
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

REVrsÂo DAS ESPÉcles Do cÊruERo
Lepidotes AGASSIZ, 18,32 (ACTINOPTERYGII,

sEMroNoflpoRMEs) Do MESOZOTCO DO BRASIL,
coM coMErurÁntos soBRE As RELAçoes
FrLoceruÉTtcAS DA FAMíun sEMtoNorlDAE

Valéria Gallo-da-Silva

Orientador: Prof. Dr. Oscar Rösler

Co-orientador: Prof. Dr. Rubens da Silva Santos (1" momotbm)

TESE DE DOUTORAMENTO

Programa de Pós-graduação em Geologia Sedimentar

VOLUME l: Texto

SAO PAULO
1998



REVTSÃO DAS ESPÉC|ES DO CÊ¡¡enO Lepidotes AGASS|Z, 1832
(ACT!NOpTERycil, SEMTONOTTFORMES) DO MESOZÓ|CO DO BRASIL,

coM coMENTÁnlos soBRE AS RELAçÖES F¡LOGENÉr¡CnS
DA FAMíun seutoNonDAE

TESE DE DOUTORAMENTO
Universidade de São Paulo

Volume 1 - Texto

DEDALUS-Acervo-lGC

ffiil ilil llill ill lil[ llil lilil |ilil ffi rilfl ffil ilil ffi

30900004993

Valéria Gallo-da-Silva

1 998



UNIVERSIDADE DE SA O PAULO
t NsTtruro DE GlocrÉrucms

REVISAO DAS ESPÉCIES DO CÊtrlERO Lepidotes
AGASS|Z, 1832 (ACT|NOPTERYGil,

SEMIoNoTIFORMES) DO MESOZÓ|CO DO BRASIL,
COM COMENTÁR|OS SOBRE AS RELAçÕES

FILOGENÉTICNS DA FAMíIN SEMIONOTIDAE

vntÉnn GALL>-DA-SILVA

Orientador: Prof. Dr. Oscar Rösler

TESE DE DOUTORAMENTO

coMtssÃo .lul_cADoRA I

Nome

Presidente: prof. Dr. Oscar Rösler

Examinadores: prof. Dr. Heralclo Antonio Britski

prof. Dr. paulo Marques Machado Brito

prof. Dr. Setembrino petri

prof. Dr. Thomas Rich Fairchild

Assinatura

SAO PAULO
1 998



"É destino do cientista enfrentar constantes

solicitaçôes para mostrar que seu saber tem alguma 'valia'.

Contudo, pode não ser de nenhum interesse, para ele, que

essa 'valia' exista; ele pode achar que o deleite de saber, de

compreender, de sondar o Universo constitua a sua inteira

recompensa. Nesse cäso o cientista pode até dar-se ao prazer

de desacatar quem quer que seja que peça mais do que isso."
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Neste trabalho, efetuamos uma revisão morfológica e s¡stemática das espécies

do gênero Lepidotes Agassiz, 1832 do Mesozóico brasileiro, comparando-as com outras

espécies de Leprdofes e outros Semionotidae de diversas localidades estrangeiras.

Apresentamos, ainda, a distribuiçåo biogeográfica do gênero durante o Mesozóico, dando

maior ênfiase às ocorrências nas bacias sedimentares brasileiras, procurando estabelecer

correlações entre as unidades estratigráficas.

O material estudado consta, em sua maioria, de exemplares incompletos,

escamas, dentes eiou elementos ósseos desarticulados, provenientes das bacias

sed¡mentares do Nordeste brasileiro. Lepidotes piauhyensis Roxo & Löfgren, 1936 é a
espéc¡e que apresenta um maior número de espécimens completos ou, pelo menos, com

complexos anatômicos passíveis de descrição. Este fato permitiu uma redescrição

detalhada desta espécie, revelando estruturas anatômicas previamente desconhecidas,

destacando-se os elementos do arco hióide e do suspensório mandibular, o que

resultou na elaboração de uma diagnose com, pelo menos, uma autapormorfia e na

proposta de uma sinapomorfia com Lepldofes g/onãe Thies, 1989. Lepidotes roxol Silva

Santos, 1953, Lepidotes souzai Woodward, 1908 e uma espécie nova da Bacia de

Sergipe-Alagoas também apresentam esqueletos parcialmente eompletos, permitindo

uma descr¡ção razoâvel de seus espécimens"

Realizamos um minucioso estudo morfo-histológico das escamas articuladas

e/ou isoladas. Duas microestruturas presentes nestas escamas, canalículos de W¡lliamson

e osteócitos, receberam um tratamento estatístico, indicando que os osteócitos

representam, em termos quantitativos, um caráter taxonômico diagnóstico. As escamas

foram também analisadas no Microscópio Eletrônico de Varredura, com o objetivo de

caracterizar os m¡crotubérculos presentes na superfície da camada de ganoína. Esta

análise revelou uma diferença mais significativa na densidade média destes

microtubérculos entre as espécies estudadas.

Como as escamas de Semionotidae são estruturas muito freqüentes no registro

fossilífero, consideramos relevante discutir, em detalhe, sua origem e estrutura. Tal

discussão pode ser encontrada no Capítulo 15 desta Tese.

RESUMO



cerca de 21 dentes desarticulados de Leprifofes sp. (da Bacia do Recôncavo)

foram analisados morfo-histologicarnente, revelando detalhes interessantes na
constituição mineralógica da camada de acrodina, que devem estar relacionadas a um tipo
de dente triturador. com base, principalmente, na dentição dos semionotidae, elaboramos
um estudo detalhado sobre hábitos alimentares do grupo (CapÍtulo .19).

Para os exemplares inéditos aqui estudados, abrangendo escamas e dentes

isolados e um crânio quase completo com parte da porção pós-cefálica, não foi proposto

um sfafus específico.

A espécie Lepidotes lreweilyni sirva santos, 1gs3 foi aqui proposta como

sinônimo de Lepidotes souzai, uma vez que foi descrita com base em material incompleto,

constituído principalmente por escamas articuladas. Estas escamas såo muito

semelhantes às de Leprdofe s souzai, quanto à mofologia e à ornamentação da camada de
ganoína, representada por cristas e sulcos.

As espécies Lepidotes mawsoni woodward, 1ggg, Lepidotes oÍVelral silva
santos, 1969 e Lepidotes dxsepflensr.s silva santos, 1963 foram consideradas válidas,
tendo como base não só a morfologia externa das escamas, mas tambérn sua
microestrutura e as características dos tubérculos presentes na superfície externa da
ganoína.

,A espéeie Arariperepidotes temnurus (Agassiz, 1841), por não se tratar do
objeto central desta Tese, náo foi detalhadamente estudada. porém, apresentamos, pela
primeira vez, uma descrição de seu esqueleto caudal.

considerando a morfologia externa de algumas espécies de semionotidae,
Lepisosteidae e Amiidae, famílias cujas relações filogenétieas ainda não se encontrarn

estabelecidas e fazendo parte do antigo grupo "Holostei,, realizamos um estudo de
morfometria comparada, com o objetivo de verificar se tais famílias poderiam ser
discriminadas através de métodos de estatística multivariada. Os resultados deste estudo
foram publicados em um artigo, cuja separata foi incluída no Apêndice B desta Tese.

