:us. The¿r descendents (the Xenacanthi, PoLya
crodonl:i, and Hgbodonti) occupied the fneshaater basins of the
nov,thev,n and soul;hev,n hemispheres from the Lal;e Caz.bonifez,ous to
the middLe Jurassic. Marine eLasmobranchs fLounished again fnon
the Late Juz'assíc pnuand.,,Since only three groups of sharks are
known frorn the late Carboniferous to the early Jutas sic (aLL of
then ft,eshuøl;en) , one rnay assune that Carcarhini have evolved
f ¡orn one of these groups". (GLÜCIruAN , 1964 , p. 207) .

7. "Super Order Xenacanthi. SmaLL fr.eshuatez, shaz'ks sho
ving several specialized characters". (GLÜCKMAN, ¿b¿d, p. 211).

8. ..."The lakes probably we¡e rerluced to muddy ponds
during the dry season; the distributaries, to trickles and pools.
In the Lakes and channels Liued senacanth sharks, Lungfish, ct,os-
sopterigians and a oaniety of amphibians (these interpretations of
habitat and habit are based largely on the structure of linbs and
teeth and on occurrence in various rock associations) ". (BEERBOWER,

1e68, p. 460) .

9. . . ."The pLeuracanth shar,ks, . .t¡ere in a sense an

aberrant offshoot frorn evolutionary tree of sharks , for ín con
trast to aLmost aLL the othex shaxks these uez,e freshwal;er fishes,
Liuíng in shalLou v'ioens an Lakes of t.he PaLeozoic tdmestt... (COt

BERT, 1958 , p. 47) .

10. "0 caráter dos sedimentos e a associação dos seus
fósseis con outros restos orgânicos de origern indubitavelnente -
terrestre, cono plantas e répteis, ou de água doce cono os anfí -
b).os, fazen acredítav que eram peires de água do¿¿. Nenhun f6ssi1
de Xenacanthus t,em sido encontz'ado, até hoje, en depósit;os tipica
mente maz,inhos ou de ãguas saLobvas, todos sendo provenientes ou
de depósitos de carvão, ou de outros depósitos de natureza conti-
nentalr'. (SILVA SANTOS G SALGADO, 1,970, p. ZZ4)

ll . "The æenacanthids are a group of noderately sized
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anð easiLy distinguíshabLe fnesh uatez, fishes (JAEKEL, 1906). Ihey

appear to be an early, highly - specialized side branch of the
basal elas¡nobranch stock, and range from the Devonian to the Tlias
sic" (MOY-TI]OMAS, 1971, pg , 218) .

IZ. . . .ttDipLocaulus and Xenacanthus are beLieued to
haue inhabited smaLL pondstt. (PARRISH, 1978, p. 227).

13. ..."The renacanl;hids.. ,are among the uery feu elas
mobz,anch fishes uhích haoe been knoun to occur eæcLusi,seLy ín fzv slz

uatez, deposlús ". (JAIN, 1980, p. 39).

. A ausência, até hoje sentida, na Formação Corumbataí ,

de restos fõsseis de animais, cujo habitat tivesse sido exclusiva
nente rnarinho - com briozoá¡ios, equinodernos, braqui6podos arti-
culados, cefalópodos..., tão cornuns en depósitos marinhos conten-
porâneos - ten sido o argunento nais lógico e eloqüente dos pes -
quisadores que advogan ern favor de uma origen não marinha aos seus

sedirnentos. O Prof. CAMARGo MENDES - um dos autores que mais se

dedicou ao estudo desse litossoma - senpre se manteve peTtinaz
quanto ã sua origem não narinha.

LIMA €r SUNDARAN (1982) consideram que apesar da abun -
dância de f6sseis descritos nos sedimentos do Grupo Passa-Dois
estes não são tipicamente narinhos, enbora ressalten a existência
de una fauna de ostrácodos rnarinhos na Fornação Estrada Nova, aflo
rante na região de Santo Antônio da Platina (PR). ZAINE (1980),con

base en informação verbal enitida por I.D. PINTO e M.R, LIMA, re-
lata que esses crustáceos "incluem pelo menos cinco esþ6cies, to
das pertencentes ã sub-orden Podocopida e, apesar de pôuco orna -
nentados, incluem seguramente o gênero Bairdia, tipicanente mari-
nho". AIén dos ostrácodos, ZAINE (¿b¿d.) faz tarnbém referência a

foraniníferos arenáceos provavelmente pertencentes ã fanília Sac-
caninidae e conodontes que, embora rnencione a exígua condição de

identificação, afirna se tratarem de representantes da faní1ia Gna

thodontidae, "possivelnente associados ao gênero Gondo-I.eLLa".

PETRI & COIMBRA (1982) tanbém chegararn a algunas con -
clusões paleoambientais , após estudar as "excepcionais estïuturas
sedirnentarestt expostas nas pedreiras de Taguaí, Estado de São Pag

1o, pertencentes ã Fornação Estrada Nova, Estas estruturas consis
tem, principalrnente, de calcários oo1íticos; narcas onduladas as-
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sinétricas de anplitude e cornprirnento de onda variáveis; 1âminas-
onduladas ("wavy"), lenticulares ("linsen"), finas 1âninas de aî
gila ("f1aser"); estratificações cruzadas dos tipos tangencial e

tabular; cstruturas de sobrecarga; brechas sedirnentares intrafor-
rnacionais; bióstromos de algas e gretas-de-dessecarnento. Eviden -

ciando os "teepees" enbrionãrios, vistos na base das pedreiras , os

autores z'etno cit. adrniten. como estruturas sugestivas de planícies
sujeitas à dessecação. Quanto ã estratificação sigrnóide e do tipo
"humnocky", que "se associan a estratificações cruzadas tangen
ciais" na porção rnediana das pedreiras, consideran-nas corno evi -

dências de tenpestades atuando sobre corpos d'água de dimensões re
lativamente grandes. Con base nesses dados, PETRI q FÚLFARo (1983
concluem que as grandes planícies sujeitas ã dessecação, "que con

d.uzirarn rnuitos autores a interpretá-1as co¡no planícies de rnaré 
?

poderian estar ligadas a flutuações prolongadas da pluviosidade re
gional, não estando portanto relacionadas a marés, incornpatíveis-
corn a inexistência de mares francos cono nostrado pelos f6sseis".
No tocante aos foraminíferos arenosos e ostrácodos, referidos co-
¡no formas rnarinhas, e encontrados en sedirnentos da Formação Estra
da Nova, no Paraná, estes autores não os consideran suficientes pa

ra invalidar esta interpretação, "dadas as possibilidades de adap

tações dessas formas a a¡nbientes restritos, como acontece atual -
nente nos nares Cáspio e Ara1". 0 anbiente gerador dos sedirnentos
da fácies Teresina, da Formação Estrada Nova, para PETRI €r COIM -
BRA (1982) e PETR] fr FÚLFARo (1983) teria sido lagunar e não
praial , con água nais salgada que doce, cono havian pr:econizado -
SUGUI0 et aL. (L974), que anteriormente haviam reaTízado un "exaus
tivo estudo" nessas mesnas pedreiras. De acordo com PETRI E COIM-

BRA (op. cit.), as imensas planícies, sujeitas a ação das rnar6s ,

deveriam estar ligadas a lagunas, de tamanho avantaj ado, sendo di
fíci1, duvidosa e, talvez, esporádica, a ligação con o nar".

