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RBSUMO

O objetivo principal. do pïesente
trabalho ë um estudo de caráter sistemáti.co dos Ï¡ra
quiöpodes devonianos do Estado do pará.

O naterial- paraense procede das For
maçoes Maecuru, Ereré e Curuá.

Aproveito¡.I_se a ôporLunidade
revisar, tambêm, os braquiõpodes do devoniano

lombia e Venezuela¿ eue são tratados em

ces neste trabalhÕ.

para

da Co

apend r

Vinte foram as espécies aqui assÍ
naladas, as quais se di.striL¡uem pelos seguintes gê

neross Derbyina, paranaia, podolella, Tropidoleptus,
Plicoplasia, platyorthj.s, Amphigenia, Megastrophia,
Protqleptostroph ia, !¿-qgg!ygI!htg, 4crospi ri fe r, Mu

crospirifer, Rhynchone-lta, Chonetes e Streptofhyn_
chus .



Vários

tlffcados pela primeira

2

destes gêneros são aquf iden

vez.

A comparação da fauna de braquiópo-

des do devoniano da Amazônia com a fauna Apalachiana

dos Estados Unidos da Amêrica clo Norte, sugere uma

idade possivel entre o Emsiano e Elfil_iano, pela pre

sença dos gêneros Amphigenta, Discomyorthis, pl_ati-

orthfs e Plicoplasía.

O presente trabalho constitui revi-
são compreensiva dos braquiópodes do devoniano da

Bacia do Arnazonas desde as pubJ"fcacões pionefras de

Rathbun, R. (L874; L878).



INTRODUçÃO

Os prfmeiros trabathos versando os
fõsseis e â geologia do Devoniano da Amazônia, foram
real-izados peÌos componentes clas Expedições Morgan
(1870 e 1B7t) e da Comissão Geotögica do rmpérto do

Brasil (1875 a 1B7B). Citam-se também, entre os tra
balhos pioneiros dessa região, os de Derby (lg7g) ,

Rathbun (1874), Rathbun & Itartt (lg7B), Smfth (1879)

e de Katzer (1897 e 1903). Segulram*se os trabalhos
de Clarke (1900 e l9I3).

Nos últimos anos, tem havido um con

sistente progresso no conhecimênto da estratigrafia
dos terrenos devonianos da Bacia do Amazonas, devido,
principalmente, ãs pesquisas realfzadas pela petro_

brás naquela região.

Nô tocante a macropaleontolÖgi a o

mesmo não pode ser dlto, jã que ela acha-se estacío
nada desde o últino trabalho feito por Clarke (1913).



Recentenente, F. l^t. Lange ( 1966 )

resumiu o conhecimento geológico prévio a respeito
dos terrenos devonianos da Bacia do Amazonas , aprg
sentando a seguinte dlvlsão do Devoniano daquela re
gião:

3. Formação Curuá

2. Formação Ereré

1. Formação Maecuru

Mb. faro
Mb. CurirÍ
Mb. Panacu

Mb. Barreirinha

Mb, Ariramba

Mb. CâchoeÍra

Mb, Lontra
Mb. Jatapu
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SISTEMÃTICA

Técn i ca s

Na preparação dos fósseis empre^

gar:am*se nétodos mecânicos "

Antes da oblenção dos mol.des d.e

borracha 1íquida, teve-se o cuidaclo de banhar os es

pêcimes em "solução de alvar',, a fim de protegê*los
contra as injúri.as " Os moLdes de borracha foram

Freparâdos com adição de tinta nanquin ao l_átex.

Iìecorreu - se ao branqueamento dos

moldes rle látex pot: meio da comhustão de magnésio

p\lro, com o objetivo de obter-se maior côntraste
principalmente com vista ã documentação fotográfica.

DescriÇões

os espécimes figurados são acom-

panhados de um prefixo que corresponde ã.s iniciais
das instituições que emprestaram o material para rer
estudado:

Museu Nâcion¿lL , RiÕ de Janeitîo " GB "

Museu Goeldi , Belôm, pA.

MN

MG
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Os nümeros que são utilizados pa

ra ide ntj.f ic¿ìr os esp6cinres são provisóri.os.

BIìACIIT OPODA

Orclêm TtìREI3RATULIDÀ

Sul)ol:clem CENTRONEI,LO I DIIA.

Sr:1:er f ami l. Í.a STF:l:NGOCEPHAI,ACEA l(i_ng, 1850

Í'amî.1.ja ¡{UTAT ToNBLLIDÀll Cloud I Ig42

S Lìb f â.mï l. j_ a MIJTAT IONELLINÄE Cl.Õìrdr 1942

Gðnero Derbyina Cfarke, 191.3

p-%ÞylffS jame-siana (r{artt, lB74)

lst:ampa 1 f j.9s. l-ll

Retzia jglngei¿,"" ¡rarttr, }ìâthbun, 1874, p. 243, Es.h.

X, f-i-qs" 23, 27 -. 38"

.&g!?:ig j*Clepl_e"l rrarrr/ Rarhbun, IB7B, I?. 3I"

-qgnt:I-onS_],1n jâìncsiana l{artt & tìathbur.r, Ka.'l-zel:, 1.903,

p" 275, Est. X:[Tf f j.gs " 5aob,,c"

9glfHglr-,.J.,!a :g4g_EÌ"qa HarLr, Kärzer, 1897, pp, I e

1.5.

Be!"T., 4. .1_¿rlgê_E+g11È t.Iarttr, C].ârl{e,, l-899" p" 96"



o

MateriaL : 6 valvas ventrais
I valva d.orsal

DescriÇão: Concha pequena, con-
torno suboval, )riconvexa, apresenLando a sua maiôr
convexidade na val-va ventral e a sua maior dimensão

na direção Ìongitudi.nal.. O bíco 6 fino" curtô e elt
curvado.

Valva ventral3 A valva ventràI é

mais profunda do qìte a valva dorsal., inj.ciando a

sua maior convexldade a partir do primeiro terço dé

seu comprimento, estenclendo-se pela região r:mbonal "

O bicô ê fino, curto/ saliente, apresentändo-se le_
vemente encurvado projetando-se dorsalrnente.

A ornamentação consistem em cos_

telas que variam ern nümero de 20 a 24, as quais são

simples, fi.nas, arredondadas, separa<1as por sulcos
de seção similar bem distintos na porção ant_erior
da valva. Observam.-se l.inhas de crescimento subcoÌr

cêntricas.

a por:ção mediana da val"va âpre*.

senta um sulco pouco rnais 1argo que âs côs.belas ad_
jacentes, al-ongando-.se por Loda a extensão da va1v.r,

As placas dentais são curtas, fi
nas e obliquas å linha carclinal.
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Nos espõc:i.mes estud¿rdos por nõs 
"val.la vc¡ri.lra). a¡:r]escnta um comprinen.Lo vaj:j.ando de

¡nrn ¿: -ì" 1 nlll cl Èr sua l.argur:a de 5 mm a l0 mn ,

!g.]*W*_49lÊ_+_lr .A vàlva dorsat
ì,rpi:ôÈ;e f. ä: uin¿¡. l j-ith¿r d.e conLo:rno subcircr:1.¿¡r,,, cOtûve._

x:i.d¡rr:le j.l.tI:ùriö:r å.c¿ue1a apr.esent.ì.d¿1 peJ.a va.J-va vèn-"
t.::: ¡;ì. " ö l:¡ j.ci; ð f irro " ùul:lÕ, de ¡:equeua curväì.tul.a
fiiiÒ u11::]:;rlti,rssair¡,lO a 1j.n]ra r:ardinal " Âs ccstè1as nes
sa v¿t.l.va c.:c;lr e sprLnclem em nûrne¡:o e :f,oição (f<¡¡:m.i) às
,l;r v;, t\i,r v,ri)l:1 ,t.l ¡ (, -iãu bcrn rlistint.as na por-.cäo arr_
trÉl: j.ot: ¡lù v¡ -l.ri;r t:Ûy.: andt¡._ s e, äs ve zes, em af guns es^
për:in<.:s e1l¿)sÊ c.fìlo :i. mpe::cept-ive j.s na regiäo umbonal,
Cr:ri:es;;oncìcrrdo ¿:iö sulcr-¡ da väLva ventral, obset:v¿l*
se n¿ì L j..rrh¿ì r'nôd:i.a da valva dorsal. uma cöst-eIa um

pouc.io 1¿ì.i.$ .l.ai.:qtt c.¡ue ¿rs denais.

() cônìpr j.men.to dessa valva nos e.s-

¡:er:ini::,.; r:s;tucladc¡s ¡ror: nôs âpt:erjeIì.Câ-se varianclo cle

Ii mu ¿:t .1..[] lrrr¡ c ;.t J.ar_.gur:a cle 4 lìütì a {ì mm,

Dei:hy (ì.890) forneceu a seguin_
tr:r cìr; sc:r'i -q:;ìo r:lo j.yrtçL:ior da cc¡nchar ,¡Intet:,j_o:: 

d.a

v¿l l,v¿r r¡ent-::ä1, cóirt plac--as rlentaj.s un Lanto compr1das,
fj.>i¿¡cl¿:* ;:ril 1l.u:rdo <1¿r val.v¿r e eEtendendo*se pa::a di i.r.n

Ler ¿:Lc a llliìu.qcn] RXtrerÌì¿1 il;r plerca da charnei.ra da va.l-
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va oposta'J

rrlnterior da valva dorsal cÖm

um compri.do l-aço reflexo estendendo-se um tanto a]6m

do centro da vâlva" Os rarnö$ do laço stlrgem do in_
terlor da margem cardinal, pc,rëm as suas bases são

unidas ãs margens afveol_ares por processos horizon*
tais e ó espaço entre eles ô parcialmente ocupado

por alongardas c¿rlosida.des a.chataclas que surgem das

suâs margens: j_nternas e se enconträm ao longo da li
nha mediana, onde a jurrção ê marcacla pôr uma sutura
mais definida no lado inferÍor. Os processos late_
rais lormam con ås bases das cl:urås e as calosida*
des uma placa hor:izóntal, da charneira furada no cen

tro por um foramen ai:reclondaclo or: ova1. Não há sep

to ou placas alveolares e/ aparente¡nente, nenhum

processo cardinal. Adiante da margem da placa da

charneira as subparalelas cruïas se estendem para

dj-ani:e, com uma ligeira curva patla cima, numa dis-
tåncia curta, e, então, se cuïvam um tanto abl:upta-
menl-e para baixo, sendo o ponto da curva ma.rcado

por um esporão saliente; e então, estendendo-se pa*

ra diante com uma ligeira curva para cima, são fi*
nalmente clobr:adås bruscamente para trás e unidas nas

suas ext--renìidades por unìa cinta transversal-',.
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Ocorrôncie: Flns. Maecuru e Ereró.

Discussão:

Tudo indica que a espécie cor-
responde ao gênero Derbyina. A pr:esença de um sul-_

co mediano um pouco mais Largo que as costelas adja
centes na valva ventral, afasta qualqrier relação
dessa espécie com Retzia.

Concordamos com Cloud, 1942, p.
121 quando esse autor afirma: ,'reLatíonship to Cen_

tronellidae, seems guite out of the question in vie!ü

of the absence of crural plates""

Gênero Paranaia Clarke, l913

Paranaia wardiana (l.Iart.t, 1874 )

Estampã 1, f i.gs. 12-15

Retzía wardiana Ilarttf Rathbun, 1g74, p. 245, Est. X,

fígs. 2-5, 8, 9, LI , f.2, 14 e 16.

Retzla r^rardiana Hartt, Rathbun, 1878, p. 3J-.

Centronella wardiana

è 16.

flartt-, Katzer, 1_897, pp.8, 14
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Retzia wardiang Hartt, Clarke, Ig99, p. 96.

Centronella wardlana Ilartt & Rathbun, Katzer, J-903,
pp. 196, 2oZ.

Ma,terial: l- valva
dorsa.I

nha de conrorno ""0.1;î;r":ï:::,
fundidade na valva ventral., bico fino e

ventral e I

pequena, Ii-
maior pro-

encurvado.

valvas estuda

mm e a largu

Val.va ventral: A vaLva ventral
apresenta a sua maior convexidade na região umbonal .

O bico é curto, fino, J_evemente encurvado aIé¡n da
l^inha cardinal sobre o umbo da val_va dorsal. ¡\s
placas dentais apresentam-se subparalelas e curtas.

À ornamentação nesta valva con_
siste em costelas simples, subarredondas a subangu_
lares, variando, ern número, de 16 a 20 nos esp6cimes
estudados e estão separadas por sulcos de seção si_
milar. presença de Iinhas d.e crescimento subconcen
tricas. Ausência de sinus,

O comprimento nas

das apresenta-se varlando de g mm a tl
ra de 10 mm a l_3 mm.
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,VàIva dorsal_: A valva dorsai
possui contorno aproximadamente circular com conve_
xidade e tarnanho menores gue da valva ventral . O bi
co ê curto e ligeÍramentè encurvado não ultrêpassan
do a IÍnha cardinal que é curt.a e curvada.

A ornamentação nessa valva con_
6iste de costelas semel.hantes ãqueJ.as apresentad.as
pela val_va ventral, tanto em núrnero, formato e ex_
tensão. presença de Línhas de crescimento subcon_
cêntricas e ausêncla de dobra.

Para o interior de ambas as val
vas transcrevemos a descrÍção de Derby (1gg0). ,,In_
terior da valva ventral oferece plácas dentaÍs cur*
tas subparalelas que se estendem desde o interior do
blco e se ligam ao fundo da vaLval

"O interior da valva dorsaL tem
laço alongado que se prolonga cerca de três quartos
do comprimento da valva. Os dols ramos do l-aço co_
meçam da margem interlor da linha da charneira onde
as extremidades se aderem mas, aparentemente, não
formam um bem definido processo cardinal. Visto de
cima, as bases dos ramos são unidas uma a outra e
às margens aLveolares por meio de uma placa d"1 chal
neira bem desenvolvicìa no sentido horízontal, na
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qual as cruras achar¡_se tão intimamente unidas ãs
placas 1aterals e às intermediárlas que é quase im_
possÍvel discernÍ-las. Na face inferior, por6m ,
que não se acha colada ao fundo da vaLva por um sep
to ou placas alveolares, as cruras são distintas
conjugadas na margem cardeal e na margen anterior
da placa da chârîneira arqueando porém entre êstes
pontos c1e modo a dar o aspecto de um foramen. A fa
ce superior da placa da charneira apresenta uma Le_
ve depressão central correspondente, sugerind.o a
idéia de um foramen que, se existente, desaparecera
de todos os espécfrnes examinados, tendo sido fecha_
do pela crosta de 1imonita com a guaf ô laÇo acha_
se coberto espessamente. Das marcas da pl.aca da char
neira as partes 1ivres das cruras prolongam_se para
cima e para fora cerca de nretade do seu comprlmento
dobrando-se então bruscamente para baixo e para
dentro dessa dobra, caracte ri zando_ se por esporões
salientes" Ouase ao centro da valva unem_se para
formar um único comprido esporão medfano que se cur
va ligeiramente para cima com direção à vaLva ven_
tral. As partes separadas das cruras encerram as_
sim um espaço em losango e em aJ.guns espécimes o
ponto onde elas se unem na frente distfngue_se por
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um pequeno esporão. Sendo cobèrtos espessamente com
Limonita os ramos do Laço e os três esporões sobre
a sua superfÍcie superior apresentam_se na figura
muito mais grossos e mais arredondados do gue real*
nente são l

Ocorrênc j_!r: Fms. Mecuru, Ereré
e Curuã.

Gênero podolellq Kozlowski, l-929

Podo1elLa derbyana (Hartt, lg74 )

Estampa 1, figs. 1"6-Lg

Terebratulâ derbyana IJårtt, Rathbun, Ig74, p. 236 ,
Est. X, figs. 15, 17-22, 24 e 25.