Þevido à grande controvérsia que ainda existe sobre o posicionamento

filogenético e as inter-relações dos semionotidae, sobretudo no que diz respeito ao gênero

Lepidotes, apresentamos uma proposta das relações filogenéticas desta família,
considerando preliminarmente 13 iáxons. Esta proposta será ampliada e discutida em
futuros trabalhos.



ln this work, we bring about a methodological and systematic revision of the

species belonging to the genus Lepidotes Agassiz, 1832 from the Brazilian Mesozoic,

comparing them to other species of Lepidotes and other Semionotidae from several

foreign localities. We also present the geographic distribution of the genus during the

Mesozoic, giving more emphasis to the occurrences in the Brazilian sedimentary

basins, in an attempt to establish correlations among the stratigraphic units.

The m::rterial studied consists mostly of incomplete specimens, scales, teeth,

and/or disjointed bony elements, coming from the sedimentary basins of Northeastern

Brazil. Lepidotes piauhyensis Roxo & Löfgren, 1936 is the species that presents the

greatest number of complete specimens or at least anatomical complexes amenable to

description. This fact allowed a detailed redescription of this species, unravelling

previously unknown anatomical structures, especially the hyoid arch and the

suspensorium, what resulted in the elaboration of a diagnosis with at least one

autapomorphy and the presence of a synapomorphy with Lepidotes g/orlae Thies,

1989. Lepidotes roxol Silva Santos, 1953, Lepidotes souzai Woodward, 1908, and a

new species of the Sergipe-Alagoas Basin also present partially complete skeletons,

allowing a reasonable description of their specimens-

We accomplished a meiiculous histo-morphological study of the articulated

and/or isolated scales. The microstructures present in these scales, canalicules of

Williamson and osteocytes, received a statistical treatment, showing that the

osteocy.es represent, in quantitative terms, a diagnostic taxonomic character. The

scales were also analyzed under the Scanning Electronic Microscope, with the aim of

characterize the microtubercles present on the external surface of the ganoine layer.

This analysis disclosed the average density of microtubercles as the most significant

difference among the studied species.

As the scales of Semionotidae are very frequent structures in the fossil

record, we consider important to discuss in detail their origin and structure. Such a

discussion can be found in Chapter 15 of this thesis.

ABSTRACT



About 21 disarticulated teeth of Lepidotes sp. (from the Recôncavo Basin)

were analyzed histo-morpholclgically, showing interesting details in the mineralogical

constitution of the acrodin layer, that may be related to the crushing-type teeth. Mainly

on the basis of the dentition of the Semionotidae, we elaborated a detailed study on the

feeding habits of the group (Chapter 19).

A specific status was not proposed for the new specimens here studied,

comprising scales and isolated teeth, as well as an almost complete skull with part of

the postcephalic region.

The species Lepidotes llewellyni Silva Santos, 1953 has been proposed here

as a synonym oÍ Lepidotes souzai since it was described on the basis of incomplete

material, consisting mainly of articulated scales. These scales are very similar to those

of Lepidates souzar, regarding the morphology and ornamentation of the ganoine layer,

represented by ridges and grooves.

The species Lepidotes mawsoni Woodward, 1888, Leprilofes ofVeiral Silva

Santos, 1969 and Lepidotes dxsepfiensrs Silva Santos, 1963 were considered as valid,

on the basis of not only the external morphology of the scales, but also their

microstructure and the characteristics of the tubercles present on the external surface of

the ganoine layer.

The species Araripelepidates temnurus (Agassiz, 1841) was not studied in

detail, since it does not constitute the central focus of this thesis. However, we present

for the first time, a description of their caudal skeleton.

Regarding the external morphology of some species of Semionotidae,

Lepisosteidae, and Amiidae, families with not yet well-established phylogenetic

relationships and that comprise the old group "Holostei", we performed a comparative

morphometric study, with the aim of investigating if such families could be discriminated

by means of multivariate statistical methods. The results of this study were published

as a paper, a reprint of which was ineluded in Appendix I of this thesis.

Due to ihe great controversy that still persists in the phylogenetic position

and the interrelationships of the Semionotidae, especially regarding the genus

Lepidotes, we present a proposal for the phylogenetic relationships of this family,

considering provisionally 13 taxa. This proposal will be expanded and discussed in

future articles.



Dans ce travail, nous proposons une révision morphologique et systématique

des espèces du genre Lepidotes Agassiz, 1832 du MésozoÏque du Brésil, en comparant

aux autres espèces de Leprdofes et aux autres Semionotidae de plusieurs localités

étrangères. La distribution géographique et stratigraphique du genre est abordée en

mettant I'accent sur la répartition dans les bassins sédimentaires brésiliens.

Le matériel étudié comprend surtout des spécimens incomplets, des écailles,

des dents et des os dermiques désarticulés qui proviennent des bassins sédimentaires du

Nord-Est du Brésil. Lepidotes piauhyensis Roxo & Löfgren, 1936, espèce qui comporte le

plus grand nombre de spécimens complets, a pu être décrit de manière détaillée et a

révelé des structures anatomiques jamais étudiées (éléments de I'arc hyoide et du

suspensonuø). Une diagnose propose, au moins, une autapormorphie et une

synapomorphie pour Leprdofes piauhyensis et Lepidotes g/o/ae Thies, 1989. Leprdofes

roxol Silva Santos, 1953, Lepidotes souzal Woodward, 1908 et une nouvelle espèce du

bassin Sergipe-Alagoas présentent des squelettes partiellement complets, qui ont

permis une description correcte des spécimens.

L'étude histologique des écailles, articulées ou isolées, souligne deux

microstructures, des canalicules de Williamson et des ostéocyte$, dont ¡l est possible de

faire l'analyse statistique. Cet analyse a montré que, sur le plan quantitatif, les ostéocytes

fournisent un caractère taxonomique pouvant intervenir dans la diagnose. L'examen au

Microscope Électronique à Balayage de la surface exierne de ganoTne des éeailles des

espèces étudiées a révélé des différences dans la densité moyenne des tubercules.

Comme les écailles de Semionotidae sont les restes les plus fréquents dans les

gisements fossilifères, nous avons discuter leur origine et leur structure. Cette discussion

correspond au chapitre 15 de cette Thèse.

Les études morphologiques et histologiques de vingt et une dents isolées de

Lepidotes sp., provenant du Bassin du Recôncavo, ont révelé des détails intéressants dans

la constitution minéralogique de la couche d'acrod¡ne, qui doivent être mise en relation

avec la trituration. Ceci nous a conduit à discuter aussi, dans le chapitre 19, des habitudes

alimentaires des Semionotidae, fondée surtout sur la dentition.

RÉSUMÉ



Aucun nom d'espèce n'a été donné pour les spécimens inédits étudiés ici'

répresentés par des écailles, des dents isolées, un crâne partiellement complet et une

portion du squelette post-crânien.

L'espèce Lepidotes llewellyni Silva Santos, 1953 a été proposée ici comme

synonyme de Leprdofes souzai, car elle a été décrite sur du matériel incomplet, ennstitué

surtout par des écailles articulées. Ces écailles sont très semblables à celles de Lepidotes

souzal, pour leur morphologie externe, aussi bien que pour I'ornementation de leur couche

de ganoïne.

Les espèces Lepidotes mawsoni Woodward, 1888, Lepldofes o/lveral Silva

Santos, 1969 et Lepidotes dxseptlensrs Silva Santos, 1963 ont été considérées comme

valides, en raison de la morphologie externe des écailles, de leur microstructure, ou

des caractéristiques des tubercules å la surface externe de la ganoÏne.

L'espèce Araripelepidotes temnurus (Agassiz, 1841), ne constituant pas I'objet

central de la thèse, n'a pas été étudiée en détail. Toutefois, nous avons présenté, pour la

première fois, une description de sa nageoire caudale.