Ao noticiar a ocorrência de ostrácodos neopermianos, -
procedentes da parte superior da Fornação Corumbataí, exposta nas

proxinidades de Conchas (SP), SOHN f¡ ROCHA-CAI'ÍPOS (1984) deixam -
transparecer uma inequívoca preferência ao modelo de sedinentação
proposto por RUNNEGAR f¡ NEWELL (1971) para a Fornação Corunbataí,
Para tais autores, os bivalves, encontrados con PinzoneLLa, teríæn
habitado o a¡nbiente bentônico litorâneo e sublitorâneo, ãreas es-



130

tas senelhantes ãquelas obscrvadas hodiernamcnte no norte do nar
Cáspio, onde predoninarn urna profundidade de nenos de 1Orn e baixa
salini.dade (ern torno ðe 5e* ) dada a inf 1uência de grandes rios
que, nessa 'regiáo, despe j an suas águas . SOHN Ê ROCHA C,A¡,fPOS (op.
cit,) consideram que "apesar da Forrnação Estrada Nova ser inter -
pretada cono tendo sido depositada en ambiente ¡narinho restrito -
planície-de-¡naré - os ostrácodes representaln taûa não marinhos. Es

p6cies afins a Candona Baird, 1845; Cypnídopsis Brady, 1867; Day

uinuLa Brady e Robertson, 1885 e, possivelmente, outros gêneros ,

indican influência de água doce",

Do ponto de vista faciológico, como jã. foi visto, na

Fornação Corumbataí são cornuns estruturas sedimentares primárias-
cono: narcas onduladas; ni.crolaninações cruzaðas; laminação para
lela e corpos psainíticos lenticulares, quer sejan fossilÍferos ou

não. "A pequena escala das estruturas sedimentares prirnãrias, a

pouco espessa e descontínua geometria dos arenitos e a fina granu
1ação sugeren águas rasas e baixa energia de deposiçãor' (PARRISH,

1978).

A conpleição dos xenacantódios, náxime a natureza ds
primida do crânio e o modelo estrutural das nadadeiras peitorais
e caudal, leva a interpretá-1os cono de hábitos bentônicos en

fácies lêntica, ou en fácies 16tica de baixa energia.

Os elenentos reprodutivos de Chaz'a sp. - girogonites -
encontrados associados a arenitos finos da Forrnação Corumbataí (RA

GONHA ç SOARES , I974) são extrenarnente senelhantes aos das espé -
cies atuais. As caráceas são representantes relativamente comuns-

na vegetação aquática de lagos e lagoas atuais , alinentadas por -
cursos d'âgua (cf . lago do Horto Florestal "Navarro de Andrade"de
Rio Claro1' Iago do t'Restaurante do Lago", a menos de un quilôrne -
tro de Ãguas de São Pedro, na rodovia P i raci cab a-Ãguas de São Pe

dro). Enbora sejarn algas, os representantes dessa fanília, pos

suen riz6ides de fixação que se entranharn no substrato, e o requi
sito fotossintético inpede que esses vegetais alcancern êxito e¡n

ambientes aquáticos profundos ou agitados. A sua preferência por
anbientes 1ínnicos conflita con as inter:pretações sustentadas p9

1os autores retro c¿t. de que os sedinentos da Formação CorumbataÍ

teriarn se depositado em planície-de-¡nar6 , onde atuam correntes de

nar6, ação de ondas, correntes litorâneas e outros processos enérgi
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cos inerentes a esse arnbiente de sedinentação.

As evidências físicas e biológicas, estas oriundas prin
cipalmente do estudo da paleoictiofauna, ao contrãrio do que ven
sendo adnitido, indican condições francanente continentais no sí-
tio deposicional Corunbataí.

GAMA JR. (1979), em seu trabalho sobre a sedirnentação-
do Grupo Passa-Dois, defende a existência de um "sisterna deltaico
Serra do Espigão" cono sistema deposicional dominante do Grupo Pa-s

sa-Doís, que a partit do sul de Mato Grosso ia se progrando sobre
a "plataforma Serra Alta", A interpretação deste autor de que a

"fácies de la¡nitos arroxeados Corunbataí" tenha sido gerada a par
tír de prodelta é contestada por PETRI q COIMBRA (1982), pela pre
sença conum de gretas-de-dessecanento nos sedimentos da Fácies Te

Tesina no Estado do Paraná, em adição ãs evidências paleontol69i-
cas.

As exigências de vida dos xenacant6dios, bem co¡no de

outros peixes, cujos restos fósseis se thes associam, como os cros
sopterígios e palaeoniscifornes, aunentam consideravelnente a pro
pensão quanto ao predornínio de um paleoanbiente lacustre (anp1o 1e

go, ou lagos) alinentado por rios de baixo declive, como gerador-
dos sedirnentos Corumbataí. Esta interpretação vai de encontro não
sõ à aludida planície-de-naré, cono, tanbém, ao pressuposto paleo
anbiente lagunar defendido por PETRI q CoIMBRA (1982) e PETRI Ê

FÚLFARO (1983) .

A viabilidade de inplantação dessa província fisiográ-
fica estaria en função direta con a presença de atgun obstãculo -
que barrasse o escoanento rãpido das águas em direção ao nar e con
dicionasse, cons eqüentemen te e dorninantenente, a deposição de c1á9

ticos finos. De acordo com FIILFARO (1970; L974) e ZAINE (1980) re
ria havido, durante o Permiano, uma barreira geogrãfica na região
de Fartura (SP) , coincidente rnais ou menos con a atual calha do -
rio Itarar6. Este alto estrutural teria dividido ternporariarnent.e-
a bacia do Paraná em duas sub-bacias: a sub-bacia "Paranaense-Ca-
tarinense" que conpreenderia os estados de Santa Catarina, Paraná
e sul de Mato-Grosso, e a sub-bacia "Alto do Paraná", cornpreenden
do a rnaior parte de São Paulo, Goiás e centro-leste de Mato-Gros-
so. FÛLFARO (I974) o teria detectado "corn base na diferenciação fa
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ciológica e faunística entre a 'regíáo de Fartura (SP) e o nordes-
te paranaense". Destarte, para o referido autor, essa barreira geo

grâfica teria impedido a livre nigração da fauna de sul ao norte
dessa 1inha, con os clásticos rnais finos depositando-se no lado -
paulista "devido ã nenor conpetência do agente de transporte e,
ocasionalmente, condições de rnaior energia, transgredirian aL6n

da barreira levando a deposição de clásticos nais grosseiros como

é o caso dos calcários oolíticos da região de taguaí (Sl), que

estarian associados a dep6sitos de praias".

0 suprimento terrígeno para a grande depressão, situa-
da ao norte da barreira, teria sido ofertado por rios que possi -
velmente drenavam a porção setentrional da bacia, os quais, tanto
GAMA JR. (1979) cono SOHN q ROCHA- CAI'íPOS (1984) adnite¡n que pos -
san ter havido. Esses rios, de baixíssino declive, deveriarn trans
portar a maior parte da carga detrítica en suspensão e esta era
dispersa pelo interior desse grande corpo de água-doce de substra
to quase hori zontal.

A aventada barreira geográfica não deveria inpedir, de

todo, o escoamento das águas para o sul , devendo possibilitar a

nobilização de parte da fauna, principalmente durante as enchen -
tes. FÍJLFARO (1970) tambén acredita ter sido esta subaquática e

não ene rs a.

PETRI Ê FÚLFARO (1983) salientarn que a cornunicação da

bacia de sedinentação con o mar se fizesse de forna restrita, pe-
la região sul-ocidental , nais ou menos na região onde se situa
Torres (RS). Esta suposição teve cono suporte o napa de isõpacas-
da Formação Rio do Rastro, elaborado por NORTHFLEET et aL. (1969)
en adição ao rnapa de tendências de FÚLFARO (1971). A ser verdadei
ra tal interpretaçáo, 6 razoãve1 se supor que eventuais influên -
cias marinhas (diretas ou indiretas) fossern sentidas com naior in
tensidade na chanada sub-bacia Paranaense-Catarinense. Pelos La

dos da "sub-bacia Alto Paranárr, onde se depositaram os sedinentos
CorunbataÍ, é crível que, a não ser en condições assaz esporãdi -
cas, a influência do nar não chegasse a se fazer sentir.

Ã 1uz de tal conceituação, não causa surpresa o fato
de virem a ser encontrados f6sseis de aninais com certas afinida-
des marinhas, cono alguns ostrácodos, conodontes e foraminíferos-
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arenáceos, cm determinados horizontes da Formação Estrada Nova do

nordeste paranaense.

Dada a grande extensão geográfica desse corpo d'água ,

não seria admissíve1 imaginar que a distribuição dos terrígenos se

fizesse de f orrna rigorosanente homogênea por todo o sítio deposi-
cional . Conquanto, en geral , a 1ânina d'ãgua fosse de pequena am-

plitude, regiões deveriam haver mais rasas, e rnais profundas. As

regiões nais rasas - aquinhoadas con rnaior volume de terr.ígenos in
troduzidos - em 6pocas de maior aridez poderiarn ter emergido, re-
sultando assim en faixas de terras enersas que periodicamente po

deriam ter passado a dividir o grande corpo de água-doce en cor-
pos nenoïes cono: lagoas e poças d'água. Nos lagos, lagoas, ca-
nais distributários e pequenos cursos d'água terian vivido princi
palnente os tubarões xenacant6dios, crossopterígios e palaeonisci
fornes.