Terebratula derbyana Hartt, Rathbun, lB7B, p. 35.

Terebratula derbyanq Hartt, Katzer, Ig97, pp. g, 14
e 15.

Oriskania navicella HaIl & Clärke, Katzer, 1g9?, p"g.

Terebratula derbyana Hartt, CIarke, Ig99, p. 96"



Orískanla navl_ce1Ia Hall &

275, Esi-.. X, figs. 9a, b.

TergbratuJ-¡L detbyana llartt
p. 211, Est. XIJ/ figs. 7a,

T7

Clarke, Katzer, J-903, p.

& Rathbun, xâtzer, Lg03,

b.

Materj.al: uma concha,

DescrÍÇão: Concha pequena, 1i_
nha de contorno subpentagonal, bJ-convexa, com å val
va ventrâI apresentando maior convexidade gue a vaL
va dorsal_. A margem anterior ê espatul-ada, com lí_
nha de comj.ssura retimarginada. A ornamentâção no
espêcime por nõs estudado constä de linhas de cres_
cimento subconcêntricas . Ausência de sinus e do_
bra. o seu comprimento ê de 14 *, fr[* de 10 mm,
e a sua espessura é de 5 mm"

VaLva ventral: A val_va ventral
apresenta maior profundidade que a val-va dorsaL, com
a sua malor convexidade localizada na porção ante_
rior da valva alcançando a região umbonal, declinan
do suavemente pâra as margens da vâIva. A linha
cardinal é encurvada e curta. A interãrea é tere_
bratulóide. balxa, estendendo_se em toda a extensão
da linha cardinal, possuindo na sua porção média um
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deltirio trÍangular aberto. O bico ê curto, suave_
mente encurvado um pouco a1ém do 1imite posterior d¿l
valva dorsal, apresentando, na sua extremidade, um
fôramen circular, As p]äcas dentais são finas, su]:
paralelas, formand<¡ um ângulo agudo entre elas na
linha cardinaL, e estão estendidas até cerca de um
terço dä extensão da região umbonal.

Ä ornamentação nessa valva, con
sj-ste em Iinhas de crescimento subconcêntricas. Au
sência de sinus ou dobra, O comprimento da valva é
de 18 m¡n e a largura de f0 mm"

Valva dorsal: A valva dorsal ê
de menor cómprimento e convexidade que a valva ven_
tral. A sua maior convexidad.e local-iza_se na re-
gíão umbonal, decrescendo para as margens da val_va.
A finha cardinal é encurvacla e curta. O bico é fi-
no, curto, levemente encurvado, limitado na li_
nha ca¡:dinal. As fossetas dentárias apresentâm_6e
subparalelasr relativamente profundas e curtas.

Na porção mediana dessa valva ,
ao longo da tinha de seu comprimento, observa_se uma
cÍcätrlz mui.tÕ f ina e rasa, correspondente äo nlo*
fragmaf a quaL inicÍa próximo do bico extèndend.o_sè
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atê cerca de um terço do comprlmento da valva dorsal.
A ornamentação é representada

por 1Ínhas de crescimento subconcêntricas . Ausênci.a
de dobra ou sinus. A valva dorsal apresenta uî com
primento de 13 mm e a largura de 10 mm.

Ocorrência: Fms. Ëreré, Curuå.

Discussão

Temos, somente, um espécime, um
môLde interno d.a concha, o qual foÍ atribuÍdo por
Rathbun em 1974, como sendo Terebralula derbyqna
Entretanto, do reestudo feito por nós desse espécí-
me, concluÍmos tratâr*se de um pegueno MutatÍonel_
linae apresentando placas deltidiais pequenas e dis
cretas, com linha de contorno subpentagonal, 1ir.,h"
de coml.ssura retimarginada, ausência de suLco, ca_
racterÍsticas essas do gênero podolella de Kozlowski
(CLoud, 1942, p. Il,4l .
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Ordem SpIR]FERIDA

Subordem SpTRIFEROTDEA

SuperfamÍIÍã CYRTIACEA Frecìericks, I919
FamÍlia AMBoCoELLTDAE George, 19 31

SuperfarnÍlia AMBOCOELTTNAE George, l9 3I
Genero plicoplaqia Boucot, I959

Plicoplaqla curuÞira (Rathbun, lg?4)
Estamp¿-I, figs. L9_Z5

Cyrtina ? curupira Rathbun, Rathbun, J.g". A, p. 242 ,
Est. X, ftgs. 1 e 6.

Vitulina pustulosa Hal-l-, Rathbun, 1g74, p. 255¡ Est.
rX, figs" 2, 6^8, 11"_13, 15, 20, 2I , 27, 32.

Cyrtina ? curuplra Rathbun, Rathbun, J.g7g, p. 31.
Vitulina pustuLosa Ha1l, Rathbun, IgTgr p. 36.

Cyltina ? curupLra Rathbun, Katzer, Ig97, p. l-6.

Vitulina pustulosa llall, Katzer, Igg7, pE).7,13 e
15-

Cyrtlna ? curupfra Rathbun, Clarke, 1g99, p. 96.

Vftulina pustulosa HaIl, Cl_arke, 1g99, p. 96.

Cyrtina ? curupira Rathbun, Katzer, 1903, p. 2Il.



Vitulina pustul_osa Hall-,
210, Est. X, figs. ga, b,

2I

Katzer. 1903, pp. 194,202,
Est. XII, figs. l-a, b, c.

Material:
e seis valvas dorsais.

seis valvas ventrais

Descrlção: Concha de tarnanho mé
dJ-o, biconvexa, l_inha de contorno variando, aproxi*
madamente , de semicircular a semielÍptica. A It_
nha cardinal é reta, apresentando*se um pouco j.nfe_
rior a náxima largura em nossos espéclmes.

A concha apresenta, na valva ven
tral , uma dobra relativamente alta com um suLco na
sua linha média, extendendo_se do blco até a margem
anterior onde torna-se mais largo. Correspondente
a esta dobra, está presente na valva dorsal um sul_
co raso, Iargo, com uma costefa mediana baixa.

A ornamentação consiste em cos_
telas rel"ativamente largas e Linhas de crescimento
subconcêntricas .

Vqlva ventral: À valva ventrâl
6 convexa, com a sua maior convexidade alcançando
cerca de dois terços do seu comprimento. Ä linha
cardinal é reta. A interárea é apsacllna e apresen
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ta um deltirÍo trianguLar aberto, com sua base igual
a duas vezes a sua alÈura, cobrindo mais que um ter
ço da lnterárea. O bico é curto e encurvado.

A ornamentaçäo nas valvas estu_
dadas consiste em coste.Las variando em número de l0
a L2; são costelas simples, arredondadas, com maior
Largura nas suas porções anteriores,

As costeLas se estendem do bico
para as margens da valva, apresentando suave decli_
nação próximo às extremidades cardinals arredonda_
das. Na 1inha média dessa valva, ao longo do seu
comprinento, está localizada uma dobra formada por
duas costelas de maior elevação e largura gue as de
mais, estando presente entre elas um sulco raso ar_
redondado que se estênde do bico da valva atê a
sua margem anÈerior. Observa-se, na região umbonal,
uma cicatriz nediana, fina, deixada pelo miofragma
da valva. As cicatrizes dos dentes, com linha de
contorno aproximadamente tríangular, são razoavel_
mente profundas e estão dispostas obliquamente à li
nha cardinal , estando cada uma deJ.as borde janclo a
cavldade deltirial na sua porção anterior.

A valva apresenta linhas d.e cres
címenLo subconcôntricas e o seu comprimento em nos_
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sos espécimes, varia de 1"0 nun a 15 mm, e a largura
de L4 rnm a 24 mm.

Valva -dorsal_: A vaLva dorsal é
suavemente convexa, A linha cardínal nessa. valva é
reta e longa, não alcançando porém a mâxima largura
etn nossos espécímes.

O processo cardinaf é alongaclo,
elevando-se de cada um de seus fados, uma placa cru
ral separada daquele por um sulco. De cada l-ado des
sas placas crurais, Iocaliza_se uma fosseta dentã*
ria de disposição oblÍqua å linha cardinaf. A in*
terãrea é anaclina, est.reita" A valva aprêsenta um
suJ-co ]argo, raso, com uma costela rnediana arredon_
dada e baixa. As coste.las sãò simpJ_es, arredondâ_
.as, relativamente 

'argas, 
variando em número de 4

a 6 em cada lado do sulco. As ]inhas de crescimen_
to são subconcêntricas.

O comprimento dessa valva apre_
senta-se varj_ando de 7 mm a 12 mm e a sua l_ärgura
de 13 mrn a 18 mm.

Ocorrêncfa: Fms. Maecuru, Ererð e
Curuä.
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Diqcgssão

Segundo Boucot., 1959, p. L9, o
gênero Plicoplasia é caracterizado em apresent.ar na
valva ventral uma dobra biplicada e na valva dorsal
um sul-co relativamente raso contendo uma costela me

diana,

lloucot (f959), assinala em sino
nimia de p-Llgcplasia a espécie Cyrtina & curqpira
Rathbun, L874, p" 242-243, pI. rX, figs. 1 e 6, o
que concordamos plenamente, pela revisão feita por
n6s.

Verificamos, também, que os es-
pëcimes que vinham sendo rotLllados de Vitulina pus_
tulosa HalL in Rathbun 1974, p" 255, pI. rX, figs.
2, 6, 7,9, Il-, 12, J.3, L5, 20, 2r, 27 e 32, são
representantes desse gênero. Embora pl_icopLasia apre
sente sinìilaridades com Vitulina, atualmente, consi
derado PustuLatia Cooper, 1956, Treatise, Vol . 2 ,

Part H, p. H675, os espécimes estudados por Rathbun
não apresentam o septo medíano na val-va venträI, o

que afasta qualquer relação com pustqlatiq, não nos
deixando dúvida alguma em se tratar cle pl¿seplagrg.
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Ordem ORTHÌDA

Subordem DALMANELI,TDTNÀ

superfamÍ1ia ENTELETACEA Waagen, Igg4
Familia TRoPTDOLEPTTDAE schuchert, Ig96

Gênero Tropidoleptus Hal1, lg5Z

Tropidolgptus cafínatus (Conrad, 1g39 )

Estampa.2, figs. 1-14 ; Estampa 3, figs. t_3
'Iropidoleptus carinä.tus Conrad, Rathbun, Ig74, p. 254
Est. TX, fÍ9. l e 9, Est, X, fig" 26.

TroÞidoleptus carinatqF Hal1, Rathbun, lg7g, p" 35.

Tropidoleptus carÍnatus Conrad, Katzer, 1g97, pp.6,
13e15

Tropidoleptus carinatus Conrad, Clarke, Iggg, p. 96,

TropÍdoleptus carinatus Conrad, Katzer, :.'g03, p. 270,
Est. X, figs. 6a, b e 7a, b.

Material: Nove valvas ventals e
nove valvas dorsais.

Descrição: Concha plano-convexa
ou côncavo-convexa, apresentando maior convexidad.e
na valva ventral. A linha de contorno varia de semi
círcular a semielÍptica. Nos espécimes aqui estuda_
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dos a linha cardLnal é reta representand.o a maior
Iargura nos espécirnes jovens, enquanto que nos adul
tos a maior dimensão transversal localiza_se, apro_
xÍmadamente, na parte mediana da concha.

À ornamentação consiste de
telas simpl_es, dobra mediana na valva ventral
pondente a um sulco na vafva dorsal; Linhas de
cimento e lamelas subconcêntrÍcas .

cos-

corres

cres

Valva ventral: A valva ventral-
é de maior convexidade que a va.lva dorsal, apresen_
tando a sua maior profundidade situada no segundo ter
ço do seu comprimento, decrescendo suavemente para
as margens da valva. As extremidades cardinais são
levemente planas.

A interárea é bem desenvolvida
alcançando em aJ-tura, aproximadamente, 9g da exten_
são total da linha cardinal. presentes nessa in_
terárea, estão um deftirio triangular aberto de al-_
tura inferior å sua base e finhas d.e crescimento pa
ralelas à linha cardinal . Na parte posterior dä ca
vidade deltirial veriffca_se cicatrízes musculares
em forma de V deltado, <Ieixadas pelo calixto.

Da área muscuLar f l-aL¡e l" i f orme
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-dessa espécie, devldo a má condição de fossflização
em nossos espécimes, verÌflca_se somente o seu limi
te anterior delxado pelo par dos músculos didu_
tores, destacado no primelro terço do comprimento
da valva.

Na sua tinha nêdia, extensão lon
gitudinal, observa-se a cicatriz deixada pelo mÍo*
fragma, gue separa os pares de ¡núsculos didutores e
adutores dessa valva, o qual se inicia no bico es_
tendendo-se até o limite, aproximado, de dois ter_
ços do comprimento da val-va.

As pfacas dentafs são crenuladas,
oblÍquas ã linha cardinal, formando entre elas um än
gulo aproximado de gOa, e se Íniciam na margem pos_
terior da vaLva. O bico é fino e levemente encurva
do além da Linha cardinal.

O número de costel-as nessa val-
va, nos espéclmes por nós estudados, varia de 19 a

25 e são costel.as simples, arredondadas, baÍxas, se
paradas por espaços arredondados, rasos, de largura
inferlor a d.as costelas adjacentes.

Além das lamelas concêntricas
gue ornamentam essa va1va, observa_se uma costela
medÍana de malor 3-argura e altura, diferenclando_a
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das demais, dando um caráter de dobra .ru .rul-rru .tr.n j

traI.

Em nossos espécimes, o compri-
mento da val-va ventral-, varia de 20 nm a 2g mm e a

largura de 24 mm a 35 mm.

Valva dorsal: A vaLva dorsal é

frequentemente plana apresentando, porém, um sulco
de maior largura que a de uma costel_a em sua região
mediana, correspondendo à dobra na valva ventral.

A interãrea é baÍxa. As fosse-
tas dentárias são profundas e oblfquas à Llnha car_
dinal. o bfco é curto, com pequena curvat.ura.

o processo cardfnal , não muito
preservado em nossos espécimes, é erecto e bilobado,
apresentando nas proximidades d.a sua porção ante_
rior dois pares de cicatrizes dos múscul_os adutores.

A ornamentação consiste de li-
nhas de crescimentô lamelosas subconcêntricas e cos
telas simples, arredondad.as, que se estendem do bi_
co para as margens da valva, e apresentam_se varian
do ern número de 23 a 25.

O comprimento da valva dorsal- ,

em nossos espécimes varia de 15 nm a 22 mm e a lar-
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gura de 20 ¡nm a 30 mm.

Ocorrência: Fms. Maecuru, Ere_
ré e g¡¡u5 

"

Ordem TERDBRATULIDA

Subordem CENTRONELLIDTNA

SuperfamÍJ.ia sTRTNGocEpHAL¡tcEA King, LB50
FamÍlia CENTRONELLTDAE Waagen, I8B2

SubfamÍlia RENSSELå,ERI rNAE Raymond, IgZ3
Gênero Àmphigenia HaIJ., 1g67

Amphlgenta el-ongata (Vanuxem) , Lg42
Estampa 3, figs. 5-g

Amphigenla elongata Hall, Rathbun, J.g7g, p. 37.

Amphlgenfa elolqata Hatl, Katzer, Ig97, pp. g e 14.

Amphigenia elonsata HaIl, Cl-arke, 1g99 t p. 96.
Amphigenia e.Iongata Hall, Katzer, l9O3 ¡ p. 202.

I

Amphiqenia sp. Boucotf 1959, p. 762, Est. 101, figs.
4 e 5,



Materfal:
e duas valvas dorsal s .