A part¡r de la morphologie externe de quelques espèces de Semionotidae,

Lepisosteidae et Amiidae, familles dont les relations phylogénétiques ne sont pas encore

r¡ásolL¡es, nous avons réalisé un étude de nronphométrie comparée, pour vérifier si ces

familles pourraient être discriminées par des méthodes statistiques. Les résultats de cet

étude apparaissent dans I'Appendice B de cette Thèse.

Toutes les analyses ont permis d'établir, de manière préliminaire, les relations

phylogénétiques de la famille Semionotidae. Cette proposition devra être plus argumentée

et discutée dans de futurs travaux.
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1.lntrodução

1.1 Generalidades sobre o Gênero Lepidotes

O gênero Lepidotes, do grego .A.emôcme(, (Gr. Lepidoto = coberto de escamas),

foi criado por Agassiz (1832) com base em um peixe do Liássico superior (Eojurássico)

de Wurtemberg, Alemanha, o qual denominou Lepidotes gþas, posteriormente

sinonimizado com L. e/yensrs (Est. l, A e B). Entretanto, Wenz (1967) afirma que o
representante mais antigo deste gênero foi descrito por Michael (1893) para o Rético

superior (Neotriássico) da Alemanha, porém sob o nome de protepidotus gailineki.

Segundo Wenz (op. crt-), a anatomia craniana, bem como a morfologia das escamas e

dos raios das nadadeiras, indicam tratar-se do gênero Lepidotes.

Este gênero apresentou uma ampla distribuição geográfica, de caráter quase

cosmopolita, ocorrendo na maioria dos continentes, com exceção da Antártida, e uma

longa trajetória geológica, do Neotriássico ao Neocretáceo (Fig. 1). Esta amplitude geo-

cronológica e4clicaria, em parte, o grande número de espécies descritas para este gênero.

Woodward, no seu "Catalcque of the fossil fishes in the British Museum (Natural Historv)

Part lll - 1895", registrou g7 espécies, sendo hoje, ainda, consideradas 40 espéeies

(THIES, 1989). Durante sua existência, os indivíduos ocuparam diversos ambientes e

desenvolveram hábitos particulares, ocorrendo tanto em depósitos sedimentares de

origem marinha, como cont¡nental.

O material que aparece na literatura como Leprdofes é muito vasto, geralmente

englobando qualquer tipo de escama óssea, com a superfície esmaltada, denominada

escama ganóide. A quase totalidade deste material citado não é ilustrada, nem possui

maiores estudos, como por exemplo, análises micro- e ultra-estruturais. O próprio uso do

nome genérico é confuso, pois o autor do gênero, depois de criáJo, passou a usar a grafìa

Lepidotus. De acordo com a data de publicaçao, a forma correta é Lepidotes. white & Moy-

Thomas (1940) foram os primeiros a chamarem atenção para esta queståo da grafia do

gênero Leprdofes.

O gênero Lepidotes tem sido objeto de estudo por parte de vários

paleontólogos (AGASSIZ, 1832, 1833-1844; BRANCO, 1887; WOODWARD, 1BBB,

1889-1901, 1908; PRIEM, 1908; DECHA$EAUX, 1935, 1943; ROXO & LOFGREN,
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1936; SAINT-SEINE, 1949; Sll-VA SANTOS, 1945, 1953 a, b e c, 1963, 1969, 1990;

BELTAN, 1958; JAIN & ROBINSON, 1963; WENZ, 1967; GAYET, 1982; JAtN, 1983;

THIES, 1989, '1991, entre outros). Êstes estudos objetivavam, principalmente, melhor

conhecer sua anatomia, para apresentar uma definitiva diagnose para o gênero, uma

definição mais completa de suas inúmeras espécies, bem como discutir e estabelecer

sua filogenia.

No decorrer da sua existência geológica, este peixe apresentou, segundo

diversos autores (PRIEM, 1908; DECHASÊAUX, 1935, 1943; BELTAN, 1958; JAIN &

ROBINSON, 1963; WENZ, 1967), muitas modificações na sua estrutura anatômica,

não apenas em relaçáo ao esqueleto cefálico, como ao pós-cefálico, embora Maisey

(1991 ) afirme que os pe¡xes do gênero Lepldofes apresentam uma .anatomia

conseryadora", que, aparentemente, não var¡ou muito durante sua evolução. Wenz

(1997) também afirma que os semionotídeos possuem um padrâo estável de ossos

cranianos e estruturas pós-cranianas.

Seguindo uma escola sistemática mais tradicional, e em função do grande

número de espécies de Lepldofes, alguns autores estabeleceram molótipos bem distintos,

com base, não só nas diferenças anatômicas, como também, na idade geológica das

espécies. Para estes autores, as formas do Jurássico apresentam dois morfótipos

distintos: um, de dimensões relativamente pequenas (aproximadamente 500mm de

comprimento padrâo); escamas lisas, com a camada de ganoína cobrindo toda a superfície

exposta; e dentes marginais estiliformes (p. ex., L. e/yers,s, L. minor, L. notopterus e L.

piauhyensis); e outro, envolvendo formas de grande porte e dentes trituradores (p. ex., L.

maximus). Já as formas do Cretáceo, em geral, säo de grande porte (p. ex., L. roxoi, com

1500mm de comprimento padrão); apresentam escamas ornamentadas com rugas ou

tubérculos, com a camada de ganoína irregular e reduzida (p. ex-, L- Iatifrons, L. souzai e L.

roxoi); e dentes trituradores. Entretanto, parece-nos que este tipo de padronização não

reflete a evolução do gênero Lepidotes. Há grandes variações nestas características,

independente da idade geológica, indicando que elas podem ser homoplásticas nas

espécies consideradas, e näo ¡nd¡car estados primitivos ou derivados.

Desta forma, Thies (1989) conclui criticamente que náo foram, ainda, propostas

autapomorñas válidas para o gênero Lepidotes, conseq[ientemente este táxon parece ser

para- ou polifilético. Náo há, realmente, uma diagnose definitiva para o gênero e as
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diagnoses apresentadas nos diversos trabalhos, não são mais do que uma combinação de

caracteres a critério dos autores.

Agassiz (1832) criou o gênero Lepidotes e, com ele, as espécies Lepidotes

gþas (espécie-tipo), t. frondosus e L. omatus. O autor baseou-se, principalmente, na

forma oblonga do corpo e suas grandes dimensões; no modo de articulação das escamas;

na forma destas estruturas, variando de quadrangulares a rombóides; na espessa e

brilhante camada de esmalte (ganoína) das escamas e sua omamentação, em forma de

cristas e sulcos; e nâ formâ e tamanho das nadadeiras.

Já Agassiz (1833-1844), embora também não tenha elaborado uma diagnose,

apresentou uma descrição detalhada do gênero, com base em várias espécies.

lnicialmente, o autor caracteriza o gênero Lepidotes como representante de unidades

estratigráficas de idade jurássica, interpretação errônea que acabou se consagrando,

durante mu¡to tempo, na literatura paleontológica. Os demais caracteres apresentados

pelo autor foram: tamanho grande dos exemplares, raramente preservados inteiros,

encontrando-se, em sua ma¡oria, escamas e dentes; forma oblonga do corpo; forma e

localização das nadadeiras; heterocerquia abreviada da nadadeira caudal; presença de

fulcras em todas as nadadeiras; escamas rombóides e muito espessas; espessa camada

de ganoína; série circumorbital completa; presença de placas pós-orbitais; dimensöes e

modo de articulação dos sssos do teto craniano e da face; tamanho e forma dos elementos

da maxila superior; abertura da boca proporcionalmente pequena; dentes marginais

estiliformes e intemos, hemisféricos, com uma constricção na base de fixação.