A configuração populacional poderia variar nesses habi
tats, tanto do ponto de vista quantitativo cono qualitativo, ê

função das pressões que cada sub-anbiente viesse a inpor à sua po
pulação.

Os vegetais fósseis, que se oferecen ern um afloranento
da Fornação Corumbataí nas proxinidades de Laras (SP) , encaixam -
se perfeitanente no nodelo paleoanbiental aqui defendido. RIGBY

(1968), que estudou ceïca de uma dezena de espécies vegetais des
se aflora¡nento, sustenta que "as plantas parecem ter sido fossili
zadas próximas ao nível da ãgua, ao longo da margem de un lago de

água-doce". Desta forrna, para RIGBY (op.cit.), Lyeopodiopsis, Ly
copodiophloios e PaxacaLamites teriafl vivido "ao redor de águas pa

radas a rnaior parte do tenpo e en condições sempre únidas" - por-
tanto: lagos e/ou lagoas e/ou poças d'águai ThaLLítes ter-se-iade
senvolvido "sob condições úmidas possivelmente associada com água

corrente" - canais distributários e pequenos cursos d'água; GLos

soptevl:s, Gangamoptez,is, Pecoptez'ís e Noeggez,al:hiopsí.s teriam al-
cançado "êxito en condições terrestres" - á¡eas periodicarnente
enersas.

Em épocas de naior pluviosidade as ãreas ernersas pode-
riam ser totalnente tragadas pelas águas e a vegetação que sob¡e
elas graçava teria sido sub¡nersa e posteriorrnente soterrada, 0
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alinhamento paralelo de caules de Lacopodiopsís derbyi - observá-
vel en un horizonte de arenito fino da Formação Corumbataí, aflo-
rante en Artemis (nunicÍpio de Pi¡acicaba) - pode ser reflexo des

se processo de sedimcntação. Os belos contra-rnoldes de caules des

sa lic6fita, não exiben, absolutamente, qualquer sinal de que te-
nhan sido transportados. Trata-se, pois, de urna deposição autócto
ne, ocasionada por correntes de baixa energia. Vários são os hori
zontes contendo restos de lic6fitas interacanados na sequência Co

rumbataí. Adrnite-se, portanto, que esse fenôrneno teria sido cíc1i
co. A1iás RIGBY (op.cit.) jâ havía anteriorrnente observado que

"o níve1 da água no lago parece que teria oscilado periodicarnente,
alternando períodos de subemergência e emergõncia".

Por ocasião das enchentes, o conseqüettte incremento
energético no sítio deposicional teria conpetência suficiente pa-
Ta arrastar os 'rclastos", naturalrnente introduzidos nesse ambien-
te de sedirnentação dorninantenente lutítica. Estes "c1astos" gros-
seiros nada mais serian do que principalnente dentes, espinhos
escanas e coprólitos de peixes, que eram transportados , cono câI
ga de fundo, por canais distributários, a distâncias nais ou ne -
nos longas en função da intensidade e duração do processo. Espéci
rnes, constituintes das assenbléias fósseis , exibindo diferentes -
graus de intensidade de desgaste por rolamento, associados com es

p6cines íntegros vão ao encontro dessa proposta,

- Nos corpos lenticulares psaníticos de naior potência o

acúnulo dos f6sseis se verifica, via-de-regra, na base, evidencian
do enfraquecimento de corrente e rápida deposição. Estas feições-
são típicas de depósitos de canal . A concentração de ictiofósseis,
no afloramento de Angatuba, entre duas camadas de arenito, pode

ser interpretada cono nigração de canais distributários.
Nos períodos de rnaior aridez, algumas lagoas poderiarn-

vir a secar temporarianente, en prejuízo da fauna que as habitava.
Prova disso são os espessos pacotes de material pelítico gretado,
conuns en vários afloranentos da Forrnação Corumbataí. Pouco acina
de um desses pacotes, ã nostra na região de Ferraz (rnunicípio de

Rio Claro) , o Autor encontrou folhas de GLossopterís e devidanen-
te as encaninhou para estudo. Este revelou grande sinilaridade con

GLossopter,¿s communis (PERINOTTO Ê nöslgn, 1983). Esses vegetais-
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teriam habitado as regiões enersas que dividian tenporariamente o

arnp 1o corpo d ' água.

A drenagen que alinentava esse anbiente lacustrino de-
veria ser representada por rios de baixo declive e carga predoní-
nantemente transportada en suspensão. En virtude do elevado supri
mento e baixa subsidôncia, este anbiente foi sendo assoreado, e,
gradativarnente foi assumindo feições de planícíe-de-inundação ' Sob

esta condição, acredita-se, tenham se depositado os termos mais

superiores da Formação Corumbataí. Os sub-ambientes aquáticos da

planície-de-inundação poderiam perfeitanente hospedar toda a fau-
na conhe cida.

O paleoambiente Corumb ataí, ðe certa forma, poderia ser

considerado peculiar, na nedida en que se teria desenvolvido par-
cialnente confinado do restante da bacia pelo alto estrutural de

Farrura, MENDES q FÚLFARO (196ó) evocan asse¡nbl6ias fósseis dis -
tintas ao norte e ao sul desse alinhanento. Mencionam esses auto-
res a ocorrência do bivalve Maackia s6 na região de Carlópolis e

Joaquim Távora (PR) , nunca encontrado no Estado de São Paulo. Hâ

apenas que se discordar de FÍJLFARO (I974) quanto ã possibilidade-
da suposta barreira inpedir a rnigração da fauna de sul ao norte -
dessa linha, Acredita-se que poderia restringir, isto sin, parte
da fauna, não devendo constituir obstáculo ãs pretensões dos pei -
xes na sua ânsia rnigratõria.

A prop6sito, convém assinalar, en carácter ilustrativo,
que entre os anos de 19ó0 e T962 forarn colocados 2.600 peixes nar
cados em Jupiá, rio Paraná, a juzante do salto de Urubupungá, o

qual tinha 18 metros de desnível antes da construção da barragen-
de Ilha Solteira. Neste local as águas do rio passavan a uma velo
cidade de 50kn/h, Un curinbatâ (enochilodus) foi recapturado no

interior de Goiás, nurn afluente do rio Paranaíba, e a 400 quilôrne

tros a nontante do Local de liberação. Esse fato veio conprovar
que, além do sa1to, esse peixe conseguiu vencer o antigo canal de

São Sinão, onde o rio Paranaíba estTeitava-se, num turbilhão de

águas, e¡n poucos netros de largura; un mandi (PímeLodus) conse-
guiu transpor o antigo salto de Itapura, no rio Tietê, que tinha
cerca de 12 metros de desnÍvel (GoDoY, I97z) ,

Alguns leitos arenosos da porção superior da Fornação-
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CorunbataÍ, cn São Pau1o, poderiam, de acordo com PETRI E FÚLFARo

(1983) rcprescntar o desenvolvinento incipiente da Fornação Rio
do RastTo, que nos Estados do Paraná e Santa Catarina guardaria -
prcservada, segundo GAMA JR. (op.cit.), toda a sequência deltaica
Serra do Espigão. Conseqüentenente converte-se em alvo bastante
auspicioso païa futuras investigações, especialmente no tocante
ao "Mernbro Morro Pe1ado", cujos sedimentos GAMA JR. adnite cono

tendo sido depositados em planície deltaica.

5.2. 8. CONDIÇÕES DEPoSTCIoNAIS

Não obstante as condições hidrodinâmicas terem sido do

ninantenente de baixa energia, ainda assin teriam sido altas e

con um grande potencial de oxidação e decornposição bacteriana su-
ficientes para impedir, ou dificultar, a preservação de estrutu -
ras nenos rígidas dos peixes. Estas condições são observadas nos

lagos eutróficos (DAJoz, 1973). Tafononia excepcional - como a

que propiciou a conservação de porções cartilaginosas de mandÍbu-
las, crãnios ou nesno o contorno do corpo dos xenacant6dios em

algumas localidades da Europa, especialrnente na Boênia, donde pro
vieram os esp6cines rnais conpletos que se conhecern - parece não

ter atuado no ambiente de sedinentação Corunbataí. Esses raríssi-
nos restos, ao que se sabe, at6 a presente data, nunca foran en -
contrados nos depósitos sedimentares das bacias intracratônicas -
brasileiras.

s.2.9. COMPORTAMENTO QUANTTTATTVO E QUALTTATIVo DOS TCTTOFÕSSETS-. 
NAS ASSEMBLEIAS.