30

duas valvas ventrais

DescriÇão: Concha de tamanho
grande, inequilateral , biconvexa. A valva ventral
ê de malor tamanho e convexidade que a vaÌva dorsal .
Ä .largura mãxima da concha está localizada, normal_
mente, no primeiro terço de seu comprimento, na re_
gião posÈerior. A linha de contorno, dos espêcimes
estudados por nös, apresenta_se varÍando de suboval
a elipsoidal aJ.ongada longitudÍnalmente.

A llnha de comissura, na margem
anterior é retimarginadai nas margens ]aterais ante
riores apresentä-se Euavemente arredondada, tornan_
do*se reta en direção do bÍco. A margem cardinal é
subterebratulóide .

O bico na valvä ventral ê sub_
angular a arreclondado, curto, apresentando forte
curvatura, projetando_se sobre o umbo da valva dor_
saI.

A ôrnamentação consiste em l-i_
nhas de crescimento subconcêntricas círcuLares â
subconcêntricas elipsoidais. Ausôncia de sÍnus e
dobra.
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Valva ventral: A valva ventrai
apresenta-se maÍs profunda que a valva d.orsal, es*
tando localizada a sua maior convexidäde no prÍmei_
ro terço de seu comprimento, na região posterior ,

declinahdo muito levemente para as margens dâ valva.
A l-inha cardinal é curta e curva. O blco é curto e
encurvado soLrre o umbo da va.lva dorsal"

nm nossos espécimes, observa-se
o molde das lamelas dentais fundidas ao septum for*
mando o espondilíum que se estende até cerca d.o prí
meiro terço do comprimento da valva. As placas den
tais estão sítuadas nas mat:gêns laterais posterio_
res do cspondi Ii um "

A Örnamentação consiste em li-
nhas de crescimento subconcêntrÍcas circulares a

subconcêntricas elipsoidaís.

O comprimento dessa vaLva apre_
senta-se em nossos espêcimes, variando de 65 rnm a

105 mm e a largura de 45 mm a 46 mm.

Va1va do{sal-: A valva dorsal é

de menor tamanho e convexidacìe que a valva ventrâl.
Â linha cardinal é curta e encurvada. O bico nessa
valva é bem maj_s curt.o que agueLe apresentando pela
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vaLva ventral.

As placas cruräis, bordejando o
bico, uma de cada lado, são aproxjmâd.amente parale*
J"as apresentandof enÈre e1as, uma suäve cicatriz
deixada pelo miofragma.

A ornamentação dessa valva é idên
tica åque1a apresetìtâda pela valva vêntïaf-

O comprimento da vatva apïesehta*
variando de 60 nm a f0 mm e a largura de 45 mrn a
mm.

Dâda â.s condições de fossilização
dos nossos espêc'mes, não nos foi possível" observar
mos qualquer impressão ou marea muscrrlar.

Essa espêcie ë possuidora de uma

variabilldade muito grande enLre os seus represen*
tantesr podendo ser facil-mente observado entre os
espêcimes estudados por nós a variação do comprimen
to, largura e espessura, resultando diferentes for_
mas, tamanho e våf i.eção nas Linhas de crescimento.

Nos espécimes maÍs jovens, a lar_
gura ê aproxímadarnente , quando não igual, d.a mesma
dímensão gue o comprimento e as l_inhas d.e crescimen
to são suhrco¡rcêntricas circulaïesi enquanto que nos
adul-tos observa*se pequena l_argura em relação ao
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ôomprimento e as linhas de crescfmento apresentam_

se variando de subconcêntricas circuLares a subcon

cêntricas elÍpsoidais.

Ocorrência: Fms. Mecuru, Curuã.

Ordem ORTHTDÀ

Sul¡ordem DÃLMANELLIDf NA

Superf amilia DALMANELLACEA

FamÍIfa RHÌPTDoMELLTDAE schuchert,, 19I3
Subfamilia PLATYORTHTNAE llarper, Boucot &

WalmsLey, 196 9

Gênero platyorthis Schuchert & Cooper, 1931

Platyorthis nettoanuq (Rathbun, IgTd)

Estanpa 4, f.igs. 3 e 5

Orthis nett.oqna Rathbun, Rathbun, ]-g74, p. 2A7, Esi-.
X, flgs. 7, l0 e .13.

Orthis nettoana Rathbun, Rathbun, Lg?g, p. 22.

Orthls nettoana Rathbun, Katzer, 1g92, pp. 6, J.3 e

15.
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Orthis nettoana Rathbun, Clarke, 1899, p. 96,

Dalmanella nettoana Rathbun, Katzer, 1903, pp. I92,
202 ê 2I0.

Materlal:
uma valva dorsal.

uma valva ventraf

Descricão: Concha de tamanho mê

dio, plano convexo, com convexidade na valva ventral.
A linha de contorno é subcircular. LÍnhâ cardinal re
ta e curta" A ornamentação consj.ste de finas coste_
fas irradiadas do bico para as margens.

.Valva ventral: A valva ventral
apresenta a sua maÍor convexidade na região umbonal,

decrescendo suavemente para as margens,

À l"inha cardínal é curÈa, reta ,

alcançando um terço da máxima largura em nosso espé-
cime. O bico é fino, curto e encurvado. A j.nterárea

é ligeiramente anaclina, baixa, apresentando um del-
tírio aberto com al-tura apÌoxinadamente igual à sua

largura. As placas dentais, na porção l_ateral ante-
rfor do deltÍrio, são divergentes laterais, ob]Íqu¿s
à linha cardinal. A ãrea muscular é flabelifor
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nie apresentando na sua porção anterfor a cicatrÍz
do par dos músculos djdutores circundanclo na sua por

çäo posterior as Ímpressões elÍpticas deixadas pelo
par de adutores.

Na porção mediana da valva, ao

longo de seu comprfr¡ento, Iocaliza-se um miofragma ,

separando os pares das cicat.rizes musculares, esten
dendo-se atë dois terços do comprimento da val-va.

A valva apresenta costel_as muito
fínas, irradladas de seu bico para as margens. o

comprimento dessa vaLva no espécime estudado por nós

é ae tA rnm e a largura é de 23 mm.

Va1va dorsal: A valva dorsal
apresenta-se pJ_ana. A linha cardínal é reta e curta.

O processo cardinal_ é bÍIobado ,
erecto, e da sua base anterfor estende-se pela 1i_
nha mêdia da valva um miofragrna rel-ativamente espes-
so na porção posteríor da va1va, afinando para o seu

têrmíno, alcançando cerca de doÍs terços do compri-
rnento dessa valva. Margeando cada lado do processo
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cardinal, estão presentes as placas do Uraguiõtoro
formando entre elas um ånguto aproximado de g0o.

Às fossetas dentárias säo obli_
quas â 1inha cardinal e estão limitadas, de um lado,
peJ.a parede externa do braquióforo e, pelo outro Ia_
do, por uma placa da fosseta dentária, a qual sepa_
ra-se da 1inha cardinal, em cada lado da valva, por
um sulco raso.

A área muscular apresenÈa um par
de cj-catrjzes, deixadas pelos músculos adutores, se_
parado medianamente pelo miofragma.

A ornamentacão consiste em cos_
telas finas, estendendô_se do bico da valva para as
suâs margens.

O comprimento da valva é de Ij
nm e a sua fargura é de 2o mm.

Ocorrência: Fms. Maecuru, ETe-
ré e Curuã.

Discussão I o espécime estudado
por nós é atrtbufdo ao gênero platyo.rthis, por câu_
sa de sua forma, mostrando na valva dorsal o proces_
so cardlnal bil_obado de forma caracteristica desse
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genero, bem como o campo muscular ftabellforme da
valva ventral.

Ordem ORTHIDA Schuchert a Cooper, I932
Subordem ORTIJfDTNA Schuchert & Cooper, 1,932

Superfamília ENTELETACEA Waagen, Igg4
FamÍlia RHIPIDOMELLTDAE schuchert, Ì 913

SubfamÍtia RHÌPTDOMELLTNAE Schuchert, t9t3
Gênero Discomyorlþís Johnson, I970

Dlscomyorthis härtti (Rathbun, lBTB )

Estampa 4, figs . J.-Z e 4

Orthis harttÍi Rathbun, Rathbun, lg7g, p. 23

Orthis harttii Rathbun, Katzer, 1g97, pp. 6 e 13.

Orthís muscul-osa HaLl, Katzer, Igg7, p. 6

Qrthis harttii Rathbun, Katzer, J-g99, p. 96

Rhlpldomel_la harttil Rathbun, Katzer, 1903, pp, 192
e 202 -

Rhipidomella llrì.rEs]lfgcg Hart, Katzer, 1903, p. L94 ,
Est. Xf, fig.4
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Material:
uma valva dorsaf.

uma valva ventral e.

Pescrição: Concha biconvexa, Ii
nha de contorno oval a aproxj-madamente circular. A
ornamentação consiste em fÍnas costelas. Linhas de
crescimenÈo subconcêntrf cas, as quais em nosso espé
cime são observáveis somente na porção anterior da
concha, pr6ximo å rnargem anterior.

Valva ventral: A valva ventral
apresenta a sua maior convexidade na porção poste*
rfor, tornando_se relativamente pLana na região an_
terior .

A interárea é estreita, apsacl_i
na, apresentando em sua porção média, um deltirlo
triangular aberto com sua base maior que a sua altu
ra. Na borda anterfor da interãrea estã presente
um par de placasdentais curtaG.

A área muscular é grande, desen
volvlda, apresentando as impressões musculares dos
adutores, alongados em sua forma, localizados naparte posterior dessa área, as guais estão circunda
das pe.as cicatrizes do par de mûscu10s didutores.

Un mfofragma relativamente es_
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Þesso na sua porção posterror estende*se do primei_
ro terço do comprimento da valva separando, necllana
mente, as cicatrizes musculares, prolongando_se atédois terços do total cÕmprimento dessa va.Ivar orlde
se afina e termÍna. U¡na sêrie de miofragmas menos
espessos que o medlano, irradiâ.dos da porção ante_
rior da cavidade nototirfal¡ dividem as impressões
musculares do campo muscular dessa vaLva.

O comprimento da valva é de 24
nm e a sua J"argura é ae 30 mm.

Va1va dolsÊf; A val"va dorsal
apresenta maior convexidade que a valva ventral, estândo a sua maj_or profundidade sitUada na reglão um
bonaL.

o processÖ cardfnal é erecto ,trilobado e, de cada lado, da sua porção 1ateral anterlor dlvergem as placas do braquióforo, espessas
e a.longadas, formando um ângulo de 70e entre el-as ,ladeando as fossetas dentárias ob1Íquas à Linha cardinal.

oa porção anteri.0r do processo
cardinal estende_se,pela linha mediana da valva ,
um miofragma espesso na sua parte posterior separan
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do as cicatrizes dos müsculos adutoresf tornando_se
depois fino e prolongando_se até o final do primei_
ro terço do comprtmento dessa valva.

Apl:esenta essa valva, costelas
finas e jnâdÍadas de seu bico para as margens

O seu comprimentô é de 26 mm e
a sua largura 6 de 30 mm,

Ocorrência: Fms. Maecuru e curuå

Discussão

Segundo JohnsÖn (Ig7O,) , o gêne-
!:o Dj.scomyor:this ð distinguido, facilmente, por apre
sentar a valva ventral aproximadamente pLana com mar
cas musculares clos dÍdutores ffabel.iforme, frequen_
temente desenvolvídas.

Para nös, a comparação do nosso
espêclme com representantes do referÍdo gênero não
nos deixa dúvida em se tratar de um representante
de Discomyorthis. no devoniano da Amazônia, porquan_
to aquelas caracterÍsticas citadas por Johnson são
bem evident.es em nosso exempfar"
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. ordem STRoPHoMENTDA

Subordem STROPHOMENf DINA

Superfamil,iâ STROPHOMINACEA King, 1g46

ramÍlia sTRopIIËoDoNTïDAE caster, 1939
subfamiLia LÈot'osl,RopH f rNAË Caster, 1939
Gênero prÒtoleptos trophis Caster, I939

Protq leptostrophi q s1: "

Estampa 4, figs. 6*g ;

St{ophodonta perplana

Slropheodonta pglf:e¡ê

Stropheodonta perptana

Stropheodonta perplana

202.

Ilstampa 5, f ig. 1

IlalI, Rathbnn, 1g7gr p. 2S"

Hall, Katzer, 1997, pp. 6 e 3.

IIal1, Clarke, 1999 , p. 96.

IlaIl, Katzer, 1903, pp. 194 e

Material: quâtro valvãs venttais.

qC_EgËj{.èe,

vemos somente valvas ventraÍs,
mos nossa descrj.ção.

Desta espécie, obtí
pelo qual restrlngi-

Yg-lvq -Sgå!fg_l: A vat-vå ventral
com uma 1ígeÍra convexidade na

apresenta-se plana,
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reglão umbonaL. A Linha de contorno é subquadrada.
O bico ê curto e não proeminente. A linha cardinal
é reta apresentando finos dentÍculos na sua margem
posterlor. À interå¡:ea é longa, baixa, moderadamen
te apisãclina.

Na l-inha média dessa va1va, ao lon
go de seu comprimentô, observa_se urn miofragma fino
estendendo*se do bico da valva, dlvidindo simetrica
mente a área muscular fLabeliforme, alcançando um
terço do comprÍmento da vafva.

Na ãrea muscular de nossos espêci_
mes, sô nos fol possÍvel observarmos as linhas de
contorno .laterais e anterior das cicatrizes muscula
res deixadas pelos müsculos didutores, os quals são
l-Ígèiramente triangulares,

A ornâmentação consiste em

Las finas irradiadas. O comprimento varia de
a 42 mm e a largura de 16 mm a 50 mn.

Ocorrêncía: Fms. Maecuru e Curuá.

DÍscussão: Dentre os trabalhos so
bre os braquiõpodos devonÍanos da Ämazônia, dando
informações sobre Stropheodonta perpl_ana conrad cí_

coste-

14mm
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Èam-se os de Rathbun, R. (lg7g), Katzer F. (Ig97 e

1903) e Clarke .I . M. (1899) gue, infelizmente, não

apresentam descrições e figuras dessa espêcie.
por olìtro l_ado, dèvido à simitari_

dade exi-stente entre os caracteres externos e lnter
nos da valva ventrat de protol_eplo strophi a e Leptos_

tropÞia, só é possÍvel a identificação precisa de um

desses gêneros aLravés da comparação dos câracteres
morfológicos internos da valva ventrâl.

pêlo conhecimento atua1, protolep_

tostrophia sobreviveu até o fim d.o Devoniano Médlo

e LeptostrophLa não tem sÍdo encontrado em terrenos
acíma do Devoniano inferior (Wiltiams, A., 1953, p.
Entretanto, devido ä presença d.esses espécimes jun_

to a Amphigenla elongata, tanto na Fn. Maecuru como

na Fm. Curuå, achamos mais aconsel-háve1 as val-vas

aquÍ estudadas pertencerem ao gênero protol-eptos tro-
phia.
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ordem STRoPI.IOMENTDA

Subordem ST RoP¡IoMEN rD rNA

Superfamï1ia sTRopÊIoMENAcEA King, 1846

FamíLia STROPHEODONTTDAE Caster, 1939

SubfamÍfia STROPI.IEODON?INÀE Caste r, L939

Gênero MegastrÕphla Caster, 1939

Megâstrophia lgg{gIi (Karzer, 1903)

Irstampa 5, figs. 3-4

Stropheodonta hoeferi Katzer, Kätzer, L903, p. 270
L897, p" 6,

llst. Xl--, figs, 5a, b, c, d"

.ÞEgplggqgllg cf " côncava Ha1l/ Kat-zer:, l9O3 , p,I9A

Matgrj.aI:
valvas dorsais 

"

uma valva ventral e duas

Itescrição: Apesàr de nossos espé_
cirnes apr:e se n tare¡n- se parcialmente quebrados, pode*
mos deduzir ser uma concha de tamanho médio, com

maior profundidade na valva ventral. Ä linha cardi
na.I é reta.

yþlyg_ye_nllÊÅ: A vâtva venrrat
apresênta a srra maíor convexÍdade na sua porção pos
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t-erior, na regiäo umbonal. o bico é Levemente en_
cu::vado. .A, valva apresenta um miofragma mediano re
.l,at j-vamente espesso n¿ì sua porção posterior, sepa_
rando simetricament_e a ãrea muscrrlar grande, flabe-
lifor:ne, a qual estã representâda por um par de ci_
cat¡:ízes dos músculos adutoresf circundäd.os pelas
cicatrizes dos m[iscrr]_os didutores, nssa área muscu
lar apresenta*se l-ong j.tudinalmente estriada pela
preËenÇa de alguns pares de m.iofragnias radiados.