Woodward (1895) apresenta uma descrição pormenorizada de cada estrutura

anatômica presente em Lepldofes, não se const¡tuindo em uma diagnose. Na parte inicial

da descrição, o autor fuz uma síntese das principais características do gênero, a maioria já

abordada por Agassiz (1832; 1833-1844). São elas: corpo fusiforme e levemente

comprimido; dentes marginais estiliformes e internos, tr¡turantes; ausência de placa gular;

presença de fulcras bisseriais na borda anterior de todas as nadadeiras; tamanho e

localização das nadadeiras; heterocerquia abreviada da nadadeira caudal; escamas muito

espessas, lisas ou omamentadas; forma e modo de art¡culação das mesmas; escamas das

margens dorsal e ventral nåo conspícuas. Há outros caracteres apontados pelo autor que

destacaremos, pois serâo discutidos, por nós, posteriormente nos capítulos referentes a

cada espécie e à filogenia dos Semionotidae. A saber: placas da face irregularmente
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subdivididas, sendo, em geral, diferentes até mesmo em ambos os lados da cabeça; pré-

maxilar com um grande ramo ascendente; vômer dentado co-ossifìcado; simpléiico

desconhecido, dentralo-esplenial com processo coronóide alto e sínfise um tanto altìa;

notocorda persistente; extra-escapulares variando quanto ao número e arranjo; três

escamas pré-anais diferenciadas; presença da articulação "peg-and-sockef' nas escamas

anteriores e medianas.

woodward (1909) elabora uma descrição bem mais resumida do que a anterior,

porém sem acrescentar nenhuma característica diagnóstica para Lepidotes. Na verdade,

trata-se de um resumo do seu trabalho de 189S.

Posteriormente, vários trabalhos foram realizados, alguns definindo novas

espécies, outros sugerindo sinonÍmias, porém a maioria deles não fornece uma diagnose
precisa do gênero. Dentre estes trabalhos, poderíamos destacar Dechaseaux (193s),

Silva Santos (1%5, 1953a), Saint Seine (1949), Wenz (i967) e Jain (1983).

Somente Thies (1989), propõe uma diagnose para o gênero Lepidotes,

apontando duas possíveis autapomorfias (vômer ímpar ou co-ossificado nos adultos e
presençâ de duas concavidades no epiótico) e uma combinaçåo de caracteres, tais como:

corpo fusiforme; mais do que uma placa pós-orbital; dentalo-esplenial com um longo
processo ventral, alcançando a borcla posterior da maxila inferior; escâmas do dorso

não conspícuas, sem espinho posterior_

Entretanto, nenhum desses caracteres representa, na realidade, uma

autapomorfia do gênero Lepidotes, tornando-se extremamente difícil elaborar uma boa

diagnose, bem como diferenciá-lo dos outros semionotidae (semrbnofus, paralepidotus e

Araipelepidotes).

1.2 O Gênero Lepidotes no Brasil

A primeira referência ao gênero Lepiclotes no Brasil data de 1841, quando

Louis Agassiz descreveu a espécie Lepidotes temnurus (hoje espécie-tipo do gênero

Araripelepidotes), com base em um fragmento da porção posterior do corpo de um

peixe "ganóide", encontrado no cretáceo da Formaçâo santana da Bacia do Araripe,

nordeste do Brasil (AGAsslz, 1 841). Este exemplar encontra-se no Natural History

Museum, sob o número BM(NH) P 7420 (Est. lt, A).
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Dos peixes fósseis gue ocorrem nos estratos do Brasir, Lepidotes,
provavelmente, é um dos mais citados na literatura geo-paleontorógica brasileira. Fm
um dos principais rivros sobre as pesquisas geológicas realizadas até a década de 40
no Brasil (oLlvErRA & LEoNARDos, 1943), há várias citaçôes de ocorrência de
Lepidotes. Estes fósseis eram encontrados principalmente por geólogos, durante seus
trabalhos de levantamento, sendo quase sempre representados por escamas que,
devido a sua estrutura muito resistente, conservaram-se mais facilmente nas rochas. A
atribuição deste materiar a Lepiclotes tinha como base o fato deste peixe ser muito
conhecido, especialmente na Europa, possibilitando uma comparação.

Na identifÌcação das escamas, os autores baseavam-se, de uma mane¡ra
geral, nas seguintes características: o tamanho geralmente grande das escamas que,
às vezes, podem atingir até somm de comprimento, no caso de Leprdofes roxoi; a
forma rômbica; a presença de uma camada de uma substância resistente e brirhante, a
ganoína, na sua superfície exposta; e apêndices articulares bem desenvolvidos na sua
região anterior (Estampa ll, B).

A designação de espécies com base apenas em escamas isoradas é uma
tentativa de identificar a diversidade de escamas ganóides encontradas em d¡ferentes
formaçöes georógicas do Brasir, utirizando-as, principårmente, para urna datação
preliminar e correlação estratigráfica, uma vez que se trata de um peixe exclusivo do
Mesozóico. Fora desse propósito é sempre probremático considerar como sendo de
Lepidofes qualquer escama possuindo as características acima citadas.

os caracteres ut¡rizados para a classificaçâo das escamas sáo mais
abrangentes do que os acima expostos. Deve-se, inicialmente, verificar se a escama
pertence mesmo a um semionotídeo, analisando-se a sua microestrutura. As escamas dos
semionotídeos, incluindo Lepidotes e semrbnofus, apresentam umå estrutura histológica
própria, designada 'lepisosteóide", bem distinta da estrutura paleon¡scó¡de, presentes em
escamas morfologicamente semelhantes às dos semionotídeos (wlLLlAMsoN , ig49:
GOODRICH, 1907; MEUNTER & cAyET, 1996; SCHULTZE, 1996). O passo seguinte no
estudo das escamas é verificar a que parte do corpo do peixe eras pertenciam, pois,
geralmente, considera-se como mais importantes aquelas da parte anterior e mediana da
regiåo torácica, cuja ganoína apresenta ornamentação, que pode diferir de uma espécie
para outra- o tamanho das escamas é importante apenas para calcular o comprimento



aproximado do peixe, não deixando de levar em conta que escamas pequenas podem ter

pertencido a um indivíduo jovem.

São observados, ainda, nas escamas, os processos articulares, isto é, as duas

projeções do seu bordo anterior, e um processo situado no meio do bordo lateral superior,

o "peg". Este processo, quando a escama está ainda no corpo do peixe, encaixa-se numa

reentrânc¡a, o 'sockef', existente no bordo lateral inferior da escama, que se acha

imediatamente superior. Este sistema articular 'peg-and-sockef está sempre presente nas

escamas da regiäo anterior do corpo do Lepldofes e de outros grupos com escamas

ganóides (p. ex., Lepr'sosfeus), e contribui para melhor fixar a escama no corpo do peixe.

Outro caráter a ser considerado, é a espessura das escamas. Em certas

espécies, elas podem ser muito espessas (L. mawsoni) ou delgadas (L. piauhyensis e L.

oliveiraî¡. No caso de L- mawsonr, nota-se uma proeminente excrescência (sensu

Woodward, 1888) na face inferior da escama, decorrente da acentuada espessura da base

óssea, caráter que pode ser utilizado na diagnose da espécie.