Os peixes - 6sseos e cartilaginosos - fazem-se por re-
presentar na Fornação Corunbataí atrav6s de esqueletos conpletos,
esqueletos inconpletos, dentes, espinhos, lepidotríquias, escamas,

coprõ1itos, costelas e/ou naterial fragmentário destas estruturas
Uns nais raros, outros nais cornuns, o fato é que se observarn pre
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selìteS en quase todos os horizontes estratigráficos da sequôncia.

São, sen clúvida, os macrof6sseis mais abundantes encontradiços na

formação (¿f. ZAINE, p. 37 a 39) e' mesno assin não mereceran ser

mencionados por G./\MA JR. e|; aL. (1982) para quen "os pelecípodes"
(= bivalves) "destacando-se pre dom inantene nt e os gêneros Pinzo-

nelLa, Jackesia e Leinzia", terian sido "os rnais abundantes da

assemb16ia fossilífera desse andar, constituída por pelecípodes ,

conchostráceos, restos de plantas e palinornorfos" '

Entre os elasnobrãnquios destacam-se clois grupos, pr:a-

ticanente definidos: os xenacant6dios e prováveis hibodontídeos.

via-de-regra acham-se repïesentados por dentes e, subsidiariamen-

te, por espinhos e copr6litos.

Os condrósteos, cujos esqueletos cornpletos já foram en

contrados nessa formação, são de aniúde identificados através de

escamas ganóides e dentes (cônicos e arredondados) que, dadas as

suas mais variadas fornas e ornamentações, poden perfeitamente re

presentar vãrias espécies. Entre os peixes que habitavarn o paleo-

anbiente Corumbataí eram, de longe, os mais freqüentes (cerca de

95%). Esta frequência, aliãs, não constitui, en si novidade ' con-

siderando-se dep6sitos correlatos de outras partes do mundo' En

todos os horizontes de naior concentração de ictiof6sseis na For

rnação Corunbataí, seus restps são indefectíveis '

outros peixes, todavia, tanbén fazen-se por represen -

tar en deterninadas assernbléiaS, nas com una frequência consídera

velmente red,¿zida en Telação aos aludidos condr6steos'. os crosso-

pterígios eStão representados por uma parcela relativamente TeS -

trita. Suas escarnas cosnóides são típicas; dentes cônicos, relati
vamente grandes, poden tanb6n ter pertencido a esse grupo de pei-
xes. A perplexão consiste no fato dos anfíbios prinitivos teren

portado dentes bastante semelhantes a esses peixes - existem for-
tes relações filogen6ticas entre esses dois grupos - tanto no as-

pecto externo cono no aÎranjo da rnicroestrutura, A hesitação pode

ria ser derirnida na nedida em que crânios conpletos, mas con os

dentes aloj ados , fossern, porventura, encontrados '

Conc lus ivarnente ' nos anbientes aquáticos da planície -
de-inundação Corumbataí, considerando-se os peixes, coabitavan

principalnente condrósteos entre os actinopterígios , crossopterí-
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rnais um ou dois grupos dc e1¿rsmo-

5.2,I0. UMA ICTIOFAUNA COSMOPOLI A.

GAMA JR. et aL. (1982) considera que "a Bacia do Para-
ná, durante o Neopaleozóico, foi palco de uma sedimentação terrí-
gena en condições tectônicas e paleoambientais completarnente dife
rentes das vigentes no hemisfério norte"..."a flora e a fauna das

rochas neopaleoz6icas da Bacia do Paranâ são endênicas e de difÍ-
ci1 correlação com seus equivalentes setentrionais". Estas infor-
rnações conflitan com aquelas obtidas atrav6s do estudo dos elas -
mobrânquios e ictiof6sseis associados. As características facio16
gicas observadas, en conjunto com as da população fóssi1, eviden-
ciarn condições deposicionais sernelhantes, não só con referência -
aos depõsitos pernianos do Texas, cono, tambén aos do Triássico da

Alenanha (SEILACHER, 1943) e da fndia (JAIN, 1964; 1980). OLSON

(1952; apr.rd BEERBOWER, 1968), em estudo detalhado da fauna perrnia
na da porção centro-norte do Texas, salienta o seguinte: "nas pla
nícies-de-inundação havialn lagos rasos, e, pelo menos nas porções
nais antigas da sequência, pântanos locais. 0s lagos, provavelinen
te ficavan reduzidos a poças de lana durante as estações secas Nos

lagos e canais vivian tubarões xenacantódios, peixes pulrnonados ,

crossopterÍg.ios e uma variedade de anfíbios (a interp{etação do

habitat e hábito foran baseadas largamente na estrutura das nada-
deiras e dentes e suas ocorrências en várias associações de ro-
chas)".

Material fóssi1, constante das coleções en estudo, guar

dan estreitas afinidades com aquele que ven sendo estudado por
JOHNSON (comum. pess.) procedente dos "red beds" norte-arnericanos
(Texas e Nebraska) .

A presença de Xenacanthus moorei; pela primeira vez de

nunciada no He¡nisfério Sul ap6s ter sido relatada na Europa, fn -
dia e Anérica do Norte, ben corno exenplares constantes das cole -
ções ainda en estudo, irnpeden, insofisnavelnente, que se corrobo-
re con PETRI ç FÚLFARO (1983) quando afirman que: "todos os repre
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scntantes da fauna são restritos ã Formação" (Corumbataí) "não sen

do encontrados em outras fornações homotaxi.ais brasileiras e es-
trangeiras".

5 .3 . CRONOLOGIA

A idade permíana, inposta há três dõcadas, ã Formação

Corumbataí, vern sendo aceíta pela maioria dos pesquisadores; al
guns sequer admiten dúvidas a respeito.

Contudo, a ocorrência de determinadas espécies de con-
drictes, nos estratos desta forrnação, obriga, de certa forma, a

não aceitação de tal asserção. Pelo contrário, os resultados obti
dos, curiosamente, conduzen a corroborar corn as antigas convic
ções de REED (1929; 1932; 1935).

Desde a segunda d6cada do século os fósseis da Forna -
ção Corunbataí que rnais chanararn para si a atenção dos pesquisadg
res forarn, sen dúvida, os moluscos bivalves, que se concentram en

deterninados nÍveis da sequência, constituindo verdadeiras assern-

b16ias.

Dentre as cinco constituídas por MENDES (1952), duas

se destacam: a "Zona PinzoneLLa iLLusa e PL esio c ypv,ine LLa caz,ina-
ta" mais ou menos no meio da sequênci a e a "Zona PinzoneLLa neo tro
pica e Jacquesia brasiLiensis" nas porções mais superiores, por
se¡em mais ricas em esp6cies f6sseis e se apïesentaren em ¡nelhor
es tado de preservação.

HOLDHAUS (1918) foi quen descreveu o prirneiro espócine
desses bivalves ao qual chanou PLesíocyprinelLa em razão da simi-
laridade externa que se fazia co¡n o gênero PLesiocyprina de idade
jurássica. A seguir, constituiu novas esp6cies, hoje representa -
das nos gêneros tidos como endêmicos : Leinzía, Jacquesia .e Ter -
t,aia. Levado pela sinilaridade destas conchas com SoLenomoz,pha e

SanguinoLit;¿s do Carbonífero Inferior da Grã-Bretanha, sugeriu que

a idade das rochas onde tais noluscos se aloj avam teria sido car
bonífera.
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Em vista de lestos de GLossoplter"ís oco'rterem alguns rne

tros acima das carnadas malacofauníferas, desc¡itas por l{OLDI{AUS ,

OLIVEIRA (1918) fixou urna idade perniana aos níveis onde esscs res

tos de vegetais foram encontrados. Esta opinião foi bastante acei
ta e por rnuitos anos a Fornação Corumbataí (= Estrada Nova) foi
colocada no Pe¡miano Inferior '

Dez anos se passaran e REED (1928) descreveu uma peque

na coleção que havia recebido de DU TOIT, procedente do Estado do

Paranâ. Desta coleção não fazia parte una s6 espécie referida por
HOLDHAUS. REED (op; cit.) -reconheceu urna "narcada senelhança da

rnaioría das espécies ãs ben conhecidas formas triássicas" Pachy -
cardia rugosa, Anodontophona tnapezoidaLís' Tt'igonodus, Myophoriq
MegaLodus, etc.