À interárea é apsclina å ortoclina.
A ornamenLação consiste em finas costelas. C) côm_
priment.o dessa valva õ de aproxj.madame nte 25 mm e a
sua largura 6 de 30 lnm.

VaLva. dorsql: A valva dorsal é
plana e apresenta J_inha cardinal reta.

O processo cardínal_ 6 l:il_obado es_
tando bordejado, em cada lado, pelas fossetas dentã
rías obtÍquas å flnha cardj.nal .

Da l:ase do processo cardinal, de
sua porção anterior, estende_se um mì.ofragma fino
separando simetrjcamente Õ par de impressões deixa-
das pelos müscuJ_os a<lutores, para depois proJ.ongar-
se até 0 meiÕ da valva.
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' A ornamentaÇão consiste em flna.s
cost.elâs observåveis somente na porção anterior da

rral,va en estudo.

O comprimento dessa valva aprçsen.
'La*se r¡arianclo de lS m¡n a 1.7 mn e a sua l:l:rgura de

20 nm ã 24 rnm.

Ocorl:ênqia: Fm" Maecuru "

Oridem SpIRt.FERIDi\

Suborcl.em SpIRIFEROIDllA

Super:f arnilia DEI,THYRÌACEA phj.lIps, 1B4l

ramí. tia DELTHYRIDAET phillps, lB41

Sul:famîIia DEI,'UTYRINAE phÍllps
Gen.er:o Agq. p+::.i€gl ltelmbr:echt ¿ìnd Wedekind, :1.923

åq,çss_pèfå_qgå È9qqgl"Ä¡1¿å (u"rr )

Est¿ìmpâ 5, figs" 2 e 5

qF_lçifSf duodenaria ltat1, Ltathirun, 1878, p. 25.

.åpl5¡Í",e:f g:lo{q!l1+"n !ral.t, Karzer, 1897, p" 27 "

.$.Cll,iÍÍU :ìlg9-.l9"lefl_U.Þ_ Halt / clarl(e, 1899, p. 96.



47

$pir j.fer Èg94glgl¿!-g l:tatl., r(arzêr:, 1903 , p" j.94.

Ese X/ figs" 3a, b"

ya!gIr,g-!: 2 valvas venLrais e uma

valva dorsal "

-Desc_riÇão: Concha convexa trans-
ver:sal., valrra ventral coìn maior convexidacle que a

da v¿.¡lva dorsal., A linha cardinal. õ reta, Ioncla

rîepresentando a måx:Lma l.argura rja cc¡ncha. A j.nte*

rârea da valva ventral apresenta-se mais desenvol_*

vida que a da valva dorsat. A ornamentação consis-
te eÌì costel¿rs bem definidas, arredondadas/ relâti-
vamentc larqas" presença de sinls na val"va ve¡l.Lral

e dol:ra na val_va dorsal "

Valva ventral: A valva ventra l

apresenta maior convexidade gue a valva dorsal, es*

tando local-izada a rnaíor profundidade na sua por:ção

média/ na reg j.ão umbonal.

Ä linha caudinal ê reta e longa.
A interárea extende-se em toda a extensão da linha
cardinal, é bem desenvolvicla, apsaclina, baixa, Ion
ga " triangu.Lar, apr:esentando na sua por:ção mí:dj_a

um cicl.t"Ïrio triangular abet:to " O bico é relat j_va-.



48

mente curto, apresentando uma J-igeira curvatura.

Os dentes são subovais e lígelra-
mente arqueados. As placas dentaÍs são curtas e di
vergentes nas suas bases,

A ãrea muscular é de forma aproxl-
madamente lanceolar, apresentando na sua linha mêdia

um miofragma que separa simetricamente o par de ci*
catrizes deixadas pelos müsculos didutores d.e forrna

suboval. Os músculos didutores apresentam-se estrta
dos radialmente nas suas porções anterÍores.

O número de costelas nessa valva é

de l0; são costelas bem definidas, arredond.adas ,

relativamente largas.

1\ valva apresenta na sua porção mé

dia, um gigls pouco profundo e de largura j-nferior

ãs costelas adj acentes,

O comprimento apresenta-se varian-
do de 16 mm a 18 mm e a la::gura de 30 mm a 3L mm.

Val-va dorsal: A valva dorsal é

convexa transversal. A linha cardinal. é reta e Ion

ga, representando a maior largura na valva. As ex-

tremidades ca¡:dlnais apl:esentam*se J-igeiramente pla

nas com linha rle contorno arredondada. O bico é cur,
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to.

A interárea é longa, baixa, aproxi

madamente ortoclina.

A val-va apresenta na sua linha mé*

dia, ao Longo de seu comprimento, uma dobra alta e

de largura aproximada a duas costelas.

Em cada asa dessa val.va estão pre-
sentes seis costelas, estando a sexta costela prõxi
mo à extremldade cardinaJ- quase Ímperceptivel. As

costelas são relativamente largas, possuindo entre
elas um espaco intercostal. arredondado e raso, de

largura inferior às ccstelas acjacentes,

Observanr-se línhas de crescimento

subconcêntricas lamelosas.

O seu ccmprinentcr õ Ce 2 0 nur e, a

q..- 1Þt-.*..r-- .1 r-. , . ,..-.

Ocorrência: Fm. Maecuru.

Discussão

O gênero Acrospirifer foi criado
por designação posterior de wedki¡d, 1926, p. 2Oz

(Boucot & Johnson, i-968, p. 14), para a espécíe ti-
pp Spirifer }:¡rlmaevus Steininger, I853.
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Na oportunidade de nosso estágio no

Department of Geology, Oregon State University, USA,

tivemÕs a oportunidade de compararmos os nossos es*
pécimes com diversos exemplares de SpiriÍer primae-
y!å, o que nos facilitou muito para chegarmos a uma

conclusão definida de que temos presente nos terre_
nos devonianos da Amazônía, representantes do gêne_

ro Acrospiri fer .

Acrospir.i f_e-I ÞgergìifeluÊ ( Rarhbun )

Estampa 6, figs. l-3 e 5

Spirifer buarguianus Rathbun, Rathbun, R.,lg7g, p.2g

Spirifer buarguianus Rathbun, Katzer.F. , LggT Tf,p.z
Spirifer buarquianus Rathbun, Clarke, ,f .M. , Iggg,

V. Ì0, p.96
Spfrlfer buarguianus, Rathbun, Katzer, F., 1903, p.

272, EsL. X, fíg. Ia,
brc.

Material: Sete val-vas ventrais e

12 val-vas dorsais.

pgåg¡]çê_g: A concha apresenta_se
mais desenvotvida em díreção transversal, com extre



midades cardinais agudas, levemente

A l_ i nha cardÍnaI é

com a maior largura da concha"
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arredondadas.

reta e coincide

Valya ventral: A vaLva \,¡entrâl apre_

senta convexídade superior cfue a da valva dorsat" A

lj-nha cardinal é reta, longa, representando a maior
largura da valva. Ä valva apresenta uma altura infe
rior å metade da largura.

A interárea da valva ventral é mais
desenvolvidê que a da vaLva dorsal. O deltirio ä
triangular, apresentando a base maÍor que a altura.
¡\s placas dentais são curtas não apresentando, em ex
tensão, o ponto de saÍda dos dentes.

À área muscular 6 lanceolar , es*
triada longi tudinalmente , profunda na região umbonal
Na porção mëdia dessa área, ocorre um septo mediano,
arredonrlado na extcnsão ânteriot:.

O sinus é 1argo e profundo,

A vafva apresenta em cada asa 12 â

l5 costelas baixas e arredondadas. Observâm_se Ii_
nhas de crescimênto lamelosas subconcêntricas .

O comprímento dessa valva em nossos
espðcimes, var:ia d.e 19 mm a 25 mm , e a l_argura de
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50 mm a 80 mm.

Velyg*gglÊ_e-l: A val_va dorsat apre
senta nìenor convexidade que a valva ventral. A li-
nha cardinal nessa valva coinci.de com a sua máxima

Iargura" A interãrea é ¡nuito mais baixa que a dà

valva ventral "

Observa-se na região nédia dessa

valva, uma dobra alta e estreita, correspondente ao

sinus na valva ventral. Na ]inha média dessa rlobra,
na região umbonal, sj.tua-se um septo muito fino e

curto.

Devido a sua condição de fossiliza
ção não logramos dislinguir: as impressões muscula-

res nessa valva 
"

O nümero de costelas na valva dor-
saL varia em mesmo nü¡nero e forma, como aquelas apre-

sentadas na valva ventraf "

A valva apresenta tÍnhas de cresci
mento lame I osari subconcôntricas.

O cornprimento desta valva apresen*
ta-se varíando, em nossos esp6cirnes, de 15 mm a 25

lnm e a sìla largulîa de 20 mm a 70 mm"
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' Ocorrênciê: Fm. Maecuru.

DÍscussão:

Espðcj.e muito similär, se não idën
tica, a Acrospilifgr atlaqqicus, variação de Aglge_
plrlfer hercyniag da Comunidade Rhenish, na provin_
cia ApalachÍana (Bouco.L & Johnson, 196.ll.

Subfamitia MUCROSPIRIFTNAE Boucot, l-96g

Gênero Mucrospirifeå Grabau. 19 31

MucreÊE!{ifer pedroanus_ (Hartt., Ig74 )

Estampa 6, figs. 4 e 6*9 ; Estarnpa 7, f.íc1 " I
Spirifer pedroana llarttr Rathbun, :'g74, p. 237,
Est. VIII, fígs.2-6,8,9, I3-ZI .

SpÍrifer pedroan.r Hartt., Rathbun, LB7g, p. 2-t

SpÍrifer pedroanu.s Hartt, Katzer, Lgg? II , p. 7,14
e 16

Spirifer pedroanus IIartL., Clarke J, M., 1g99, p. 96

Spirifer pedroanus Hartt & Rathbun, Katzer, l903 ,

p. 273, Est. X, figs. 2a, b, c"
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MaterÍa1: 2 valvas ventrais e

valvas dorsais.

Descrição: Concha biconvexa; trans
versal, apresentando contorno semlelÍptÍco. A sua

maÍor largura está locaLl-zada ao Longo da linha car
dÍnal a qual é reta e 1onga.

As extremidades cardfnals nos espé

címes jovens formam um ângu1o agudo, enquanto que

nos adultos apresentam-se suavemente arredondadas.

A valva ventral apresenta um sinus
pouco profundo com maior largura na sua porção ante
rlor. correspondendo a este sinus localiza*se, na

val-va dorsal, uma dobra rel_ativamente baixa de se-

ção subretanguJ.ar.

A ornamentação nessa concha, con-
siste em Iinhas de crescimento subÇoncêntricas lame

losas.

Valva ventral - A valva ventral
apresenta maior convexidade gue a valva dorsal, 1o_

calizando-se a sua naior profundidade na sua região
média, abrangendo o umbo. o bíco é fino e encurva-
do.

De cada l-ado do bico, estendendo-
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se pela regfão umbonal, observam_se as cfcatri.zes
deÍxadas pelas dentolameLas dispostas em posição
subparalelas.

Â interárea ê apsaclina, relatlva_
mente a1ta, apresentando na sua porção média um del
tfrio triangular aberto. O sÍnus da valvâ apresen_
ta a sua maior largura na sua porção anterlor, na
qual é bem nÍttdo as lamelas gubconcêntricas .

O número de costeLas apresenta_se
varj-ando de 11 a l_5 em cada asa; são cosÈefas finas,
arredondadas, separadas por espaços intercostals de
l-argura inferfor ãs costelas adjacentes. A valva
apresenta Llnhas de crescimento subconcêntrlcas ta_
me losas .

o seu comprimento varia de l_5 mm a

22 mm e a sua largura de 24 mm a 32 run.

Valva dorsal * A vaLva dorsal apre

senta uma convexidade inferior äqueta âpresentada
pela valva ventral, e está localizada na sua região
umbonal alcançando cerca de um terço do comprimento
da valva.

As extremÍdades cardinais, nos es_
pêcimes jovens, formam ângulo agudo, tornando-se 1í
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gelramente arredondadas e planas nos adultos. O bl
coéfínoecurto.

A lnterárea anaclina é muito baixa
e estende-se ao longo da Jinha cardinal, que nessa

valva representa a máxima targura.

Na região média, ao 1ongo do con-
prlmento da valva, Iocafiza-se uma dobra, de maior
largura na sua porção anterlor, de seção subretangu

lar. No topo dessa dol:ra, na sua 1lnha mediana, es

tende-se do bico da valva até aproximadamente a sua

margem anterior, um sulco fíno deixado pelo miofrag
ma,

Em nossos es¡:éeimes, o comprfmento

dessa val-va varia de Il mm a 22 mm e a largura de

22 mm a 48 mm.

Ocorrêncla: Fms. Maeucuru, Ereré

e Curuâ.
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Iihynchonetla ? sp. A

Est. 7, figs. 2-8

Rhynchonel-la ( Ste4gci sma ) dotfs Hall, Rathbun, 1g74,
p. 246, Est. VIII, figs. l0 e 12.

Rhynchonèl.la (Stenocisma) dotis ? HaIl, Rathbun,
J-878, VoI, XX, p. 33.

Rhynchonellè (Stenogisma) dotis HalI, Katzer, Lg97,
II, p. 8.

Rhynchonella dotis HalI, Clarke J. M., 1g99, Vgl.I0,
p" 96.

Camarotoechia cf. dotis Hall", Katzer, 1903, p. L96 e

211, Est. X, fig. 5.

MateríaI:
oíto val-vas dorsai_s.

seis valvas ventrais e

DescriÇão: Concha de tamanho mê_

dio, linha de contorno coniforme a subpentagonal ,

biconvexa, com maior profundidade na valva dorsaL. A

linha de comissura é crenulada na margem anterlor da

concha, tornando-se l-isa e reta em direção do bico.

Valva ventral _ A valva ræntral apre

senta a sua maior convexidade na região umbonal. A

l-inha de contorno ê subpentagonal. A linha cardi_
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nal é curta.

A interárea ê anaclina e relativa-
mente baixa. O bico é fino e se encurva sobre o um

bo da valva dorsaf.

As cj.catrizes das placas dentais se

apresentam oblÍquas ã linha cardinal, ladeando o bi
co, uma de cada lado, proietando*se da parte poste-
rfor da interãrea até o limíte anterior da região
umbonal.

A val_va apresenta 15 a l-7 costefas
arredondadas a subarredondadas , das quais 3 estão
1ocallzadas em um sulco medlano largo na sua porção

anCerior e, 6 a 7 costelas em cada flanco da valva.
As costelas nessa valva se apresentam irradiadas, de

clinando muito suavemente a partlr das bordas late-
rais do €jlluë p.ra as margens posteÈiores da valva.