Após essas verificaçÕes, vem o exame da camada de ganoína. Nas escamas

de Lepidotes, há uma variação considerável na espessura desta camada. Ela pode

apresentar-se cobrindo toda a face exposta da escama, sendo lisa ou ornamentada, com

cristas e sulcos, que podem se dispor de modo paralelo ou divergir do núcleo da eseama

em direção ao seu bordo posterior. A omamentaçäo da ganoína pode ser também com

tubérculos e sulcos, ao mesmo tempo, como no caso das escamas de L. souzai (SILVA

SANI-OS, 1953a). O bordo posterior da escama pode apresentar-se inteiro, denteado ou

serrilhado.

No Brasil, foram descritas oito espécies de Lepidotes, fora as referênc¡as de

Lepidotes sp. Algumas espécies são baseadas apenas em escamas como L. oliveiraisilva

Santos, 1969 e L. dxsepûbnsrb Silva Santos, 1963; escamas, dentes e raros fragmentos

ósseos, como L. mawsoni Woodward, lBBB; outras como L. souzai Woodward, 1g08, L.

llewellyni Silva Santos, 1953 e L. iguatuensis (nomem nudum) Vogel, 1976a são

conhecidas por escamas, dentes e porções do esqueleto cefálico. Esqueletos completos

foram obtidos de L. piauhyens,s Roxo & Löfgren, 1936 e de L. roxoi Silva Santos, 1953.

Com exceção de L. piauhyensrs, considerada como de idade neojurássica (PINTO &

PURPER, 1974; SILVA SANTOS, 1974), todos os demais fósseis de Lepidotes
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encontrados no Bras¡l são procedentes de rochas cretáceas, em sua maioria, da Bacia do

Recôncavo (figs.2 a 12; quadros 1,2e3).

Além das espécies acima relacionadas, muito mater¡al, constando a maioria de

escamas, tem sido referido na literatura geo-paleontológica brasileira simplesmente como

Leptilofes sp. lsto decorre do fato do material ser insuficiente para estudo, isto é, existência

de poucos exemplares e, às vezes, mal conservados; e em se tratando de escamas, serem

elas de regiões do corpo, como por exemplo a regiáo caudal, que não têm muito

significado na diagnose das espécies.

Se todo o material encontrado no Brasil e referido a Lepidotes pertence

realmente a este gênero de semionotídeo, pode-se dizer que esse peixe é o mais

representativo do mesozóico brasileiro, oconendo desde o Neojurássico ao Neocretáceo

(Cenomaniano).

1.3 Objetivos e Justificativa

Considerando que, ainda hoje, fósseis de Lepidotes vêm sendo coletados

em diferentes formaçÕes geológicas do país, e que este gênero é um dos mais

freqüentes nã päleo¡etiofauna mesozóica brasileira, acreditamos que existe uma

necess¡dade premente de se revisar o material brasileiro já descrito e/ou inédito,

utilizando bibliografìas e metodologias mais modernas, e dar subsídios para uma

identificaçäo adequada deste peixe, mesmo tratando-se apenas de escamas.

As espécies descritas com material incompleto, L. oliveirai, L. dxsepfrênsls,

L. llewellyni, "L. iguatuensis", incluindo os holótipos, e exemplares das espécies L.

souzai e L. mawsoni, cujos tipos estão fora do Brasil, serão incluídas na referida

revisåo.

Em síntese, esta Tese de Doutoramento objetiva:

(1) redescrever todas as espécies brasileiras de Leprdofes, em

especial L. piauhyensis e Leprdofes roxoi ambas com espécimens completos,

utilizando novos exemplares com estruturas anatômicas nunca descritas;

(2) apresentar materiais inéditos de Lepidotes, como dentes, escamas

e exemplares incompletos, porém sem propor, ainda, um sfafus especifico;
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(3) aval¡ar o valor das escamas isoladas na definição do gênero e das

espécies desse semionotídeo, considerando além da morfologia, sua microestrutura e

a superfície da ganoína;

(4) avaliar a val¡dade das espécies brasileiras descritas com base em

material fragmentário;

(5) propor uma metodologia para a ¡dent¡fìcaçáo de escamas isoladas,

com base em análises estatísticas;

(6) propor um posicionamento filogenético dos Semionotidae.

2. Material e Métodos

As pesquisas desta Tese de Doutoramento foram realizadas no Laboratório

de lctiologia do Departamento de Biologia Animal e Vegetal do lnstituto de Biologia da

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (DBAV/IB/UERJ) e no Departamento de

Paleontologia e Estratigrafia do lnstituto de Geociências da Universidade de São

Paulo (DPE/lG/USP). Para sua realizaçáo, utilizou-se o material brasileiro de

Lepidotes existente nas coleçÕes paleontológicas do Departamento Nacional da

Produção Mineral/RJ (DNPM), cujo acervo paleontológico inclui o material referido às

principais espécies descritas de Leprdofes, especialmente L. piauhyensis e L. roxo¡,

incluindo as séries-tipo; Museu Nacional/UFRJ (MN); Universidade do Estado do Rio

de Janeiro (UËRJ); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); pontifícia

tlniversidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); American Museum of lriatural

History (AMNH - New York, USA); e Natural History Museum (BMNH - Londres,

lnglaterra); e de material estrangeiro do AMNH; do Carnegie Museum of Natural

History (CMNH - Pittsburgh, USA); Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN -

Paris, França); e BMNH.

Cerca de 200 exemplares, incluindo esqueletos completos e incompletos,

escamas articuladas ou isoladas, dentes e fragmentos ósseos de Leprdofes, e em

menor escala, de Araripelepidofes , foram analisados para as finalidades do presente

kabalho. O material mais expressivo e numeroso é o do acervo do Setor de

Paleontologia do Museu de Ciências da Terra do Departamento Nacional da Produção



Mineral (RJ), seguido do material do Departamento de Geologia e paleontologia do

Museu Nacional do Rio de Janeiro e do Departamento de Biologia Animal e

Vegetal/UERJ.

Com referência à L. piauhyensrs, as coleçÕes do Departamento Nacional da

Produção Mineral foram acrescidas de novos exemplares coletados em 194s, 19s2 e
1967 (SILVA SANTOS, 1974), após as primeiras coletas realizadas em 1930 pelo

então Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, na localidade de Amarantes, no

Estado do Piauí, e cujo material de Leprdofes foi estudado por Roxo & Löfgren (1936),

Silva Santos (1945) e Schaeffer (1947). Os novos exemplares anteriormente referidos

säo inéditos e serão analisados, pela primeira vez, nesta Tese. De L. roxoi seräo,

também, agora analisados alguns exemplares não estudados por silva santos
(1953a), quando da publicaçäo de seu trabalho sobre os'Lepidotídeos'da ilha de

Itaparica, Estado da Bahia, onde o autor criou a espécie. Das demais espécies de

Lepidotes, todo o material já existente foi revisto e redescrito. outros exemplares

inéditos, por nós coletados, ou pertencentes às várias institu¡çôes acima referidas, ou

ainda fazendo parte de coleçäo particular, serão aqui apresentados.