En 1929, REED descreveu as coleções organizadas por
OLIVEIRA, procedentes de várias localidades do Estado do Paraná.

Concluiu que a pequena fauna descrita no ano anterior, e a cole -
ção de HOLDI{AUS representavan pequenas amostTas de duas assem -
b1éias distintas, na Formação Estrada Nova, as quais chanou de

horizontes "Arr e 'r8'', ambos de idade triássica. A convicção de

REED quanto ã idade triássica se faz sentir na conposição dos gê-

neros e espécies por ele aplicados, cono Cuspidaz'ía ao gênero So

Lenomorpha de Holdhaus, gênero este típico do Triássico europeu.

RUNNEGAR E NEWELL (f971) considerarn que en parte a nonenclatura -
adotada por REED teria sido 'razoâveI. Adniten que realrnente exis-
te uma narcante similaridade entre PinzoneLLa neotz'opica e espéci
nes alpinas ðe Pachycat'dia do Triássico Superior. En outros casos,

contudo, as semelhanças são superficiais e foram baseadas rnais na

norfologia externa corno visto na conparaçáo de Jacquesia brasi
Liensts com Myophor.ia.

A idade triássica, atribuída por REED, não s6 foi acei
ta, cono pernaneceu de p6 por nais de urna d6cada. Provan isso os

trabalhos de COX (1934), ao descrever três esp6cies de bivalves -
do nordeste do Uruguai, e o de MENDES (1944) quando se refere abi
valves procedentes de Rio Claro (SP)

Em 1945, contudo, MENDES viria a propor una nova idade
ã Fornação Corunbataí. Argunenta que os bivalves desta fornação
eram de fato diferentes das fornas triássicas com as quais REED
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(1929) tinha se scrvido das comparações, e quc o cngano teria si-
do nais acentuado crn relação a Myophorta e Pachycandia propondo ,

respcctivaÍìente, novos gôneros: Jacquesia e PinzoneLLopis. Esta
constatação, aliada ao fato de ocorrerem restos de 1icófitas in
teracarnados, teria encoraj ado MENIJES a oPtar por uma idade pernia
na em detrinento à triássica que vinha sendo admitida. Este é o

primeiro artigo en que 6 acentuado o caráter endêmico da nalaco -
fauna.

MENDES (1952; 1954) concluiu que os bivalves forarn to-
talmente endênicos e, assirn sendo, seu uso era linitado para a de

terrninação de una idade aos sedinentos onde ocorressen ' e que a

estinativa de sua cronologia ten que depender de fósseis associa-
dos e da estratigrafia de conjunto. Portanto, ao fixar idade per-
miana tornou como base elenentos associados, entre os quais GLos'
soptez,is, Lycopodiopsis, rêp:-eis e conchóstracos.

A partir de então, praticånente todos os autores subse

qüentes passaram a aceitar as conclusões de MENDES, e desta forma
a Formação Corumbataí é tida e havida como sendo de idade permia-
na. Assin, para RIGBY (1968), os sedinentos Corumbataí, que aflo-
Tam nas proximidades de Laras (SP) , teriam una idade equivalente-
ã parte superior do Perrniano, tendo cono base os vegetais fósseis,
por ele estudados, e que aÍ ocorren.

Em 1970, DAEMON & QUADROS, através de estudos pa1ino16
gicos em estratos considerados equivalentes ã Formação Corumbataí

no Estado do Paraná, concluiran por idade pelo menos rnais nova que

o Kas ani ano

O réptil Endol;hiodon, encontrado em dep6sitos sedirnen-

tares da Fornação Rio do Rastro, que concordan tene nt e descansa so

bre a Forrnação Estrada Nova no Estado do Paraná, segundo BARBERE-

NA (1972), é indicativo de neoperrniano. Ainda, de acordo com este
nesmo autor , Endothiodon tarîbêrn se f.az presente na "S6rie" Beau -
fort do "Sisterna" Karroo na Ãfrica do Sul; esta I'Série'r correspon
de ã "Série" Cassanje de Angola, cuja rnicroflora, conposta doni -
nantenente de esporos, indica afinidades com microfloras do Per -
niano Superior e do Triássico Inferior (LIMA Ê R0CHA-CAÌ''ÍP0S ,1980) .

Já a porção superior da "Série" Cassanje inclui "una fauna de con

chóst¡acos interpretada como eotriássica por TASCH E 0ESTERLEN
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(I97 7 ; apud LIMI\ q ROCIJA-C^MPOS , op . cit.) .

De acordo com IIARIIERENA 6 D^EMON (1974), o anfíbio 1a-
birintodonte PLqltAops túeLÐetz,ees, cujos restos fósseis f orarn en-
contrados na Formação Rio do Rastro, tcria vivido nos últimos tcm
pos do Neokazaniano.

Ao estuda¡ palinomorfos da Fornação Corunbataí, DAEMON

(Ig7 4) a coloca no Kazaniano. Acrcscenta que a presença de stz,ío-
monosaccites cf. monondaoensis poderia conduzir a una idade ainda
mais nova : Tatariano.

VALÊNCIO (Ig72; apud Y AI'ENCIO e|; aL., 1975) , tendo por

base daclos geológicos e três reversões do canpo magn6tico acusa -
dos em alnostras da Fornação Corunbataí, coletadas na região de Ar
ternis - Piracicaba, concluiu por una idade neotatariana ou nais no

va (eotriássica). VALENCI0 et aL. (1975) ratifican esses pressu -
postos ao considerar de idade neotatariana os sedimentos da Forma

ção Corumbataí, a partir de deterninações das direções de rnagne -
tisrno renanescente de dezessete anostras de superfície, coletadas
na mesna região, em diferentes níveis da Fornação Corunbataí.

LIMA q SUNDARAN (1982) consideran que: ''o alto grau de

endernis¡no dos fósseis presentes e algumas evidências estratigráfi
cas ora disponíveis tornan perfeitanente possível que parte da

Fornação Rio do Rastro e Estrada Nova se j arn efetivarnente de idade
t¡iássica".

Com muita propriedade ressaltou MENDES (1949) sobre a

estimativa da idade da Fornação Corumbataí: "toda a nàlacofauna -
apïesenta un grau de endernismo rnuito elevado, não sendo opoïtuno-
usá-la para a estinação de cronologia de seus sedinentos, devendo

-se utilizar outras assenbl6ias fósseis, integradas por elementos
cosmopolitas".

Os aberrantes elasmobrânquios xenacantódios - aqui re-
feridos - foram cosrnopolitas por excelência. Para se ter urna id6i4
cerca de cinqüenta esp6cies de Xenacanthus foram reportadas em di
versas partes do rnundo, principalmente no oeste europeu e nos Es-

tados Unidos, DORR (1957) aponta as seguintes ocorrências: Ingla-
terra, Esc6cia, País de Ga1es, Tchecoslováquia...e os estados nor
te-anericanos de Illinois (Mazon Creek), Ohio (Linton), Indiana ,
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Iow¿r,'fcxa-s, "todos cncontrados nírs c¡lnaclas dc carviro ou cm clcp6-
sitos clc níìturcz¿ì conti,ncntal". Âcrcsccnte-se a cstas outras ocor
rôncias: Âlcnranha (lllrYIìiCH, 1848; SEILACIIIIR, 1943); Âustrá1ia (Rg

SE, 19ó5); U.R.S.S. (GLÜCKMAN, 1964); Brasil: llstado do li,laranhão
(SILVA S^N'|OS , 1946; SILVA SANTOS ç SALGADO, 1970) ; Oklahorna (ZI-
DIrK, 1978) ; Nebraska (JOHNSON, 1982) . . .

Os reprcsentantes da 0rdcm Xcnacanthodii (= Pleuracan-
thodii) clistribucm-se geol.ogic¿rmente do Ncoclevoniano ao Neotriás-
sico, com apogcu no Pcrrno-Carbonífero (IìOMllR, 1945, 1966; MOY-'fll0

MAS, 1971; JOIINS0N, 1980). Seus restos são, no crìtartto, quase dcs

conhecidos em rochas formadas no intervalo de teìnpo que vai do Me

sopcrmiano ao Neotriássico (JOIINSON, 1980).