A largura dessa va.Iva, nos espêci_
mes estudados por nós, estã localizada no seu pri-
meiro terço anter:ior, variando de 20 nm a 24 nm , o

seu comprimento varia de t6 mn a 2l mm.

Valva dorsal - A vaj-va dorsal apre

senta a Linha de contorno de forma sullpentagonal ,
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¡hai'or convexldäde que a valva ventral, ]ocalizada na

sua porção posterior. A f.inha cardinal é curta.
A região umbonal é encurvacla; apre_

senta um blco fino e curto "

Obser:va*se na IÍnha mediana dessa
valva uma cicâtriz fÍna deÍxada pelo septof proje*
tando-se do bÍco até o prinreiro terço do comprimcn_
Lo dessa valva,

O número de costelas varÍa de 16 a
19; são costelas arredondadas a subarredonda.das , clas

quais 4 a 5 estão localizadas em uma dobra mediana ,

larga e alta; 6 a 7 costelas estão situadas em cada
flanco da val_va. Essas costelasr como na valva ven
tral-, apresentam-se irracìiadas do bico para as mar_
gens, declinando suavemente em direção das margens
posteriores da valva.

Ä largura em nossos espécímes apre
senta-se variando de I0 mm a 20 mm , e está tocali*
zada no primeiro terço anterior da valva; o compri_
mento apresenta-se variando cle 10 mm a 17 mm.

Ocorrência: Fm. Maecuru,



O espécime aqui descrito por nös ,

teve â sua primeira identÍfj.cação e descrição feita
por Rathbun, 1874, p,246, Est" VII, figs" l0 e 12,

baseadas em dois moldes internos de valva dorsal sem

morfologia interna "

Em nossos estudos, constatamos gue

essas valvas possuem características externas seme-

l-ha.ntes às esp6cies presentes no Siluriano e Devoni

ancl "

Pela ausêncía de valvas exibindo

as feições internas em nosso materíaI, sugerimos

aquÌ., que esse espêci.me seja no presente momento

iclentificado como Rhynçhonelta ? sp. A, para que

nas prôxi.mas oportunidacles em que fizermos novas co

l.etas, possamos cont.ar com melhor materÍal a fim de

estudarmos a mÒrfologia interna para uma melhor

identificaçäo "

Di.scussão:

60

Iüynchone 1la sp . R

Est" 7, fígs" 10-11

Ma'LerieI: uma valva dorsal "
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pescriÇão; Consta de nossa cole_

ção uma valva dorsal com linha de contorno subpenta
gonal, convexa, apresentanclo a sua maior profundida
de na sua porção mêdia.

A linha cardinal" é reta, curta, al
cançando cercâ de um terço <la largura mãxÍma da val
va.

A LÍnha de comissura na margem an_

terlor é crenulada, prolongand.o-se d.essa forma atë
cerca da metade da extensäo da margem lateral-, onde

se t,orna lisa e reta em direção do seu bico, O um_

bo é encurvado apresentand.o um bico fino e curto ,

sugerindo uma interárea anaclína.

Na paLte módia da valva, estå situa
da uma dobra apresenta.ndo em sua região 2 costelas
arred.ondadas e de maior largura que as demais coste

fas dessa valva. Essa d.obra¿ na porção anterior da

vaÌva, apresenta uma curva Ì¡rusca em ângulo aproxi_
mado de 90o, limitando-se um pouco além da margen

anterior da vaJ.va, deLimitada pelas demals costelas.
Em cada fÌanco da valva estâo localizadas 7 coste-
las arredondadas e apresentam-.se irradiadas do bico
para as margens da- valva, apresentando umà suave de

cllnação próximo das margens posteriores,



O comprímento d.a valva é de 16

e a sua lar:gura é cle 15 mm"

Ocorrência: Fm" Maecuru,

Deve_se a Rathbrrn (1879), pefå pri
meira vez, â descrição de um ¡nolde de vafva dorsal
atribuida a êssa espêcie " lìmbôra Bhy.¡lçèg¡1ç lJ" ere*
rensis lrão tenha s icl<¡ ilustrada no tratralho daque_
le autÒr, f ocalizamos a espðcie t.ipÕ rro Museu Nacio
na-[ " Aqui, a ilnstramos com resumj.da clescri.ção.

T'rata_sè o materia.l. ile um moLde ín
terno de valva dorsal_ con l.inha c.le contolîno subcir-
cular, apresentando grande convexidade / estandó a

sua maior profundidacle localizada na sua região an_
tèrior.

0 bico é fino, longo, encurvado.

Um septo mediano espesso na região
umbona_L estende-se tI<¡ bico a bé a metacle da valva on

Bqy¿ç!-gler lq Cgg*ïetgiF Rârhbun

Est" 7, figs " g, 1.2^14
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Maleria!: uma val.va dorsal.



clc ele se torna f ino..

Ess.1 val,va possui dez cost.elas gros
sas, subarredondadas , sepaïaclas entre e.Las por espa_.

ços inte::cos.t_a j.s targos e rasos. euaLro das dez cÓs_

telas esL.ão situaclas em umà <1obra mediana encurvâda,
;Lproxi.maclanente , cle 90o n¿r margcm anterior: da valva "

o seu compriment-o õ ¿e ZB mm e a Íjua :laJacfura é ,]e

27 mm,

Ocor::ênc__i.a : F m. lirer:ê "
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Ue!gj¿*|, duas vaLvas ventrais.

Desser espðcie, obtivemos d.oj-s exem_

p.lare ri cle mol_de j.nter:no cla val.va vent::a_i. nos quais
base-.amos a nossa clescrição 

"

A val.v.ì ventra]- apresenta linha de

contorno semielÍpticar alongaila t_ransì/ers a lnente , ex*
tremi.dacles cardinais em ãnglrlo aguclo.

Nos nossos espécines, a convexj.cla_

c1e 6 su¿lve " O bj.co ô curto salierìLändo*se mrJit_.Ò

g¡p.jqtgg constock i t.raïtrt

iùsl- " B, fiS" 4



pouco alðm da

rea e baixa e

t.o "

6A

margem poste r:ior c1a valva, l\ interå_
longa" o scìpto me:diano õ fino e cur_

Dêvtldo cr esc¿lssez de rnateri ¿rl e a

ma1 concliçâo de fossili.zaç.ão de nôssos espöci.mes, j_q

fe¡lizmente, não sel percehe impr:essões <le espinhôs
conforme dosc:ri.çäo de R.lthbun (1.87d).

ê. Õrnamentilção em nossos espðcines
consisLe de coste 1àsj finas, arrecloncla<las o estandÕ
dicr:i:omiz¿,ril¿rs na margem anl_er:toi: ila valva.

A larqur¿ì mãxima das valvas ven_
trais e$tudadas po:t nðs coincide com a _Linha cardi*
na.L e varia cle 30 mrn a 34 mm; o comprj.mento apresen
ta*se variando de t5 mm a 20 mrn-

o"3*I-Ëg.gg_è" r Fm. Mâecuru e Fm" tìreré.

ç. 4QnCt ê_-q .!ï.ç_i-t¡S + Rathb un

D$t. B, figs, l*2

Mat.erj,a.l.: quätro valvas ve¡rtrais,
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Essa espécie foi, Pela Primeita veà,

descrita in Rathbun J"878, p. I8. Apesar de não ter

sido figurada peto autor acíma citado' acha-se ilus

trada em KaLzer, 1903, Est. XrI' figs. 3a, b, c.

com base na descrição de Rathbun e

estampa de Katzer' conseguilnos identificar nossos

exemplares da estarnpa .8.

A nossa descrição, aqui apresenta-

da, está baseada em moldes internos de valva ven-

traL. Trata-se, portanto, d.e um resumo da descri-

ção original com tigeiras modiflcações, dada ã po'

breza de nosso materiaL.

Deqcriçãg: Trata-se de uma valva

ventral de contorno semielíptíco e extremLdades car

dlnais aproxímaclamenÈe pl-anas formando ângulo agudo.

A sua convexidade é grande a moderada em outros exem

plares, apresentando a sua maior profundidade na

sua porção média.

Em nossas valvas o bico ô curto ,

fino e encurvado.

A interárea é baixa e longa. APre-

senta essa valva um septo medfano relatívamente es-

pesso estendendo-se do btco até cerca de um terço do
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Discussão:

O espéclme aqui descrito por nõs ,

teve a sua primeira identificação e descrição feita
por Rathbun, 1874, p. 246, Est. Vff , figs. l_O e L2,

baseadas em doLs moldes lnternos de valva dorsal sem

morfoJ-ogia interna

Em nossos estudos, constatamos que

essas valvas possuem caracterÍstícas externas seme-

lhantes às esp6cies presentes no SLLuriano e Devonl

ano.

PeIa ausêncla de valvas extbfndo

as felções internas em nosso material, sugerJ-mos ,

aquÍ, euê esse espêclme seja no presente momento

ldentiflcado como RhynchgneLLa ? 6p. A, para que

nas próxLmas oportunJ-dades em que fizermos novas co

letas r possâÍtos contar com melhor materlal a flm de

estudarmos a morfologia interna para uma melhor

ldentlficação.

Rhynchonella sp. B

Est. 7, figs. t0-1I

Materlal: uma vaLva dorsal.



DescrÍÇão: Consta de nossa cole-

ção uma valva dorsar com rinha de contorno subpenta

gonalr convexa, apresentando a sua maior profundida

de na sua porção média.

A linha cardinal é reta, curta, êl
cançando cerca de um terço da largura máxíma da val
va.

A linha de comÍssura na margem an-

terior ê crenulada, prolongando-se dessa forma até

cerca da metade da extensão da margem laterar, onde

se torna lisa e reta em direção do seu bico. O um-

bo é encurvado apresentando um bico fino e curto ,

sugerindo uma interãrea anaclina.

Na parte'média da valva, estã situa

da uma dobra apresentando em sua região 2 costeras

arredondadas e de maior largura que as demaÍs coste

las dessa valva. Essa dobrar rrër porção anterlor da

valva, apresenta uma curva brusca em ângulo aproxi-
mado de 90o, limitando-se um pouco além da margem

anterior da valva, delimitada peras demais costelas.
Em cada flanco da valva estão localizadas Z coste-
las arredondadas e apresentam-se irradiadas do bico
para as margfens da valva, apresentando uma suave de

clinação próximo das margens posteriores.
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O comprimento da valva é de L6

e a sua largura é de 15 mm.

ocorrência:

Deve-se a Rathbun (1879), pela pri
meira vez' a descrição de um morde de valva dorsal
atribuída a essa espéci-e. Embora Rhynchonella ere-

Rhynchonella

Est. 7, figs.

Fm. Maecuru.
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rensis não

le autor, localizamos a espécie ti¡;o no Museu Nacfo

nal. Aqui, a ilustramos com resumj-da descrição.

Trata-se o material de um molde ig
terno de varva dorsal com rinha de contorno subcir-
cular, apresentando grande convexÍdade, estando a

sua maior profundidade localizada na sua região an-

terior.

Material:

ererensis Rathbun

9, r2-L4

tenha sido ilustrada no trabalho daque-

uma valva dorsal.

O bico é fino, longo, encurvado.

Um septo mediano espesso na região
umbonar estende-se <1o bico at6 a metade da valva on



de ele se torna fino-

Essa valva possui dez costelas gros

sas, subarredondadas, separadas entre elas por espa-

ços intercostais largos e rasos. euatro das dez cos

telas estão situadas em uma dobra mediana encurvada,

aproximadamente, de 90o na margem anterior da valva.
o seu comprimento 6 de 28 mm e a sua largura é de

27 mm.

Ocorrênci-a : Fm. Ererê .
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Dessa espõcie, obtivemos doj_s exem-

plares cle mol-de interno da valva ventral nos quais

baseamos a nossa descrição.

A valva ventral apresenta linha de

contorno semielÍptica alongada transversalmenter êX-

tremidades cardinais em ãngu1o agudo.

Nos nossos espécimes, a convexida-

Chonetes comstocki Flartt

Est. B, fig. 4

Material: duas valvas ventrais.

de é suave. O bi co é curto salientando-se muit.o



pouco

rea é

to.

além da

baixa e

mal condição de

felizmente, não

conforme descri

margem posterior da valva

longa. O septo mediano é

A ornamentação em nossos espécimes
consiste de costelas finas, arredondadas, estando
dicotomizadas na margern anterj-or cla valva.

A largura mãxima das valvas ven_
trais estudadas por nós coincide com a rinha cardi-
nal e varia de 30 mm a 34 mm; o comprimento apresen
ta-se variando de 15 mm a 20 mm.

Devido a escassez de material e a

fossilização de nossos espêcimes, in
se percebe impressões de espinhos

ção de Rathbun (fS74).

. A interä-
fino e cur-

64

Ocorrência:

Chonetes freitasi

Fm. Maecuru e Fm. Ereré.

Est. B, figs. I-2

Material:

Rathbun

quatro valvas ventrais.



Essa espécie foi, pela prlmeira vez,

descrita Ín Rathbun 1878, p. 18. Apesar de não ter

sido figurada pelo autor acima citado, acha-se ilus
trada em Katzer, 1903, Est. XIf, figs. 3a, b, c.

Com base na descrição de Rathbun e

estampa de Katzer, conseguimos ldentificar nossos

exemplares da estampa 8.

A nossa descrição, aqui apresenta-

da, estã baseada em moldes internos de valva ven-

tral. Trata-sêr portanto, de um resÌrmo da descri-

ção original com lÍgeíras modlflcações, dada ã po -
breza de nosso material

Descrição: Trata-se de uma valva

ventral de contorno semielíptico e extremidades car

dlnais aproxi-maclamente planas formando ângulo agudo.

A sua convexidade é grande a moderada em outros exem

plares, apresentando a sua maior profundidade na

sua porção média.

Em nossas valvas o bico é curto ,

fino e encurvado.

A interárea é baixa e longa. Apre-

senta essa valva um septo medlano relativamente es-

pesso estendendo-se do bÍco at6 cerca de um terço do
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êomprimento total da valva.

A. ornamentação consiste em coste-
las fÍnas, sendo porém, um pouco mais espessas que

aquelas apresentadas pela espécle chonetes ccrnstoclki,

e estão lrradladas do bico para as margens da valva.
A largura máxfma dessa valva estã

locaLlzada ao longo de sua lfnha cardinal, e em nos

sos espécimes varia de 26 mm a 30 rnm i o comprimen-

to apresenta-se variando de 15 mm a 20 mm.

ré e Em. Curuã.
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OcorrêncLa ¡

Dessa espécfe, obtlvemos uma valva
ventral convexa com linha de contorno semÍelfptlca
estando a sua maior largura locallzada ao longo da

llnha cardinaL.

As extremÍdades cardj-nais apresen-

Chonetes

FÍt. Maecuru, Fm. Ere-

Est. 8, flg. 3

onettianus Rathbun

Material: uma valva ventraL.



tam-se ligeiramente arredondadas.

A valva apresenta um bfco flno
curto.

estende-se cerca

va.

Ias muito

dlstfntas

Um

de

À ornamentação conslste em coste-
finas, embora não se apresentem muito bem

em nosso exemp}ar.

O comprimento da valva em questão

e a sua largura de aproximadamente 12 mm.

septo mediano, pegueno e fino ,

um quarto do comprimento da val

éde9mm
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ocorrêncla: Fm. Ereré.

Descrição baseada

nos de valva ventraL.

Strqptorhvnchus agassizi Hartt
Est. 8, figs. 5-L2

MaterÍa1:

em moldes inter-



senta uma linha de contorn* forma .nro*r*";-r;-
te cÍrcular.