A relação abaixo é referente ao material em apreço, apresentado de acordo

com os registros de catálogos das instituições a que pertencem. os exemplares do

Departamento Ì{acionai da Produçáo Mineral vêm com a sigla DGM (Divisão de

Geologia e Mineralogia), mais o número do exemplar seguido da letra ,,p,, (peixe). Os

exemplares do Museu Nacional são registrados com a sigla MN, mais o número do

exemplar seguido da letra "v' (vertebrado). os exemplares do Departamento de

Biologia Animal e Vegetal/UERJ apresentam a sigla Pz-DBAV-UERJ (sendo "pz' a

sigla de Paleozoologia) mais o número do exemplar. o material da uFpE consta

apenas de alguns exemplares de L. piauhyensrs, mas náo apresentam número de

coleção. os exemplares do American Museum apresentam a abreviatura AMNH,

seguida do número do espécimen; aqueles do Natural History Museum aparecem com

BM(NH), mais a letra "P" (de Paleovertebrate) e o número do exemplar; os do

Carnegie Museum vêm com a sigla CMNH mais o número do espécimen; e os do

Muséum national d'Histoire naturelle apresentam a abreviatura MNHN, seguida do

número do exemplar.
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A listagem completa do material, contendo a localidade (quando possível) e

a estratigrafia, pode ser consultada no ,qPÊNDICE 1, neste volume. Conn relaçäo às

espécies do Brasil, as localidades de coieta, que, em gerai såo as préprias

localidades{ipo, foram apresentadas nos capítulos referentes a cada espécie.

Os exemplares bras¡le¡ros de Leprdofes encontram-se preservados em

folhelho, o que impede uma preparaçåo química, que é bastante comum e eficaz

quando se trata de material preservado em calcário, como é caso de Araripelepidotes.

Os exemplares foram, entäo, preparados mecanicamente, utilizando-se várias

ponteiras com agulhas finas, sob microscópio estereoscópio . Para a proteçåo do

material, utilizou-se uma cola solúvel em acetona (BUTVAR 76).

Um réplica em resina foi confeccionada especificamente para o espécimen

da Bacia de Sergipe-Alagoas, ¡tem que constou de várias etapas. lnicialmente,

procedeu-se à confecção de um bloco de massa de modelar, onde o exemplar foi

acomodado para ser moldado por borracha de silicone, que permite obter um grande

detalhamento do material original. Este molde em silicone funciona como uma espécie de

forma ou contra-molde, para a moldagem final em resina. Para proteção do espécimen, o

mesmo foi coberto com a cola Butvar. O silicone foi misturado a um catalisador e esta

mistura foi colocada em uma cámara de vácuo, para evitar a formaçåo de bolhas de ar.

Posteriormente, o silicone foi depositado no bloco, onde se encontrava o espéc¡men. Após

a retirada do contra-molde em silicone do bloco, procedeu-se à preparação do molde em

resina de poliéster, que constou do preenchimento do Çontra-molde por uma mistura de

resina e catalisador, com adição de pigmentos, de forma a permitir melhor visualização e

eontraste dos detalhes- Após um período de cerca de 24 horas, fez-se a retirada do molde,

soltando-se as laterais e empurrando a base para cima.

Secções delgadas de escamas, dentes e ossos cranianos foram

confecc¡onadas na Seçäo de Laminação do lnstituto de Geociências da Universidade

Federal do Rio de Janeiro, outras na Seção de Laminação da Companhia de Pesquisa

de Recursos Minerais (LAMIN/CPRM), outras ainda na Seção de Laminaçäo da

Faculdade de Geologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e as demais

pela própria autora. A rnetodologia utilizada para a preparação das lâminas foi

ligeiramente modificada de Ragonha (1984), e constou da inclusão dos espécimens

em um bloco de resina de poliéster (EPOXI) e de posteriores cortes longitudinais e
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transversais em uma serra. Após esta etapa, algumas secçÕes foram polidas

manualmente, utilizando-se lixas d'água, enquanto outras foram desgastadas na

máquina politriz, até obter uma fração de 50 a 70p. As fotografias das lâminas

histológicas foram realizadas, parte em um microscópio biológico e parte em um

microscópio petrográfìco, ambos com luz normal e polarizada.

Além da descr¡ção histológica das escamas e dentes dos Sem¡onotidae aqui

considerados, foi realizada uma análise quantitativa de algumas microestruturas,

especificamente canalículos de williamson e osteócitos, objetivando verificar a

possibilidade das mesmas serem utilizadas como caráter taxonômico para as diferentes

espécies. Esta análise constou da contagem destas estruturas em um campo visual

padronizado, visando à obtençåo de sua densidade por unidade de mm2. Estes dados

foram, então, submetidos a uma análise estatística não-paramétrica, com base no método

de Kruskal-Wallis, através do programa STATISTICÄ/w, versão 4.3 (STATSOFT, 1999).

Para a análise da superfície externa da ganoína, as escamas foram

metalizadas com uma película de ouro e as fotografias foram realizadas em

Microscópio Eletrônico de Varredura da marca LEo 440i no lnstituto de Geociências

da Universidade de Säo Paulo. Os tubérculos de ganoína foram posteriormente

medidos segundo a metodologia de Gayet & Meunier (1986). A distância

intertubercular foi aqui tomada tendo como ponto de referência os centros dos

tubérculos. Para a realização destas medídas, bem como para a contagem do número

de tubérculos, seguiu-se as sugestöes de Richter (1995), ou seja, tomou-se o cuidado

de utilizar o mesmo aumento para as fotografias (700x na tela do MEV), como também

procurou-se trabalhar com imagens que não induzissem a erros, em função da posição

da amostra em relação aos feixes de elétrons do microscópio. Segundo a autora, as

micrografias devem ser tiradas em ângulo reto à superfície da escama, sem ângulo de

inclinação.

As ilustrações foram elaboradas de acordo com a técnica do desenho em

ponto (COINEAU, 1982), seja a partir de um microscópio estereoscópio com câmara

clara, ou a partir de fotografias e dos próprios exemplares.

Alguns exemplares foram fotografados recobertos por uma película de óxido

de magnésio e outros com cloreto de amônia, para obter um melhor contraste e pôr em

evidência certos detalhes que não apareceriam sem esta técnica.
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A maioria das cartas geológicas, utilizadas para representar as bacias

sedimentares brasileiras com ocorrêneia de Leprdofes, foi retirarja do Boletim Téenico

dA PETROBRÁS dC 1994.

A descriçåo anatômica dos exemplares, bem como a nomenclatura

osteológica utilizada, baseou-se em Wenz (1967) e Brito (1995, 1997). Alguns termos

anatômicos, adaptados para a língua portuguesa, foram retirados de Corrêa e Castro &

Corrêa e Castro (1987).

A análise histológica das escamas e dentes, assim como a análise da

superfície externa da ganoína das escamas, teve como base os trabalhos clássicos de

Nickerson (1893), Williamson (1849), Goodrich (1907), Schultze (1966), Peyer (1968)

e ØNig (1978), e a literatura mais moderna, como por exemplo, Gayet & Meunier (1986,

1991), Meunier & Gayet (1992, 1996), Meun¡er ef afï (1988), Sire & Meunier (1994) e

Schulke (1996).

As sinonímias foram elaboradas de forma resumida, onde são apresentados

apenâs a primeira citação do gênero ou da espécie e os autores que modificaram a

nomenclatura dos táxons.

Todas as diagnoses aqui propostas foram baseadas em uma combinação de

caracteres primitivos e derivados. Ëste procedimento não é o mais adequado à luz da

sistemática filogenética, pois apenas as feiçöes exclusivas e derivadas permitem

estabelecer táxons monofiléticos. Entretanto, segundo Arratia (1996), uma combinaçäo

particular de caracteres pode ser útil na prática, por permitir um pronto reconhecimento de

táxons individuais.

As referências bibliográficas foram elaboradas segundo Oliveira & Bezerra

(1995), que, por sua vez, se basearam na NBR-6033 (1989) da Associação Brasileira

de Normas Técnicas, realizando algumas adaptações. As citações bibliográficas

mencionadas entre parênteses foram escritas em caixa alta, para evitar possíveis

confusões em relaçäo às referências dos autores dos táxons.