Ao rcgistrar a ocorrôncia cle tubarões xenacantódios, pe

Ia primeira vez, no Triássico Superior dos Estados Unidos da Amé-

rica, JOIìNSON (op.cit.) assinala que "at6 o momento nenhum resto
foi rcgistrado no Eotriássico (uma única ocorrência no Triássico
Médio 6 conhecicla na Austrália) e que, a despeito de uma ou duas

ocorrôncias no Brasil (IVÜRDIG-MACIEL, 1975) , xenaeanthus nunca fq
Ta registrado nem no Permiano M6dio nem, tampouco, DO Permiano Su

perior. "Este gênero, ou qualquer outro xenacantódio, at6 o momen

to não foi assinalado na Bacia do Karoo da ,4frica do Su1; os úni-
cos condrictes que tem sido descobertos no Eotriãssico são hibo
dontídeos (KITCHING, T977)" .

É sintomático que JOHNSON (1979, 1980) ao rever a or
dem Xenacanthodii, tenha se surpreendido ao tomar conhecimento de

espécies de Xenaeanthus no Permiano Superior (Kazaniano e Tataria
no Superior) do Brasil ¡wÜnntG-MACIEL, 1975) . Ocorre que a idade
sugerida pela autora supra cit. não se estriba em espécies do gê-
nero Xenacanthus por e1a estabelecidas , nem, tampouco, €il outros-
grupos de peixes, preferindo uma "compilação de clados, a partir
de trabalhos de outros autores", entre os quais se destacam: ltfr\ACK

(I9a7); ALMEIDA 6 BARBOSA (19s3); PINTO (I972a, I97zb); BARBERENA

(I972); DELAZZANA (1973); DAEMON (1974) entre outros.

A intromissão dos xenacantódios pelo Mesoz6ico foi pe-
1a primeira vez acusada por MOORE (1880) ao descobrir pequenos den

tes em depósitos do Triássico Superior, aflorantes em Keuper of
Somersetshire, na Inglaterra. Esta coleção foi cedida a IVOODWARD-
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quc cm 1889 a dcscrcvcu, En honcnagcm åo scu descobridor atribuiu
ã nova cspécie o nome ðe DipLodus moorei, Ile acor<lo com OLSEN ç

GAL'ION (7977), esta oco¡rôncia da Inglatcrr'¿ 6 a rnais reccnte den

tre as outras hoje conhecidas: sua idacle recai no Retiano.

A segunda ocorrência triássica de Xenacanthus moorei -

foi noticiada por SEILACI{ER (1943). 0 naterial era procedente de

Gipskeuper, proxinidades de Gaildorf (Alernanha) . Esta ocorrência-
registra, presumivelmente, os esp6cirnes rnais antigos : Eocarniano.

Na fndia, JAIN et aL. (19ó4) registraram a terceira
ocorrência de X.mooreí en dep6sitos triássicos. Foran encontrados
na Fornação Maleri, nas proxinidades do povoado <ie Maleri e des -
critos por JAIN (1980). A idade do depósito estaria situada entre
o Carniano e o Mesonoriano (JAIN et aL., 1964).

A quarta ocorrência ¡nundial , e prirneira no continente-
anericano, foi anunciada por JOHNSON t1980). 0s dentes estudados,
e comparados com as coleções anteriores, são originários da For-
nação Tecovas, Grupo Dockum, do Triássico Superior, que aflora na

localidade de Kalgary, sudeste de Crosby County, no Texas. São

considerados de idade eonoriana (JOHNSON , op,cit.). DUNAY (1972 ;

apud JOIINSON, 1978) sugeriu idade neocarniana a eonoriana para a

Forrnação Te covas .

A ampla distribuíção geográfica dos xenacantódios no

T¡iássico deve-se ã tigação contínua das nassas continentais du-
rante este Período (SMITH Gr BRIDEN, 1977; ZIEGLER et aL., 1977).
Tal distribuição sugere que os xenacantódios poderian. tambén ter
ocorrido na Anérica do Su1, Ãfrica e Antártica en dep6sitos de

idade aproxirnada ãquela onde a esp6cie se faz presente noutras re
giões do globo (JOHNSON, 1980). Este autor considera que, de acor
do com BERMAN (1970) e LUND (1970), os dentes isolados de xenacan
thus podetian perfeitanente ter sido negligenciados ern investiga-
çóes prévias, em razão do seu pequeno tarnanho,

E JOHNSON não se furtava en sua previsão: X.moorei ê

agora pela prirneira vez noticiada na Anérica do Su1, proveniente-
de una exposição da Fornação Corumbataí, situada no Kn 234 + 500n

da Via Anhangüera (SP-330) nas proxirnidades do rio Mogi-Guaçu, nu
nicípio <Ìb Santa Rita do Passa-Quatro, Estado de São Paulo, e des

crita nes te trab alho .
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No Tcxas, X.rnoot'ei ocorre no Eonoriano enqrianto na fn-
dia 6 cncontrada cûì clcp6sitos cuja idâde vai do Carniano ao Meso-
rroriano. Iìá que se ressaltar que llËlìD (I929, 1932, 1935J tcnha da

tado just¿rmente no Carniano (Ncotri.ássico) os bivalves, por ele
cstudados, e nais tarde revistos por MENDES (1952) oriundos cla

Formaçiro Corunbataí.

Não 6 sonente a. presença de X,moot'ei - como esp6cie-ín
dice - que conduz ã aceitação de uma idade ¡nais nova para a For
rnação Corumbataí, mas também o gïau de evolução da ictiofauna as-
sociada. É sabido que os elasmobrâncluios da Família I{ybodontidae,
a despeito de terem se origínado no Neopaleoz6ico, teriarn se ir¡a
diado a partir do Triássico, vindo a constituir-se no grupo de

elasrnobr ânquios mais importante da Era Mesozóica. A naio¡ia dos

autores os consideïa cono ancestrais diretos dos atuais tubarões.
Na Fornação Corunbataí, restos possivelnente atribuídos a esses tu
barões são encontrados - atr'avés de dentes e espinhos-de-nadadei-
ra - associados aos de Xenacanthus em todos os jazigos explorados
Este naterial vem paulatinamente sendo reunido, convertendo-se na
rneta das pr6xinas investigações.

Deve ficar claro que Neotriássico (possivelnente Car -
niano) não está sendo cogitado para o tenpo de deposição Corunba-
taí. Suas prineiras carnadas ter-se-ian acunuladas a mais tempo,evi

dentemente. Essa idade 6 atribuída aos níveis estratigráficos on-
de os fósseis retrornencionados são encontrados que, ao que tudo
indica, são os superiores da díta formação. A1iãs, REED (1928) já
fizera esta observação: "...pelo menos a parte superiòr das cana-
das Estrada Nova deverian ser transferjdas para o Sistena Triássi
co".

s .4. CORRELAçÃO ESTRATTGRÃFrCA

"0s Elas¡nobranchii poden ser usados em pesquisas estra
tigráficas e paleogeográficas, pelo fato de, em contraste con ou-
tros vertebrados, teren sido abundantes e de ampla distribuição
nundial do Paleoz6ico em diante, e, tanbém, pelo fato de sua evolu
ção ter-se processado tão rapidamente que muitas espécies evolui-
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ram confjnadas num ncsmo sub-¿¡mb j cnte" (GLÜCKM^N, l9(r4).

Com esse trab¿rlho, de cnfoque ntais purattìcntc taxionôni
co, sobre xcnacantódios da Fornação Corumbataí, 5á é possíve1 vis
lutnbrar sobre a viabilidade de estabelecerem-se corrcl.açõcs estra
tigráficas, tcndo cono instrurnento peças isoladas de peixes fós-
seis. É evidentc que muito há, ainda, a ser fcito, não só con os

xenacantódios cono, tanbém, con outros grupos de peixes fósseis ,

païa que as correlações tornem-se scguïas quer en âmbito local ,re
gional, ou até mesmo entre clife rentes bacias se<li.nentares.