Apresenta convexidade, estando Io-
carlzada a sua malor profundidade na regÍão umbonar,

abrangendo a parte média dessa valvar pêrâ depois
decrescer em direção ãs margens, onde em alguns es-
péclmes apresentam a região anterior relativamente
plana.

As extremidades cardinais em algu-
mas de nossas valvas se apresentam ligeiramente en-

curvadas, não ultrapassando porém a rlnha da charnei

ra.

O bico é curtor pouco encurvado, u!
trapassando multo pouco a Linha da margem posterior
da va1va.

A ãrea cardfnal é triangular, bai-
xâr de extensão um pouco menor que a linha cardínal,
e apresenta placas dentais curtas e rasas.

Dado ao mau estado de fossÍIização
de nosso materlal, não nos foÍ possÍver observarmos

gualguer lmpressão de mûsculos.

A ornamentação nessa valva ê cons-

titulda d.e f lnas costelas arredondadas, e apresen-

Va1va ventral - A valva rrentral apre
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tam-se bifurcadas, aproximadamente,

te mêdia da valva e se irradiam do

gens da valva.

Em nossos

dessa valva varÍa de lB mm

23 mm a 30 mm.

Curuã.

DÍscussão: Obtivemos vãrÍos mol-
des internos de valva ventrar de streptorhynchus na

região do Ereré. peras suas formas assemelham-se

muito a espécie descrita por Rathbun (Ig74), p. Z4g.

Embora as llustrações de Rathbun apresentadas na

Est. rx sejam de má quarldade, achamos que condizenr

muito com os espécimes aqui estudados por nós.

a partir da par

bico para as mar

espécimes o comprimento

a 25 mm e a largura de

ocorrência:
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Fms. Maecuru, Ereré e



Os braquiópodes do Devoniano In-
ferl0r da Bacla do Amazonas correspondem a uma assem
btéia de fõsseis constituÍda na maioria por gêneros
presentes na provÍncia Apalachlana, do que os regis_
trados na provÍncia Malvlnokaffrica ou na provÍncla
Velho Mundo.

PALEOBIOGEOGRAFTA

ã ProvÍncia Apalachiana
r96e) .

O gênero Amphiqenia tem sido re_gistrado no Devonianor Emsiano Eifiliano, da costa
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Este da Amêrica do Norte (Boucot & Johnson, .1967).
No Devoniano do Norte da Á,frica, a presença desse gê
nero tem sido demonstrada por Villemur & Drot (IgS7),
Drot (1966) s, Boucot, Johnson & Talent (1969).Trapp
(1968), assinala a presença de AmphigenÍa na Forma_
ção Floresta, Devoniano rnferior da Colômbia, bem co
mo Liddle, Harris & WeL1s (1943) no Devoniano da Ve_
nezuela. No Brasil, 6 de grande signlficado a pre_

Amphigenia, é um gênero

(Boucotr Johnson &

sença de Amphigenia no Devonlano da Bacia do parnaÍ_

restrito,
Talent ,



ba, assinalado por Kegel (1953).

Acrospirifer, gênero regj-strado no

Devoniano da Amazônia, é representado nas provÍnci_as

Aparachíana e velho Mundo. Na primeira, atém de sua
ocorrência no Devoniano da costa Este da América do
Norte (Boucot, Johnson & Ta1ent, l-969) está também

presente no Devoniano de Nevada (Johnson, IgTO). No

Devoniano rnferior da colômbia, como representante
apalachiano' esse gênero é assinalado em Trapp (196g).

Na provincia Velho Mundo, o gênero
Acrospirifer acha-se registrado na costa oeste da Eu

ropa (Boucot, Johnson & Talent, 1969).

Discomyorthis é um gênero gue é

dlstinguido facirmente dos gêneros Darejina e Rhípi-
domella¡ pêla caracterÍstica de apresentar a valva
ventrar aproximadamente plana, com marcas musculares
dos didutores fraberiforme e frequentemente desenvol
vidas (Johnson, ]_97O) .

Segundo Boucot (em pubticação), o
gênero Discomyorthis é restrito ã provÍncla Apara-
chiana. Representantes desse gênero estão reglstra-
dos no Devoniano de Nevada (Johnson, L}TO), no Devo_

niano da costa Este da América do Norte (Boucot, in-
formação oral: em pubricação). Discomyorthis é re-
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portado em Trapp (196g) na Formação Fl0resta, Devo-
niano Inferior da Colômbj-a; está presente também no
Devoniano fnferior da Venezuela (LiddIe, Harris &

wells, 1943) e no Devoniano rnferior da Manchúria
(Hamada, I97L) .

Megastrophia é outro gênero tam_
bêm restrito ã provÍncia Apalachiana (Boucot, John_
son & Ta1ent, 1969) , que ocorre no Devoniano fnfe_
rÍor da Amazôni-a.

Esse gênero apalachiano está assi
nalado no Devoniano da costa Este da América do Nor
te (Boucot, Johnson & Talent, 1969) e no Devoniano
de Nevada (Johnson, LgTO). Megastrophia acha_se rg
gistrado em Caster (1939), Devoniano da Colômbia.
Liddle, Harris & Wells (Ig43) , assinalam esse gêne_
ro no Devoniano da venezuela, bem como Hamada (1971)
registra a presença de Megastrophia no Devoniano rn
ferior da Manchúria-

Segundo Boucot, Johnson & Ta1ent
(1969), pl-icoprasia é um gênero restrito ã provÍn-
cia Apalachiana e provÍncia l4alvinokaffrica. plicoplasia
na ProvÍncia Apalachiana 6 registrado em terrenos de oris-
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kany a Schoharie, DevonÍano lnferior da costa Este:

da América do Norte (Boucot, Johnson & Talent, 1969) ,

bem como no Devoniano de Nevada (Johnson, 1970).

Nos terrenos do Devoniano Infe -
rior da Colômbia, Plicoplasia está registrado em

Trapp D. (1968). A presença desse gêner:o na provÍn

cia Malvinokaffrica é assinalaclo em Boucot, Johnson

& Talent (1969) , no Devoniano do Sul da Á,f rica.
Platyo::this, gênero restrito ã pro

vÍncia Apalachiana (Boucot & Johnson, L967) e Velho

Mundo (Boucot & Johnson, L967) está também represen

tado no Devoniano fnferior da Bacia do Amazonas.

De acordo com Boucot (informação

oral: em publicação), esse gênero está presente no

Devoniano da costa Este da Améri ca do lrtrorte e da

costa Oeste da Europa. Platyorthis é reportado em

trapp (1968), nos terrenos devonianos da Co1ômbia ì

está presente também no Devoniano fnferior da Vene--

zuela (Liddte, Harris & We11s, I943).

Protoleptostrophia, gênero que sê:

gundo Boucot, Johnson & Tal.ent (1969) é restrito ãs

Provincias Apalachiana e Malvinokaffrica, acha-se

também registrado no devoniano norte brasil-eiro"
Na ProvÍncia Apalachiana, o Çtêne--
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l:o ProLoleptostrophia está assinalado no Devoni_ano

da costa Este da América clo Norte (Boucot, Johnson &

Taf ent , L969) . Em t.erras do Devoniano fnfe::ior da

colônrbia, esse gênero acha-se registraclo enÌ Trapp

(f968). Liddle, Flarris & Wel-Is (L943), demo'stra a

presença desse gênero no Devoniano rnfer:ior cla vene

zue1a. Boucot, Johnson & Talent (I969, p. 28) assi
nalam o gênero Protoleptostrophia na província Mal

vinokaffrica, Devoniano do paranä.

outro gênero que acha-se represen

tado no devoniano norte brasileiro õ podolella.

Na ProvÍncia Apalachiana esse gê-

nero está registrado no Devoniano da costa Este da

Am6rica do Nor:te (Boucot & Johnson, 1967) e, na pro

vÍncia verho Mundo 6 encontrado no Devoniano rnfe-
rior da Europa (Cloud, 1942) .

Tropidoleptus, gênero assinalado
no Devoniano da Amazônia, está registrado no Devo*

niano cla costa Este da Amãrica do Norte, provÍncia

Aparachiana, apresentando uma distribuição estrati-
gráfi.ca a partir do Giveti-ano ao Fransniano (Boucot,

Johnson & Talent, 1969). No Devoniano rnferior da

Colômbia, esse gêner:o ê regÍstrado em Morales (1965)

Na ProvÍncia Malvinokaffrica, o
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'gênero Tropidoleptus está representado no Devoni-ano
da Bolívia com di-stribuição estratigrãfica Emsiano

ao Eifiliano (Boucot, Johnson & Talent, L969\ , Koz_
lowski (1923) e Branisa (1965).

Na costa Oeste da Europa, esse gê
nero está assfnalado no interval0 de tempo Gedinia-
no ao Emsianor 

'ä. 
provÍncia verho Mundo (Boucot ,

Johnson & Talent, 1969) .

Segundo Boucot & Flarper (1969) ,

o gênero Anoplíar Dâ provÍncia Aparachiana, ocorre
no Devonfano rnferl0r, Gedíniano superi.or - Emsiano
da costa Este da Amõrica do Norte e no intervalo de

tempo siegeniano ao Emsiano do Devoniano de Nevada.
Esse gênero como representante apalachiano, estã
reglstrado no Devoniano rnferior da corômbia (Trapp,
r968).

Na ProvÍncÍa Velho Mundo, o gêne_

ro Anoplla ocorre na costa oeste da Europa, em ter-
renos do Devoniano rnferior, nas comunidades Rhe,
nish - Bohemian (Boucot & IJarper, 1968).
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A fauna de braquiópodes do Devo_
nÍano da Bacia do Àmazonas, estudada por nõs, in_
clui cerca de 20 espécies ent_re as quais l0 perten_
cem a gêneros identificados pela primeira vez.

A colîrelação e idade em nosso tra
balho é dada obeclecendo-se a ordem genérica onde a
distribuição estratigráfica de arguns gêneros sele-
cionados foram examinadas e comparadas para uma me_

l.hor situaqão da idade da fauna.

Analisando, na tabela I, a ilistri
buição estratÍ-grãfica clos princJ.pais gêneros de bra
guiópodes conhecidos por nõsr ro Devoniano da Bacia
do Amazonas' verifica-se uma nÍtida e intima rera-
ção com os gêneros presentes na provÍncia Aparachia
Dâ, Devoniano da costa Este da América do lrïorte.

Dentre os gêneros assinalados na
fauna de braquiópodes da Amazonia, correlacionáveis
aos gêneros apalachianos da costa Este da Amórica
do Norte, citamos: Amphigenia, Acrospirifer, Dis_
comyorthis, Mucrospirifer, Megastrophia, plicopla_
sia, Protoleptostropþia, podolelle, platyorthis, tto:
pidoleptus e Anapolia.

coP.RELAçÃo rDADE
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O gênero Amphigenia no Devoniano
da bacia do Amazonas, estã representado pela espé_
cfe Amphlgenia elongata (Vanuxem), apresentando dis
tribu-tção estratigráfÍca restrita as Formações schg
harfe e Onondaga, Emsiano ao EÍfe1iano, Devoniano
rnferior da costa Este da Amérlca do Norte, provÍn-
cla Apalaóhlana (Boucot, Johnson & Talent , Lg6g).

Segundo Boucot (Lg67l, a ocorrên_
cla do gênero Amphigenia em terrenos de idade infe-
rior ao Eifell_ano, é desconhecj.da no mundo.

4crospirifer, ê outro gênero guer
no presente momento, possuÍ dois representantes as-
sinalados nos terrenos devonlanos da Amazônia:
Acrospirifer duodenarius (HaIt), espécie presente no
devoniano norte brasileÍro, apresenta uma distribul
ção estratigrãfica Emsiano ao Eifiriano, na provÍn-
cla Aparachiana da costa Este da Arnérica do Norte ì
estã assinarada na zona Amphigeniar ro 1nterval0
Schoharie - Onondaga (Boucot & Johnson, Lg67l.

O segundo representante do gênero
AcrospLrifer. no Devoniano da emazônla, é a esp6cie
Acrospl-rifer buarquíanus (Rathbun) a qual é muito sJ.

ml-lar, se não idêntÍca, ã espécre Acrosplrlfer atran-
ticus, gue segundo Boucot & Johnson (Lg67), pode ser
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uma variação de AcrospÍrifer hercynae (Emsi-ano in_
ferior da Comunldade Rhenish) na provincj-a ApalachÍa
Dâr costa Este da América c10 Norte, com distribui-
ção estratigrãfica restrita a Formação schoharie, d,e

ldade EmsÍano (Boucot & Johnson, Lg67).

Discomvorthis e platyorthis são
dois gêneros presentes, sem dúvida alguma, no Devo_
niano da Amazônia representados, respectivamente ,
pelas espêcies Discomvorthís hartti (Rathbun) e plat_
yorthis nettoanus (Rathbun) .

A distribuição estratigrãfica des
ses dois gêneros no DevonÍano apalachiano da costa
Este da América do Norte, estã situada entre os r_n-
tervar-os de tempo Gediniano superior ao EifelÍano
(Boucot & Johnson, 1967).

plicoplasia, de distribuição es_
tratigrãfíca siegeniano superior ao Eifitlano, é ou
tro gênero da provÍncla Apalachiana (Boucot & John-
son, L967) que acha-se representado no devoniano
norte brasÍleiror pela espécie plÍcoplasia curupira
(Rathbun) .

Mucrospirifer, MegastrophÍa, e Bro_
toleptostrophia. Esses três gêneros estão assinala
dos no DevonÍano da costa Este da América do Norte,
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ProvÍncia Apalachiana, apresentando semelhantes dis
tribuÍções estratigráficas, siegeniano superior ao

Gevediano superior (Boucot & Johnson, 1967l.

As espõcies representativas desses

três gêneros no Devoniano da Amazônia são, respecti
vamente' Mucrospirifer pedroanus (Hartt), Megastro-
phia hoeferi (Katzer) e @ sp.

Podolella, gênero registrado no

intervalo de tempo Gediniano inferior ao Gediniano

superior, Devoniano da costa Este da América do Nor

te, ProvÍncia Apalachiana (Boucot & Johnson, ]'967),
está também assinalado no devoni-ano norte brasilei-
ro pela espécie podolella d.erbyana (Hartt) .

Outro gênero registrado no Devo-

niano rnferior da Amazônia 6 Tropidoleptus que na

ProvÍncia Apalachiana, costa Este da América do Nor

tê' apresenta distribuição estratigräfica a partir
do Givetiano ao Fransniano (Boucot & Johnson & Ta-

lent, 1969\ .

O gênero Anoplia nas Formações Mae

curu e curuã, do DevonÍano rnferior da bacia do Ama

zonas, está representado peta espécie Anopria nucrea-
ta (Hall) (Chonetes nucleata Hall in Clarke J.M. ,

1899, Vol. 10, p. 96) e Anoplia nucleata Hall inKat
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BO

.zer F" , l-903, pp" 194 e 202, Segundó Boucot & I_tar--

per (J"968), o gênero a4oplier na provincia Apâla*
chiana, apresenta uma dístrÍbuiçäo estratigråfica a
partí:r do GedinianÒ superior: ao llmsiano sup€lLior 

"

Dessâ assemblðia cle braquíöpo<1es
do Devoniano da Am.rzônia, onde encont_ramos vãrios
gêneros restritos ou conuns å provincia Apalachjana
nó Devoniano fnferior da costa Este da Äm6rica dÕ

Nortê, a pïesença dos gêneros Discomyolthi.s, qÌ.4-
ti_grthis,, Pliçep]egiq com o lirnj.te de ctistribuição
estratigråfica não ul"trapassando o Eifiliano para o
Devoniano M6dio, õ reforçada pela ocorrôncia do gê*
nerÒ Amphiggnia que apresenta uma completa evolução
(Boucot, 1959) e zoneamenbo restrj-to as Formações
Schoharie e Onondaga (Boucot & Johrìson, :1967l , o
que nos sugere uma 1dade sittuad.l. entre o Emsiano ao
Ei.fj.IÍano para a fauna de braquiópodes do Devoníano
da l¡acÍ a do Àmazonas 

"



Ocorrêncla de gêneros de braquiépocles
do p6y6¡i¿¡o InferÌor nâ provÍncia Apalachi.ana,

segundo Boucot & Johnson (1967)
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Acrospirifer sp.