A metodologia cladística, sensu Hennig (1966) e Wiley (1981), foi aplicada para

elaborar uma proposta de ensaio fìlogenético dos Semionoiidae, incluindo as espécies

brasileiras e estrangeiras, cujos espécimens encontram-se total- ou parcialmente

completos, permitindo um bom estudo anatômico. Esta metodologia compreende várias

fases, iniciando-se com a escolha de um ou mais grupos-externos, que devem
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representar táxons muito próximos filogeneticamente, apresentando, pelo menos, uma

apomorfÌa. o grupo-externo é utilizado para polarizar os caracteres presentes em uma

matriz, construída a pañir da análise de cada caráter e seus diferentes estados
(MADDlsoN et alii, 1984). As estruturas anatômicas consideradas na análise devem

ser homólogas, porém no caso de nåo se poder estabelecer homologia, as mesmas

devem apresentar uma estreita relação topográfica (BRlro, 1gg5). com isso, os dados

säo submetidos a um programa de análise filogenética com parcimônia, que

apresentará como resultado árvores filogenéticas, representado as hipóteses sobre a
filogenia do grupo estudado.

No presente trabalho, uma matriz de dados com 33 caracteres e 14 táxons foi

construída, com base em diferentes complexos anatômicos e histológicos. A polarização

dos caracteres foi feita a partir de dois grupos-e)dernos. euanto à ordenação de

caracteres, os estados encontram-se não-ordenados, tendo como base a proposta de

Kluge & Farris (1969) de considerar os estados dos caracteres independentes uns dos

outros. uma discussão detalhada sobre a utilização de caracteres ordenados ou não-

ordenados na construção de uma matriz pode ser encontrada em Amorim (19g7).

os dados foram analisados no programa pAUp (phytogenetic Anatysis

using Parsimony) versão 3.1 (swoFFoRD 1993) em um microeomputador da linha

Macintosh, utilizando-se a opçäo "branch and bound'(i. é, não heurística), o que,

segundo olsen & Mccune (1991), garante encontrar as árvores mais parcimoniosas. A
matriz de caracteres foi analisada, utilizando-se o critério de otimização AccrRAN
("procedures that ACCelerate the evotutionary TRANsformation of a charactel'),
ferramenta também oferecida pelo PAUp 3.1. Ëste procedimento procura atribuir a

origem de um caráter a um nível de generalidades mais abrangente, preferindo uma

única origem anterior de um caráter, seguida de uma ou mais reversÕes, a duas ou

mais origens homoplásticas (AMoRlM, 1997). A construção das árvores foi obtida pelo

mesmo programa.

A apresentação da Tese foi feita em dois volumes isolados: um só para o
texto e apêndices, estes últimos abrangendo tabelas, quadros e as árvores
filogenéticas obtidas, nesia ordem; o segundo volume contém exclusivamente figuras
(numeradas com algaritmos arábicos) e estampas (numeradas com algar¡tmos
romanos), acompanhado de uma lista de abrev¡aturas.



3. Sistemática Paleontolégica

Classe Osteichthyes Huxley, 1880

Subclasse Actinopterygii Cope, 1 871

lnfraclasse Neopterygii Regan, 1 923

Divisão Halecostomi (sensu Patterson, 1g73)

Ordem Semionotiformes Arambourg & Bertin, 1958

Família Semionotidae (sensu Tintori, 1996)

Gênero Leprdofes Agassiz, 1832

ESPÉclE-TlPo'. Lepidotes e/vensr.s (Blainviile, 1B1B) - Liássico superior da Alemanha

SINONiMIA:

1818 - Cyprinus Blainville: 394

1832 - Lepidotes Agassiz: 145 (tipo: Lepidotes gigas)

1832 - Lepidosa¿rrus von Meyer: 208 (tipo: Leprifofus unguicutatus)

1833 - Lepidotus Agassiz: 8, 233 (ortografia alterada)

1833 - Sphaerodus Agassiz: 1 5 (em parte)

1842- Scrobodusvon Münster: 38 (tipo: Scrobodus subovatus)

1863 - P/esrbdus Wagner: 632 (tipo: P/esrbdus pusfulosøs)

1893 - Prolepidofus Michael: 729 (tipo: Protepidotus gattinek)

1895 - Lepidotus Woodward: 77

3.1 Diagnose Revista

Semionotidae caracterizado por, pelo menos, uma autapomorfia _ presença

de um vômer ímpar ou co-ossifìcado nos indivíduos adultos - e pela seguinte
combinaçäo de caracteres: corpo fusiforme, um tanto alto em funçåo da elevação pré-

dorsal, e levemente comprimido; cabeça relat¡vamente pequena, cabendo cerca de
três vezes no comprimento padräo; frontais, em geral, longos, alcançando até o dobro
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do comprimento dos parietais; nasais estreitos e separados entre si; placas pós,

orbitais anamésticas, variáveis em número, porém nunca menos que duas, por vezes

muito numerosas; série circumorbital completa na maioria das espécies; um a dois

pares de extra-escapular; dentes marginais estiliformes, ou moderadamente robustos,

numa série simples no pré-maxilar, rnaxilar e dentalo-esplenial; dentes internos,

estiliformes e finos, estiliformes e robustos, ou curtos e robustos, sempre lisos;

abertura da boca pequena; supramaxilar único; dentalo-esplenial com um longo

processo ventral, alcançando o bordo posterior da maxila inferior; vômer e série

pterigóide-palatino com dentes; duas concavidades no epiótico; pré-opérculo em forma

de crescente ou aproximadamente retilíneo; opérculo mais alto do que largo, sendo

sua largura aproximadamente metade a 314 da altura; processo ântero-dorsal do

subopérculo alongado; raios branquiostégios pouco numerosos; placa gular ausente;

escamas fulcrais grandes, fortes, bisseriais, presentes em todas as nadadeiras;

nadadeiras pares relativamente pequenas; nadadeiras ímpares (com exceção da

caudal) curtas e altas; nadadeira dorsal equ¡d¡stantemente oposta ao espaço entre as

nadadeiras pélv¡ca e anal; nadadeira caudal heterocerca abreviada; escamas

delgadas a robustas, quadrangulares a rombóides, lisas ou ornamentadas, com

tubérculos, cristas ou sulcos raiados; bordo posterior liso ou denteado; escamas do

flanco nåo muito mais altas do que largas, com sua margem anterior sobreposta nos

ângulos superior e inferior; escamas do bordo dorsal conspícuas, com ou sem um

espinho posterior; escamas da linha lateral curtas; escamas da face ventral

aproximadamente tão altas quanto largas; escama pré*anal muito diferenciada;

escamas caudais menores e pouco diferenciadas entre as espécies; espessura da

camada de ganoína variando consideravelmente entre as espécies_



4. Lepidotes piauhyensis Roxo & Löfgren, 1936

Material-tipo: DGM 297-P (l-lolótipo; peixe compteto) (Ëst. ilt, A)

Local¡dade-tipo: Fazenda Muzinho, a 16km nordeste de Floriano, Estrada Floriano-

Amarante, Piauí

Estratigrafìa: Formação Pastos Bons, Neojurássicoi Eocretáceo da Bacia do parnaiba

(Fig. 3)

4.1 Diagnose Revista

semionotídeo caracterizado por uma possível autapomorfia - presença de uma

lâmina óssea na porção venkal do cerato-hial anterior, e pela seguinte combinação de

caracteres: corpo ligeiramente alto devido à presença de uma acentuada elevaçâo pré-

dorsal; cabeça representando cerca de 1/4 do comprimento total; parietais atingindo

aproximadamente 1/3 do comprimento dos fiontais; ossos dérmicos do teto craniano e da

série circumorbital ornamentados por tubérculos salientes e relativamente densos; dentes

marginais alongados e aguçados, expandindo-se na extremidade do pedículo em fonna

subcônica; dentes internos aproximadamente tåo altos quanto os dentes marginais, porém

um pouco mais robustos, apresentando pedículos longos e extremidade expandida; único

par de extra-escapulares unidos na linha mediana do crânio; série circumorbital completa;

três placas pós-orbita¡s anamésticas; processo ântero-dorsal do subopérculo curto; altura

máxima do opérculo atingindo quase o dobro do seu maior comprimento; escamas lisas,

sem ornamentação; escamas da margem dorsal conspícuas; nadadeira dorsal muito

alongada, iniciando-se logo atrás da elevaçåo pré-dorsal e com g raios, origem da

nadadeira dorsal equidistante da origem da peitoral e pélvica; peitoral com 12 raios,

pélvica com B ou 9, anal com B.