Xenacanthus angatubensis ocorre associada, nun mesno ho

Tizonte estratigráfico, a X. cama.quensls, em Angatuba. No entanto
a primeira não se faz presente en Camaquã (Rio Claro) .

No kn 159 da rodovia Castelo Branco (SP-280), municí -
pio de Porangaba, en 197ó - associado a conchóstracos (RC 194-P;
RC 195-P) ¡nuito bem preservaclos - foi encontrado un dente (RC 61-

P) bastante desgastado. I{á fortes indícios de tratar-se de X.anga
tubensis. Posteriornente outro dente encontrado nesse nesrno hori-
zonte (RC 54-P) , conquanto tanbén desgastado, encontra-se en me -
lhor estado de preservação que o anterior. Parece tratat-se de Í.
camaquen si s .

No km 165 dessa rnesrna rodovia em uma carnada ictiofossi
1Ífera de 7cn, intensanente intemperizaða, são identificãveis X.

angal;ubensís e N. camaquensís entre outros ictiof6sseis já conheci
dos. E bastante provável que esse horizonte corresponda ãquele ex

posto no kn 209 da rodovia Raposo Tavares (SP-Z70), rntrnicípio de

Angatuba, donde provén as mais belas peças isoladas de ictiof6s -
seis que se ten conhecirnento na Fornação Corumbataí.



6.1

ó. CONCLUSÕES

rcTioFÕssErs DA FoRMAÇÃo coRUMBATAf .

Dentre os macrofósseis, conhecidos na Fornação Corurnba-
taÍ, restos atribuídos a peixes encontran-se entre os nais fïe
qtlentes. Tanto Chond¡ichthyes como 0steichthyes achan-se bem re -
presentados, notadamente por neio de estruturas isoladas cono: es
carnas ! dentes, espinhos, copr6litos, lepidotríquias, êtc. Esquele
tos cornpletos são rarÍssimos

0s hori zontes estratigráficos psamÍticos são os rnais su

ceptíveis de seren ictiofossilíferos, independente da espessura -
que possam apresentar. Nos corpos cotn espessuras superiores a 5cr;
usualmente os ictioclastos concentram-se nas porções mais basais.
As alternâncias energéticas no sítio deposicional, con rápida de-
posição seguida de enfraquecimento. de corrente, teriam sido as res
ponsáveis por esse tipo de distribuição.

Nas assembióias ictioclásticas as brilhatìtes escanas ga

nóides e os pequenos dentes cônicos - que perfaze¡n cerca de 95%

dessas orictocenoses - são de condrósteos. A1én destes, dentre os
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peixcs õsscosr os crossopterígi os, cmbora cm csc-ala bûst¿ìntc ïcdu
zida, tambóm fazcm-sc prcsentes principalncnte através de dcntcs-
c escamas, Por outro 1ado, os condrictes cstão represcntados p9

1os xcnacant6d j,os e mais um ou dois grupos de supostos tubarões hi
boc'lontídcos.

6. 2. SIS'I'I]},IÃTICA P¡.LEONTOLÕGICA

Uma nova diagnose genérica foi proposta para clentes de

Xenacanl;hus, tendo em vista a ampla garna de variação veriflcada -
nos espécines colecionados.

Três novas espécies do gênero Xenacanl;hus foram consti
tuÍdas tendo por base dentes isolados. São elas: X. angatubensís ;
X. camaquensís e X. ferrazensi s.

X.angal;ubensris guarda certas relações de afinidade con

X, santosi Wtirdig-Macie1, 1975, diferindo principalnente no tocan-
te ao comprinento das cúspides, ornanentação e relações de cornpri
mento-largura da base. X. fez,raze¿sis ¡nais se assemelha a X.cama -
quensis rnas difere substancialnente desta e todas as outras espé-
cies de Xenacanthus conhecidas pela sua peculiar configuração 1o-
sangulóide da base.

X, camaquensis encontra-se associado a X. angatubensis na

assembléia fóssi1 de Angatuba. En Canaquã, a ú1tima está ausente,
Curiosa¡nente, os dentes de X. camaquensis, na nesna assenbiéia, en

geral encontram-se menos impregnados de material 1i¡nonítico que

aqueles de X. angatubensís.

Xenacanthus mooyeí (Woodward, 1889) cujas ocorrências-
só se restringiarn até então ao lJenisf ério Norte é agora pela pri-
rneira vez descrito no Henisfério Su1 através de dininutos dentes
encontrados en una exposição da Fornação Corumbataí, en Santa Ri
ta do Passa-Quatro, Estado de São Paulo.

Deste nesmo local provén urn espinho cefálico de Xena -
canthus, aqui descrito corno X. santaniten sis, Acusa-se, assim, um

espinho cefálico desses tuba¡ões pela prirneiTa vez ern depósitos da

Bacia do Pa ranã.
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Una nova cspécie, X,1:.aquaniLubensis, foi constituída a

partir de un rnolde da porção distal de urn cspinho cefã1ico. llste
cspõcì.nre guarda nítidas rclaçõcs de sernelharrça com X. tenuis (Da -
vis, 1880). A scmclhança principaf reserva-se ã secção trapezoi -

da1 dos espõcines, No entanto difcre consideravelrnente desta, e

de outras descritas no Brasil, no tocante ã disposição e configu-
ração das fileiras de farpas que se sit-uam lateralnente.

Praticamcnte todos os espinhos cef ál.icos de xenacantó-
clios, figurados e descritos mundia1mente, apresentan a região-
proxinal abrupta, e com anpla cavidade pulpar. Urn espinho de base
l¡ulbosa (RC 77-P), encontrado na assembléia ict,iofossilífera de

Angatuba (SP), constitui-se na segunda ocorrência munrlial relati-
va a este conspÍcuo carãcter anatôrnico.

Grande parte dos autores, que estudaram tais estrutu -
ras, considera que o espinho deveria irnplantar-se na tnassa carti-
laginosa da região occipital do crânio, sern nenhuna articulação-
na sua conexão. A depressão circular, que se depreende na região
proximal do espécime de Angatuba, deve corresponder a una fosseta
(escavação) que se articularia corn alguna estrutura condilóide do
processo pareado do condrocrânio. Acredita-se que a base do espi-
nho, que se encontrava inplantada na rnusculatura, era constituída
de tecido õsseo cornpacto, sen cavidade pulpar. Esta iniciar-se-ia
un pouco mais acima arnpliando-se, ao rnáximo, na região de transi-
ção entre a porção irnplantada e a porção exposta. Nesta região, on

de a parede se torna nais delgada, os espinhos virian a se partiT.
Supõe-se que, por esta razão, nos espécimes relatados, a base rnos

tre-se abrupta e corn ampla cavidade pulpar.

6.3. TECNTCAS DE pREPARAÇÃO IIESENVOLVTDAS.

A utilização de ácitlo acético com o intuito de deses -
truturar a rnatriz, geralrnente c1ástica cirnentada por carbonatos ,

não surtiu os efeitos esperados, isto é: conseguir isolar os e1e-
mentos fosfáticos através de ataque quírnico. Debita-se o insuces-
so ao fato dos ictiofósseis acharen-se originalmente rnicrofratura
dos. Reconenda-se este rnétodo quando se pretende elenentos peque-
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nos , com dimens õe s cn torrlo c1c 1nm .

^ 
montagcn dos csp6cirncs crn tabletcs de cera-de-articu

1ação, práti.ca até então não utilizada na netodologia curatori¿r1
convencional., veio solucionar várias inconveniênci-as, verificadas
qr,rando eram acoDdi.cionados norlnalnente en tubos-de-vidro. Este ex

pedicnte clif icultava sobrcnaneira a observação cotnparativa dos es

pécimes quer de un mesmo grupo ou de grupos difercntes.

lJma nova t6cnica foi dose¡rvolvida na confecção de 1âmi

nas histológicas permancntes de material fõssi1, ellvolvendo rcsí-
na sint6tj-ca tanto na inclusão, como em substituìção ao bá1sa¡no -

do-Canadá. O n6todo propiciou seccionar espécines :nicrofraturados,
fragmentos e, sobretudo, exenplares de ¡requcnas dinensões ' Por ex

tensão, a nesma técnica é reconenclada na obtenção de secções de1

gadas de rochas friáveis, ou outro naterial qualcluer sujeito ao

esboroanento.