- fígurada cono Äcrospirifer colombianus n. sp"

in Trapp, D. (l-968), p.156, Estampa 3, figs.
Lla-c.

- figurada como Acrospirifer olssoni Caster fn
Trapp, D" (1968) | p.194, Estampa 3, figs.l4a_

* figurada como Acrospj.rlfer ygllg.?ugt,gnsiri (tüeis

bord) in Trapp, D. (I968), p.193, Estampa 3,

figs.2a-b.

Acrospirifer atlantícus

- figurada como Brachyspirifer pglmerae Caster

n. sp. in Caster,K, (1939) , p,1"64, Estampa 10,

figs. 12 e 13; Estampa 12, figs. 5 e 6

Braquíõpodes qo Devoniano da Colombia

APENDICE T

a1



Acrosp_ir j fer cf . a b.lan bicus (Cl.arke )

-' figurada como ècrospÍlifèr atlqnticqs (CÌarke)

Lll Trapp, D" (1968) n p. r57 , Estamp¿r 3,
f igs. 12a-d

4rnpþlgeg+a _elglgCËg (vanuxem)

* fj.gurada como åmp\¡ggn:þ gqþrjÞiane n" sp" _Ð
Trapp, D. (1969) ,p.173,Estampa 2,f ic¡s. Ba.-f-

A¡ro-pli_e ?

* f iguratla como ?\nop.l_ia nuc,l.cata (Ilatlf )

Trapp, D" (1.968),Estampa 4, fig" 26.

4.nþq_¡:_!g!þg aff.

- f j-gurada como Acr_o_gÈ!Ë!_-f er olssgni Caster n"
sp. in Caster, l(" (1939), p.1.56, Estampa 3.J 

"
figs, 2B e 29r ¡ìs te$Fa 10, fiç¡s,15 e .l.B,Flstaù

pa l.f , figs. I0-1_2; IJstampa 12, figs. f 0*:l_3"
* f:igur:ada como Âus rïjlf ospiSi f_eå cf " gf,!a5c!ågBç.

C¿1ster var" 2 in Caster, K" (Ig3g) , p. 163,

Fistampà J-3, f igs, 19 e 20 "
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Athyris sp.

- flgurada como Athyris spirffergides (Eaton)

in Trapp, D. (1968), p.l92,Estampa 2, fígs.t5a_b

Atrvpa retjculares

- figurada como Alrypa pseudohar¡:isi n. sp. in
Trapp, D. (1968), p.145, Est,ampa 4, figs. 1a-b.

- figurada como Atrypa? þalensis n. sp. in Trapp,
D. (1968), p. I47, Estampa 4, figs.3b_c.

- fÍgurada como Atrypa n" sp. in Trapp, D. (l_96g),

p. 148, Astampa 4, figs" 7a*e .

- figurada como Atl:ypa colombÍana n, sp. in Trapp,
D. (1968), p.t44,Estampa 4, fÍgs. 6a-b .

- figurada como Atrypa harrisi Castèr n. sp. in
Caster, K. (1939), p.l4O, Estampa 7, írLgs. 22_

24: Estampa 10, flg.19, Est,ampa 11, figs.4 e 5.

- figurada como Atrypa harrisÍ var. nasuta Caster
n. var. in Caster, K. (1939), p.I42, Estampa IL,
figs. 1-3

- figurada oomo Dalejina musculosq (HalJ-) in trapp
D. (1968), p.196, Estampa A, flg. 14 .
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Beachia sp.

- figurada como Beachlg colgmbiana n. sp .Ínrrapp, D. (1968), p. 174, Esrampa z, iig"=u_a
- figurada como Rensselaria cf. elongata (Conrad)

in Tr¿rpp, D. (196g), p.l9I, Est.ampa 2, fig.3 .

Boucotinskis sp.

- f igura<la como uedeinina n. gên. colomblana n.sp.
in Trapp, D. (r968), p. 16o, Estampa 3, figs.
I0a-i

CenÈronel1q sp.

- figurada como CentroneLla gþ+F!ãgea (Hall) inTrapp, D. (r96g), p.l9l, Estampa 2, fig. s .
- figurada como Centronella sp. iq Trîapp, D. (196g)

p. l77r Estrmpð ?, fiqs. l0¡_t¡

Çiouiìot.l:\,:;i i ri¡r.

- fdgurada como Meganteris cglornbienses n. sp. þTrapp, D. (1968), p,L77, Estampa 2, fíg. I .
- figurada como Meganteris australis caster n. sp.

in caster, x. (r939), p. J-73, Estampa 9, figs.
25-26; Estampa J.3, figs. 9_I5
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- figurada corno prfonothyris ? colombiensès n.sp.
in rrapp, D. (196g), p. r75, Estanpå 2, figs.
7a -d

Davlsoniacea sp.

- ffgurada com<

rn rrapp, o.',ffffï1Ï"ffiffi"iî;::l
Dlsconyorthis ¡nusculrosa,f ohnson

- figurada como Dalejina 1idd-lei (Harris & WeIlé)
in- Trapp, D. (r968),p.l95,Estâmpa,.j ffg. ro

Douvillina ?

- ffgurada como Þouvlllina sp. Ig Trapp,D ( 196g)
p. L96, Estampa 4, ffg. lg

Elytha sp.

- figurada como Elytha colombiana Caster n. sp.ln caster, K (1939) t p. ]146, Estâmpa 13, figs.
1-8
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Eodevonaria ar:cua*!"r (lla I1)

- f igurada como Eoclevonaria g¡.!.gantea n. sp in
Trapp, D" (1968), p,132, nstampa 2, fig.13"

- figurada como Ðoclevonaria tr:ansversa (Caster)
in TTapp, D. (196s), p.134, Eståmpa 2, fÍgs.
lta*b

* figurada como l¡odevonaria Venezuq.Lana (Weis_
bord) i.n Trappf D. (196S), p,I33, Estampa Z,
figs. l2a-i 

"

- f igur4da como llgdevonerf a .impetl4lis Caster n 
"

. sp. ¿l caster, K. (1939) , p"I22, Estampa 7 ,
figs. 11-14, 17 e 18, ¡lstampa 9, fiS. 3

* flgurada cômo ÍLôdevónarj.a imperialis var. pgr_
va Caster n. vâr. i! Caster, K" (1939) ,p.:t26,
Estampa 7, tig" 9 e I0,t5 e 16; Elstampa 9,figs,

* figurada como Uodevgnaria var, .transver.sa 
Câs

ter n" var" in Casf.er, K. (1939)r p.12g, Estam
pa 7, figs. 5 e 6; Estampa 1I, figs.lg_20.

- f igurada como Eodevonari"r reed j Caste, ,.r. sp.
in caster,K. (1939) , p.).29f ristampa 7, f.ig"4¡
Ilstampa9,figs.Ie2,
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il!!1þf!Ep-1:LlleÍ l.,¡,qgj, ( caster: )

* f i-gur.:;rda comÒ " Sj p l:r:i L"gI. b,illS.f Cä.st-.crï. n " sp, j_n

r-:âster, I{. (1939), ¡:" J_5_1 , l¡;st-_ëìmp¿r B, f ic;, t9;
Ilstampâ. .l_0, f j,q, ,l_4; Ilritampa -LZ, f::i.gs. 1-.4

Le.pt_a_ela r,; ¡.; .

* f Ì gurarlzr comÒ l]êgl..a-en1 Þ!.::a:g--¿l Cj¿ìÍltcr n. s ¡., " jrq

Castrêr/ 1(" (1939), p" -1..9/ Iìr,j{rampü 1., f -i.qs " 4'',L3;

Ils l.ampà 10, î:i.gs , 1*. 3

Yggg_q,! ¡ <-lt I l.! çt s t, .

B9

- f.j,glÌ:.rd¿r comó Di.ci:yqll.Jllplll j ggqflgji,. Castêr n"

sp" l.I1. C¿ìste r, I(" (l939)/ 1.60, Est_ampa 2,figs,
7-,12; Ìrltit¡tnipa 4, :f_:i g,9; ùìstarmpa 6, :[ì.gs.l*6

Megaì..t,-z.l-, rwrilri e 1.1 .l r,;1-r "

- f:j-gur::rda como Âgq.L-:r-1Lg¡:.r¿S:,:f ç"f. c:f . antgïticus_
v¿irï" C¿tEj l-,el-: jn clâsjLer', I(. (1.939), p. J.62, trstanì

par -t.2, f i.gs " 7 c,: Û

* f Ì.gur;rcl:r cotìo t<o./, !o-v/tj[1,cì_!-]._i!,e g¡1Êi¡4 n. sp, in
if r¿rpp, D, (l-968), p"1.61, Ijs t_¿ìtrìp¿t 3n f.ig. 1



[retaplas i. a t

- f iguracla como Metap_larej j a
Tr:app, D" (1968). p. t95,
d

MucrospÍ if_eli sp.

- f ígur.eder como l{ediospi^Iifel Sulgþamâ,rcus n. sp "

i_n Tì:app, D. (196e), p,162, Estampa 3, fi,c{s"
1 3.r- b

- figurada como Aus tra losplrí fe r cf. antarcttcus
Caster var " I in ,C¿lster (1939 ) , p.162 , Flstampa
13, fÍgs. ?-I e 22 "

- figurada oomô 1\ustt:alospirjfer ? cf. 4qtarcti*
cus Caster var. 2 in Caster, K, (1,939)r p.163,
IÌstampa 7, f ig. 27 .

- f igurad.r como "Spiïifer,, va{icosus_ (t.Ial_l ) in
TÏapp, D, (t969), p,193, Estampä 3, fig. 3

ORTOTIIETACEA

" - fisureicla como ggf,"_1,À{lg¡F*lle (E::Isùlryigel}e)
gol.dringae Cjaster in Tr:ap¡.r, D. (196g), p.f 91,
¡ìs tampa 2, fig"4"

Ð¿4-t-d¿q!â (Hatr) !l
Bst-ampa 4, f i.ç1s. 5a_
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- figurada como Sqhellwienella goldrlngae Câster
n. sp" 1n Caster, K. (1939), p.1I6; Estampa 7f
fígs. t-3; Estampa B, figs. I_2

- figurada como Schellwienella 
Sq lgf¡jSgg var.ju

vens Câster n. var. Ín Caster,K. (1939) r p.119,
Estampa I, figs. 3_4, 1g; Estarnpa 9, figs .12_24

Pacificocoelia sp.

- figurada como Leplocoelia cqlombiana n.sp. in
Trapp. D. (1968), p.f50, Istampa 4,figs.12a_b

- figurada como Leptocoelia n. supsp" nqnezi te_
xana Amos & Boucot i-n.Trapp,D. (196g), Estampa
4, figs. Ita_b _

- flgurada como Leptocoelia flaÞellites (Conrad)
ln TrappfD. (1969), p.r95¡ Estampa 4, f.ig. 2 .

Pentagonie unisulcata.

- figurada como pentagonia colombj.ana n. sp. in
Trapp, D. (1968), p.152, Estampa 2, figs.f6a_b.

- figurada como pentagonia gaqhala.n. sp.in Trappr
D. (I968), p.151, Estanpa.2, figs. l9a_b .

. - figurada como pentagonla cf. bisulcata (HaI1)
1n Trapp, D. (I968) ,p.I92,Estampa 2,figs. 17a_f
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- figurada como pentagçnie gemfsulcata Caster
ln rrapp, D. (196g) , p.rg2, Estampa 2, fíqs.
1Ba-b

- figurada como pentagg¡ria gemmisulcata Caster
n. sp. in Caster K. (1939) | p-I72, Estampa 10,
figs. 16-17 .

- figurada cômo pentggen:la castgrí n. sp, in
Trapp, D. (1969), p.153, Estampa 2,f.igs,20a_b

- figurada como Meristgl,l_a wheeLeri caster n.sp.
in caster, K (1939), p. t6g,Estampa 12, figs.
14 e L5

Plicanoplia sp.

92

- figurada como plicodevonarÍa venezuelanå (Wejs
bord) in Trapp, D" (1968), p.L26, Estampa 4,
figs . 4a- j .

* figurada como Chonetes cf. stubel.í U1rich in
CasÈer, K. (I939),p,J.31, Estampa g, flgs. 20_

- figurada como Chonehes af f , billír-rgsi,.Clarke
!n caster,x. (1939), p.132,Estampa.7, figs.
7e8



Plfcoplasia sp.

- figurada como Vitulina sp. in Caster,K. (1939)
p.I42, Estampa 7, fÍgs.30 e 3l¡Estampa 13,fig.
23.

PRODUCTÀCEA

- figurada como productella cf. spinulicosÈa Halt
em caster,K. (1939) ¡ p.l2l,Estampa 7,figs.19 e
20.

Proto Lepto s troph i a sp.

- figurada cono LeÞtostroÞhiä aff. perplana(Con_
rad) tn Trapp, D. (196S), p.196, Estampa 4,fíg.
20

- figurada como Leptostrophia caribbeana col-ombi*
ana caster in Trapp, D. (196g) , p.196, Estampa 4,
fig. 2I

- figurada corno Leptostrophla oriskania Clarke in
Trapp, D. (1968) r p,l96,Estampa 4 , f.Lg.L6

- figurada cono Rhytistrophia caribbeana var. co_
lombia caster n. var. fn Caster,K. (I939) t p.g7,
Estampa 5, figs.5-L3; Estampa 6, fig.14;Estampa
8, figs. 5-I2¡ Estampa ll, fig, 9 .
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Rhynchonella sp.

- figurada como ptethorhyncha ? n. sp. in Trapp,
D. (196e), p.143, Estampa 2, f.ig. 6 ,

- ffgurada como Cqma{otoechla Éotj-s (HalI) in-
Trapp, D. (1969), p.l-95,Estampa 4, fj.g.B .

- flgurada como C.amarotoechia sp. ¡g CasterrK.
(1939), p.J.75, Estampa 7, f íg. 21_ .

Splrifer sp.

- figurada como Atrypa s.I. andlna n. sp. .j.n
Trapp, D, (1968) , p.148, Estampa 4, fí9" I3

- f igurada como ',Spirífer,, cf . raricg.gla (Conrad)
ln rrapp,D. (I968), p.194,Estampa 3,fig. I5.

- figurada como ,'Spirjfer,, cf. macrus (Ha1l)in
Trapp, D. (f968), p.193,Estampa 3, fig, 4 .

Spirifer valentianus flartt

- figurada como Spinocyrtia ? cf. valentealra
Caster ln Caster,K. (I939), p,16g, Estampa 13,
fig. 27
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StroÞheodonta kozlowskii Caster

- figurada como Stropþeodonta n. subsp. aff.
kozlowskii Caster n. sp. in Trapp,D. (196g),p.
196, Estâmpa 4i fÍgs. 19a_e

Stropheodonta sp.

- figurada corno StropLonella meridionalis Cäs_
ter n. sp. lA caster,K. (l_9gg), p.I07, Estam_

. pa 4, fig. Lor Estampa B, figs. 16 e 17.

STROPI{I.IODONT I DAE ?

95

fÍgurada como g_qtgp¡eo(þnls (Stropheodonta)
n, sp, il Trapp, D. (1968), p.tl9, Estampa 4,
f]-g. 25 .

figurada como Stropheodonta sp. ín Caster, K .

(1939), p.70, Estampa I0, figs. 7 e I

Strophonella ?

- figurada como Strophonella floweri Caster
sp. in Caster,K. (I939), p.109, Estampa

figs. 2 e 3; Estampa I0, figs. 9_Il

n,

2,



APENDICE fI

Amphigenia elongata (Vanuxem)

- figurada como AmphÍgenia el.ngata var.weisbord
n. var. in Lidd1e, Harris & Wells, Bul1etln ôf
Amerfcàn paleonto1ogy Ig43, V.27, N.Log, p.65,
Estampa 6, figs. 12_16

Àntfspirifer sp.

- figurada como Spirifer olssoni CasÈer in Lid_
dle, Harris & WelLs, Bul.Ietin of American pä
J"eontoJ.ogy 1943, v.27, N.t0g, p.6g,Estanpa 7,
fig. 5

Atrypa " reticulari s "

- figurada como Atrypa reticularis var. haTrisi
Caster in Liddte, llarrf s & Wells, Bu]l_etin of
American paleontotogy I943,V.27 tN.l0B,p.66,Es

:"*o" 
u, fis, rg
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Athyrls sp,

- fígurada como Athyrls spirifefoides (Eaton)
in tiddle, Harris & Wells, Bufletin of , Amerl
can paLeontology 1943 , V.27, N.10g, p.70, Es

tampa 7j fig. I0

Discomyorthis musclrLosa .fohnson

- f lgurada como RhípiqÕmell.a 1lddLei n " -sp. in
Liddle, Harris & Wells, Bulletin of Ämerican
PaleontoJ-ogy 1943, V.27, N.10g,p.56,Estampa 4,
f lgs. J.-3 e 3a .

Elytha sp,

- ffgurada como Elytha ? plana n. sp. tn Llddle,
Harris & WelIs, Bulletfn of American paleonto
logy 1943, V.27, N.L0B,p.69,Estampa 7, fig.6.

- figurada como lllyth.ì colombiana Caster tn Lld
dle, Harris & WeIls, Bul_letfn of Amerj-can pa

LeontôIogy 1943, V.27, N.10g, p, 69, Estampa ?,
fí9. 7
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Eodevonaria arcuata (IIaI I )

- ffgurada como Chone$es (Eodevonaria) subhenls_

ferica Welbord in Liddle, Harris & Wells, BuI
letin of .American paleontology 1943,V,27,N,I0g,
p. 61, Estampa 5, figs. 7*9¡ Estampa 6, figs.
I-4

- figurada como chonetes venezuelensis Weisbord
ín Liddle, Harris & Wells, Bulletin of ?\me_

rican paLeontology 'J-943 , V . 27, N. l_Og , Estam

pa 6, figs. 5-6 e 6a

- figurada como ',Eoqgvonaf iq !¡nBeriatis_ ? Caster
in Liddle, Êtarris & Wel1s, Bull_etin of Ameri
can paleontology 1943, V.27,N.lOg,p.63,Estampa

6, fig. I

Fimbrispirifer kinqi (Caster )

- figurada como SpÍrifer kingi Caster in Liddle,
Harris & hlelLs, Bultetin of American paleonto

Iogy 1943, V. 27, N. IOg, p.69, Estampa 7,figs.
2-4 ,
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I.epfaena sp.

figurada como Leptaena rhomboidalis (Wilckens)

in Llddle, llarris & We1ls, Bulletin of Ameri

can Paleontology 1943, V. 27, N. I08, p. 57,

Estampa 4, fí9. 4 .

Megastrophia sp.

figurada como Dictvostrophia cooperL

Liddle, Harris & Wells, Bulletin of

Paleontology 1943, V. 27, N. 108, p.

. pa 4, figs. 10-13

Caster in

American

58, Estam

ORTOTHETACEA

figurada como Schellwienella goldrÍngae Caster

in Llddle, Harris & $Iel1s, Bulletin of Ameri

can Paleontolgy L943, V. 27, N. 108, p. 57rEs

tampa 4, figs.7-8 e 8a

Pacificocoelia

- I€ptocoelia
mação verbel

nunezi t,axana Amos & Boucotrinfor
de Boucot, A.J. r €rTr L97L



Pentagonia unísu.lcata

- figurada como pegtaqonia ? gemmisulcata Caster
in Liddle, Harris & Wells, BuLletin of Ameri_
can paleontoJ-ogy 1943 | V. 27, N. I0g, p.21, Es

tampa 7, fig. 11

- figurada como Meriqtel_.la \,./heeJ.eri Caster , in
Liddle, Harris & Welfs, Bulletin of Amerj.can

Paleontotogy 1943, V. 2.1 , N. 108, p" 70, Estam
pa 7, figs. g e 9 .

Pllcanoplia

100

* fígurada como

c11e, Harris &

ontology 1.943,

fis. 7

Proto 1ep to s trot:hi a

- figurada como Leptoslrophia conqina ( Morrls &

Sharpe ) in Liddl-e, Harris & Wel_Is, BuIletin
of American paleontology J.9A3, V. 27, N.10g,p.
57, Estampa 4, fíg. 6

ç¡g!g!99 stubeli Ulrich in r,fd_

We11s, Bulletin of American pafe

v. 27, N. 108, p. 62, Estampa 6,



- flgurada como Leptostrophia caribbeana {qis
bord in f.iddle, Harris & Wellsf Buj-Ietin of
American paleontology 1943, V. 27, N. l0g, p.
57, Estampa 4, fíg. g .

Rhynchone I l-a sp .

- fÍgurada como Camarotoechia sp. in Liddle,Har
ris a Wells, BulletÍn of Amerj_can paleontolo
gy 1943, V. 27, N. l0g, p. 63, Estampa 6,fig.
Lt .

Saloplna sp.

- figurada como Dalmanella cf. nettoana Rathbun
in Lidd1e, Harris & We1ls, Bulletin of Ameri

can Paleontology 1943, V. 27, N. 1Og, p. 56r

Estanpa 4, fig. 5
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ESTAMPA I

Le gend a

Derbyina jamesiana ( Rathbun )

Figs. I e 2 - Reproduções de ilustraçõês most,rand.o

o interior das valvas (I) ventral- e

(2) dorsal; X 2. Segundo Derby, O.A.

(1896).

Valva ventral ntostrando o sulco med.iano:

Fig. 3 X 2,5 MN 01; Fig. 4 X 2,5 MN 02, Fjg. 5 X 2;7

MN 03; Fig. 9 X 2,2 MN 04; Fig. I0 X 2,6 MN 05,.

Fig. l1- X 2,6 MN 06.

L03

Molde de látex da valva ventraL3

Fig. 6 X 2,5

Valva dorsal: fig. 7 X 2,5 MN 07.

Paranala wardiana (Rathbun )

Figs. 1"2 e L3 - Reprodução de iJ.ustrações mostran-

do o interior das val_vas (12) dorsal e

(l-3) ventral de paranaia, x 2. Segun

do Derby o.A. (1996 ) .



Fí9. 14 - Valva dorsal X 2,5 MN 08.

Fig. l-5 - Vista da val-va ventral X 2,7 ¡tN 09.

Podolel-La derL¡yana (Hartt )

Fig. 16 - Molde externo da valva dorsal X 2,7

MN ]0.

FÍ9. 17 - Mol-de externo da vaLva ventral X 2,7,
MN 10.

Fig. 18 - Molde de Iátex da valva dorsal x 2,7,
MN 10.

P1ícoplasiq curupira (Rathbun )

Fig. 1"9 - MN 35L6, X 3 Molde tátex da valva ven

tral .

Fig. 20 - Molde de látex da valva dorsal X 2,

MN 11.

Ffg. 21 - Molde de Iátex då valva dorsaL X 1,5

IvlN 3 516 .

Fi-g. 22 - Motde de l-åtex da valva ventral X lr7
MN l_2.
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Fig. 23 - Molde de 1ãtex da valva dorsal mos-

trando fossetas dentárias, X I,g MN 3520I

Fig. 24 - ¡¿o1de de 1átex da valva dorsal X 1,7

MN 13.

Fig. 25 - Mo1de de látex da valva dorsal mos-

trando parte do processo cardinal e fos

setas dentárias X 3,2 MN 14.

Fig. 26 - Mol.de de lâtex da valva ventraL X 2, 2

MN L5.

Efg. 27 - Mol-de de Iátex da valva ventral X 2,4

MN 16.
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Legend a

Tropi!þleptus carinatus (Conrad )

FÍ9. I - Molde de látex da valva dorsa]

Fig. 2

Fig, 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

trg. I

Fis. I

MN

MN 17.

X I,5

x r'2Molde de látex da valva ventral
l_8.

- Molde de tátex d.a valva ventral apie,
sentando lj.nhas de crescimento X I,4, MN l_9.

- Molde de látex da valva ventral X 1,7
MN 20.

Molde de 1átex da valva dorsal X 1,2
2r-MN

MN

MN

MN

Molde de låtex da vaLva d.orsal_

,)

Molde de 1âtex da valva ventral
23,

Molde de látex da valva dorsal

X L,2

x l-,7

x r,2



l- 08

Fig. 9

Fig. 10

Fig. tI

Fig. 12

rig. L3

Fig . 14

Molde de látex da valva dorsal

MN 25.

Mol.dè de látex da valva dorsal
MN 26.

Molde de låtex da val-va dorsal

MN 27.

Molde de látex da valva dorsa.l-

MN 28.

Y)

X lr8

v)

><2

- Molde de tátex da valva ventral_ apre-

sentando a interárea com Iinhas de cresci
mento paralela ã Linha cardinal, X 2,2

MN 29.

*' Molde de látex da val-va ventral- apre-

sentando dentes e deltirio aberto, X 2

MN 30.
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ESTAMPA 3

Legg nda

Tropidoleptus carinatus (Conrad )

Fig, I * Moldè de lãtex da valva ventral X l,g
MN 31.

Fig. 2 - Molde de lãhex d.a valva dorsal x l-,s

MN 32.

Fig. 3 * Molde de lãtex da valva <lorsal X 2,1

MN 33.

Fig. 4 * Molde de látex da valva dorsal apre-

sentando linhas de crescimento lamelosas

subconcêntr icas , x lf5 , MN 34.

Amphigenia elongata (Vanuxem)

!'ig. 5 - Valva dorsal X I, IjN 35.

Fig. 6 - V¿rlva dorsal_ X I, MN 36, apresentan-

do línhas de crescimentÒ subconcôntricas

circulares a e lipsoidai s "



Fí9. 7

Fig.8

111

- Valva ventraf X 1,, MN 37, apresentan_
do impressões deixadas peto epondilium e

linhas de crescimento.

- Valva ventral. X 1, MN 3g, apresentan_
do linhas de crescinento,
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LegeIld a

Discomyorthis hCflll (Rathbun )

Fig " 1 - Mol-de de låtex da

do costelas, processÖ

braquióforo, fos setas

ma X 2r MN 31.

îI9.2

valva dorsal mostran

cardinal, placas dó

dentárias e miofrag-

Fiq.4

MN

- Mol.de de látex da valva ventral mos-

trando a área muscular flabeliforme e mio-

fragmas , X 2,I, MN 32.

Molde interno da valva dorsal X 2,I,
31.

Platyorthis ngttoanus (Rathbun)

Fig. 3 - l¿olde de Iátex da valva dorsal mostran

do caracteres internos; processo card.inal,
miofragma, processos crurals e fossetas

dentárias, X 3, MN 32.

FÍ9.5 - Molde de Iátex da valva ventral- mos-

trando o deltirio e contorno da ärea muscu

Iar X 3,5, MN 33.



Protoleptostrophia sp.

Fig, 6 - Molde de látex da valva ventrat X 2,6
MN 34.

Fí9. l

Fig. B

MN

MoLde de látex da vâfva ventral X 3,
',Ê

* Molde de låtex da valva ventrâl- X l-,5
MN 36, apresentando a área muscular estria
da longi tudinalmente por miofragmas,
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ESTAMPA 5

Lege¡lda

ProtoleptosÈrophia sp.

Flg. I Mo1de de lãtex da valva ventral com

ârea muscular estrlada, X lr3 MN 32.

Acrospfrlfer duodenarius (HaLl)

FÍg. 2 , - Molde d,a valva dorsal X lr3 MN 3g.

Ffg. 5 Molde de lâtex da valva ventral N ZrL
MN 39, mostrando deltfrio aberto, dentes,
mlofragna e ärea muscul,ar 1anceolar.

MegastrophLa hoeferi (Katzer)

Flg. 3 Molde i.nterno da valva dorsal apre_

sentando fmpressões dos músculos adutores
separadas pelo mJ-ofragma¡ processo cardi-
nal, fossetas dentårlas e linha cardlnal
dentÍcul-ada, X 2rZ MN 40.



FÍ9. 4

TLl

- Molde de látex da valva ventral aprer^

sentando área muscular e míofragmas x 2t5

I\,ll.t 41 .
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ESTAMPA 6

lsierr3-e

Acrospirifer buarquianus (Rathbun)

Fig. 1 - Mo1de de látex da vafva ventraL apre_
sentändo a inte::åroa, dettÍrio; X l,g
MG 42"

Ftq. 2 * Molde de l_åtex da valva ventral apre_
sentando área muscular lanceolar, X 1,g
l,rc 43 "

- Molde de fátex da valva dorsal_ äpre_
sentando lamelas suh,concêntri cas , X 1r3
Mc 4a.

I'ig. 5

MG

MoLde de 1ãtex da valva ventrâl X l,g
tq

Fig. 3

Mucrospirifer pedroanus

Ffg. 4, 7 e 9 - Molde de

sentando linhas
subconcêntricas

x t,7 MN 46; x

(Hart t )

l"åtex da valva ventral apre

de crescimento lamelosas

ï¡em dlstintas na figura 9.

2 MN 47r x l",B MN 4g,



Figs" 6 e B - Molde de látex da valva dorsaf apre-

sentando linhas de crescimento.X 1r2 MN 49;

x 1,4 MN 50.
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, ESTAMPA 7

Legenda

Mucrospirifer pedroanus (Hartt)

Fig. 1 - Molde de tátex da valva dorsal apre*
sentando lLinhas de crescimento X 2 MN 51.

Rhynchonella ? sp. A

Figs. 2,3, 4,6e7 * Valvasdorsais, X I,5 MN 52,
X 1,5 MN 53; X 1,5 MN 54; X t,5 MN 55 e
x 1,5 MN 56.

Figs. 5 e I - Valvas ventrais, X 1,5 MN 57 e X I,5
MN 58.

Rhynchonella sp. B

Fig. 10 - Valva dorsal e vista de sua dobrra.
x I,3 MN 59.

Fig. 1I - Val_va ventral X I,3 MN 60.



Rhy4qhonelIa ererensis Rathbun

Fig. 9 - Vista anterior da valva dorsal_

Fig. l2

MN 3509-r,

- Molde externo da val-va dorsal
rqN 3509-T.

L23

x It2

x I,2

Fig.

Fig.

13

14

Valva dorsal X 1,2 MN 3509-I.

valva dorsal x I,2 MN 3509-I.
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ES'IAMPA 8

Legend a

Chonetes freitasi Rathbun

Figs. I e 2 - Moldes de látex das valvas ventraís.
xJ-,2 MN 61"; Xt,3 MN 62"

Chonetes onettÍanus Rathbun

Fí9. 3 - Molde de Iãtex da valva ventral apre-

sentando um septo pequeno e flno X 2

MN 63.

Chonetes comstocki Hartt

Fig. 4 - Molde de Látex da valva ventral_ X 2

MN 3432*r.

Streptorhynchus aqassizl Hartt

Figs. 5 a 12 - Mo1des de látex de valvas ventrais
X aprox. 2,5.
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