6 .4. IIISTOLOGIA

A microestrutura interna dos dentes de xenacantódios '
procedentes de diversas localidades do Estado de São Paulo, reve-
1a o rnesrno padrão de organização. Rejeita-se' assirn ' a possibili-
dade da utilízaçáo da microestruturação interna de dentes de Xena

canl;hus corno crit6rio auxiliar na taxionornia interespecífica'

Por outro 1ado, através desta nicroestruturação, den -
tes de xenacantódios são efetivanente diferenciados daqueles per-
tencentes a outros grupos de elasmobrânquios .

6.5. HABITAT E HÃBITOS DOS XENACANTÕDIOS

A associação de restos de xenacant6dios com restos de

crossopterígios e possÍveis anfíbios 6 sugestivo de que tenhan ha

bitado 1agos, lagoas, poças d'ãgua e canais distributários '

Evidentes sinais de desgaste constatados ern rnuitos den

tes de xenacantódios da Forrnação Corunbataí causados pelo uso do

animal revelan una atividade inusitada no que tange aos hábitos
alimentares desses prinitivos e extintos tubarões; estes deverian
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mastigar sua prcsa antcs dc cngoliT. Ilssa írtividade divcrge da

quc sc obscrva nos tuìrarõcs att¡¿ri s , os c¡uai.s f a zem uso dos dcntcs
para ¿flarr¿tr ef ou arrancar pcclaços tla prcsa, não se uti. l i zando , as

sin, do processo de trituração.

Finas cstruturas, que se parecem corn coste:las e frag -
entos de cscarnas de condrósteos, cncontrados em secçõcs histolõ-

gicas tìe copró1i tos espiralados, sugeren que estes pequenos pci -
xes deveriam ter-se constituÍdo na princi.p¿ì1 dieta dos xenacantõ-
djos. A<ìmite-se que o rígido tegumento que os conclr6steos apïesen
tavan, tenha, de certa forma, colttribuído no dcsgaste dos pontia-
gudos dentes do seu eventual predador, na hip6tese desses aludi -
dos copró1itos tcrem, de fato, pertencidÕ aos xenâcantódios.

6.6. DISTRIBUIÇÃ0 GEOGMFICA DA PALEOICTIOFAUNA

As suspeitas levantadas quanto ã possível presença de

Xenacanthus mooy,eí en território sulamericano são confir¡nadas nes
te trabalho. Esta descoberta ven ao encontro da arnpla ocupação geo

grãfica atribuÍda a esta espécie; seus restos havia¡n sido ante
riornente assinalados na Inglaterra, Alemanha, fndia e rnais recen
temente nos Estados Unidos. E possíve1 que venha a ocorrer en de-
pósitos correlatos da Ãfrica e da Antártica.

A presença de espécies do gênero Xenacanl;hus, na Forrna

ção CorunbataÍ, por si só, ¡á é indicativa de que, ao menos una
parte da fauna dessa forrnação tenha sido cosrnopolita. Invalidarn -
se, assiln, as proposições, que se fazem, de que toda a fauna dessa
fornação teria sido endênica, e, dessa forna, alguns representan-
tes podem perfei,tarnente ser encontrados en depósitos correlatos na

cionais ou estrangeiros.

6. 7. A},IBIENTE DEPOSICIONAL CORU¡,ÍBATAf .

As evidências obtidas a partiï do hábito de certos or-
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ganisrnos c ag,or¿r através do csturlo dc parte da ictiofauna, indi -
carn um paleoambiente lacustTe al jrncntado por rios de bajxo decli-
ve quc trallsportavan a rnaior parte da carga de trítj.ca cn sqspen -
s ão .

.Adnitc-se a possibilidade dessa província tcr-se descn

volvido graças a una bar¡eira geográfica, que teria havido duran-
te o Pcrmiano e parte do Triássico, na região de Fartura (SP) ,coi4
cidente, mais ou menos, com a atual callìa do rio Itararõ. Contudo,

não dcveria ser suficiente para impedir o escoamento das águas pa

ra o su1 , ern direção ao nar, nem, tanpouco, sustar o trânsito de

toda a fauna aquática. Poderia, isto sirn, ser conpetente para di-
ficultar a rnigração de ani¡nais de hábito bentônico. Os peixes, da

da a sua conhccida capacidade de nobilização poderian, perfeita -
mente, rnigrar de u¡n lado para outro , principalnente durante as en

chentes,

É possÍvel que o mar pudesse exercer alguna influôncia
na região que compreendia a sub-bacia "Paranaense-Catarinense" du

rante o Permiano e parte do Triássico. Contudo, na chamada sub-ba
cia "A1to Paraná", onde depositaran-se os sedinentos Corumbataí ,

não 6 crÍvel que sua influência se fizesse sentir. Portanto, @fl

depósitos correlatos aos da Fornação Corumbataí, situados no Para

ná e Santa Catarina, é possíve1 a ocorrência de fósseis con cer -
tas afinidades rnarinhas, não obstante o ambiente deposicional te-
nha sido dominantemente continental.

Em razáo do elevado suprirnento de terrígenos en suspen

são e baixa subsidência o conseqüente assoreamento teria propicia
do a irnplantação de urna planície-de-inundação. 0s xenacantódios
crossopterígios, palaeoniscifornes, entre outros , terian habitado
lagos, lagoas, poças d'água e pequenos cursos d'água deste habi -
tat. Seus restos eran transportados na fácies 1ótica principalmen
te durante os períodos de rnaior pluviosidade.

' o ambiente deposicional Corunbataí, mesmo sendo domina

do por condições energéticas de baixa intensidade, ainda assin pa

rece não ter sido suficienternente favorável ã preservação de por-

ções sonãticas de Chondrichthyes, una vez que s6 estruturas rígi-
das cono dentes, espinhos e coprõ1itos são encontrados. Nenhun res

to de cartilagen calcificada foi até hoje noticiado no Brasil. A
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fácics lõntica, onclc prcdornlnantenente habitavam , rlcverì.a co)npor-
tar J.agos cutrõficos, e portanto, niro passíveis de prcscrvar es -

truturíìs rclativancntc mais srrceptíveis ã dcgraclação.

6.8. III^ì]E

Levando-se en conta que a espécíe Xenacanl;hus n,tc¡rei
(Woodward, f889) fôra, antc¡ior';nente, anunciada ern quatro países
do lìcmisf ério Norte - Inglaterra, Alemanha, fndia e Estados Uni -
dos), toclas en dcpósitos neotriássicos,. parece justo admitir que

os níveis cstratigrãficos da Fornação Corumbataí, onde esta espé-
cie foi encontrada, te nh¿ìm sido formados no Triássico Superior, F,:

tes horizontes, acredita-se, correspondan aos rnais superiores da

dita formação. Há indícios de que o gïau de evolução da ictiofau-
na associ¿rda possa sustentar esta interpretação.

6.9. pOSSIBILIDAIIËS DE CoRRELAÇÃO

A sinilariilade dos co ponentes das associações de pei-
xes fósseis da Fornação Corumbatâí cÕn a encontrada no centro-nor
te do Texas leva a crer que a sedimentação terrígena nessa porção
da Bacia do Paraná tenha se processado de forrna anâIoga.

Xenacanthus camaquensís ocorre associado a X. angatuben
sls en Angatuba. En Canaquã a últirna está ausente. Estas duas es-
p6cies acharn-se tanb6n associadas em urn afloramento da Fornação Cg

rumbataí no kn 165 da rodovia Castelo Branco, município de Poran-
gaba. É possíveI que este horizonte estratigráfico se correlacio-
ne ãquele do km 209 da rodovia Raposo Tavares (Angatuba) . Esta
observação exenplifica a viabilidade de se estabeleceren correla-
ções estratigráficas utilizando-se peças isoladas de peixes fós-
seis.

É possíve1 que dentes e/ou espinhos de xenacant6dios -
possam ser encontrados tanto na Fácies Teresina e Serrinha, da For
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rnação Estr¿tl¡¡ Nova , como na Formação Iìì o do Ras tro , dadas as con

diçõcs dcposici.onai.s propostas como de n¿ìturcza nitidamente con-
t jr'ìcnta1. Tanlbén não é inprovável que os rep'r.esentântes tlcsse
abe¡rante grupo de tubarões, se façam presentes no "Sistcna, Kar

roo de Alrgola, especia1mente nas "Séries" Cassanje e Lunda.
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