4.2 Generalidades

A espécie Lepidotes piauhyensis foi erigida por Roxo & i-öfgren (1936), ctlm

base em um exemplar quase completo, que se encontra hoje depositado no Setor de

Paleontologia do Museu de Ciências da Terra do Departamento Nacional da Produçäo

Mineral (RJ), sob o número DGM 297-P. Roxo & Löfgren (op. cit.) realizaram uma boa

descrição das escamas, quanto à morfologia e à disposiçâo no corpo do peixe, e uma

breve caracterização dos ossos cranianos e nadadeiras. Além disso, estabeleceram uma

comparação, quanto à forma do corpo, com as espécies Lepidotes minor Fgassiz, 1837, L.

e/vensls (Blainville, 1818) e L. laevis Agassiz, 1837, todas do Jurássico da Europa,

embora os autores considerem a formaçäo geológica de onde provém L. piauhyensis como

de idade cretácea. Os autores fizeram, ainda, uma breve consideração sobre o gênero

Lepidotes no Brasil, em relação à ocorrência e idade.

Silva Santos (1945) realizou um detalhado estudo de L. ptauhyensr.s, tendo

como base apenas o holótipo (DGM 297-P), que apresenta um bom estado de

conservação, o que permitiu, segundo o autor, observar quase todos os detalhes de

significância morfológica. A cabeça e a parte anterior do corpo, inclt¡indo a nadadeira

pélvica, foram destacados da rocha-matriz, permitindo uma visåo tridimensional de suas

estruturas. Silva Santos (op. cñ.) afirmou que L. piauhyensis diferencia-se das demais

espécies brasileiras do gênero por apresentar, principalmente, a$ escamas lisas e

denteadas posteriormente. O autor considerou a espécie pouco especializada, baseando-

se em alguns caracteres que se consagraram na literatura paleontolégica eomo

diagnósticos para identificar o "grau de evolução' do gênero, tais como: aspecto e

disposiçäo dos dentes, ornamentaçáo e quantidade de ganoína das escamas, número de

ossos na série extra-escapular, e tamanho dos espécimens. Da mesma forma, considerou

espécies da Bacia do Recôncavo (L. mawsoni e L. souzai) como mais especializadas do

que L. piauhyensls, baseando-se nos mencionados caracteres.

Em funçåo de nåo haver outros fósseis associados, Silva Santos (op. crl. ) optou

por náo precisar a idade geológica do material, entretanto sugeriu tratar-se de uma forma

do Jurássico, mas que poderia ter sobrevivido até o Cretáceo.

Schaeffer (1 947) estudou uma coleção de peixes fósseis do Cretáceo e

Terciário brasileiros, proveniente de Säo Paulo, Bahia, Alagoas, Sergipe e Piauí.

Nesta coleção, constavam dois exemplares quase completos de Leprdofes
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piauhyensis, que se encontram hoje depositados na coleçâo paleoictiológica do
American Museum of Natural History, sob os números AMNH 1oo1z e AMNH 10013
(Est. lV, A e B). Neste trabalho, schaeffer (op. cit.) apresentou uma diagnose revista
para L. piauhyensis, bem como teceu algumas considerações sobre o gênero
Lepidotes no Brasil, onde ele procurou estabelecer comparações com as espécies
brasileiras de Lepidofes descritas àquela época, a saber, "L. temnurus", L. mawsoni e
L. souzai. Entretanto, não há uma descrição morfológica pormenorizada dos dois
espécimens e o autor cometeu um equívoco quanto à unidade estratigráfica de origem
do material, que ele indicou ser Formação santana, bem como quanto a sua idade,
considerada por ele como neocretácea.

segundo o autor, existia uma forte semerhança entre as escamas de
Lepidotes piauhyensis e de L. congolensrs (Hussakot, 1917) do Neojurássico da Bacia
do congo, na África. De fato, exemplares por nós examinados no American Museum of
Natural History, referentes à L. congolensls (AMNH 6391, AMNH 6392 e AMNH 6395),
incluindo a série-tipo, apresentam escamas muito semelhantes quanto à morfologia
externa.

seráo aqui apresentados certos caracteres anatômicos, que nåo foram
abordados pelos autores anteriores, eom hase em outros exemplares não analisados por

eles, e uma reconstituição de L. piauhyensls, utilizando todos os espécimens disponíveis
(Fis. 13).

4.3 Aspectos Anatomicos

Esqueleto cruniano

A estrutura da cabeça é bem definida, com exceção dos elementos das regiões
etmoidal e nasal. A forma, em vista lateral, é de aspecto triangular, sendo o eixo
longitudinal o mais longo. os ossos são revestidos de ganoína uni-estratificada (Est. V, A),
com tuberculações irregulares mais pronunciadas e numerosas nos elementos da parte

superior (Fig. 15). A órbita é pequena (distância pré-orbital igual a 2,6 vezes o diâmetro da
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órbita), situada quâse no meio da €beça e contornada totalmente pela série de placas

circumorbitais (Est. V, B).

Ossos dénnicos do teto craniano e da região nostral

(1) PRÉ-MAXILAR (PMx): Os pré-maxilares såo formados por bordos alveolares

(ba) longos e delgados, e por processos ascendentes (pap) curtos e robustos, unidos

na linha mediana do crânio, e dirigidos dorso-posteriomente, atingindo a borda anterior

dos frontais (Est. Vl, A). os bordos alveolares não apresentam dentes ligados a eles,

podendo-se apenas observar os dentes isolados ou deslocados do osso. pode-se

observar nos processos ascendentes, devido ao deslocamento ou, mesmo, fratura dos

nasais, uma depressão, onde se encontra o forâmen otfactorium advehens, por onde

passa o nervo olfatório (l) (Est. Vl, B; Fig. 14). Observa-se, ainda, um pequeno

forâmen para o ramo palatino do nervo facial (Vll).

(2) NASAL (Na): Em Lepidotes, os processos ascendenies do pré-maxilar são

sobrepostos por um par de nasais reniformes, que atingem a extremidade dos frontais

poster¡ormente e os rostrais anteriormente. Estes ossos não são unidos na linha

mediana do crânio e existe entre eles um espaço ("ossos flutuantes"), deixando

aparecer os pré-maxilares. Em todos os exemplares de L. piauhyensrs observados, os

nasais apresentam-se fragmentados, podendo ser melhor defìnidos no holótipo e no

exemplar Pz.DBAV.UERJ 409, em especial o nasal esquerdo (Est. VI, B; Fig. 14)

Pouco se pode dizer sobre esta estrutura, sabe-se, ao menos, que deveria atingir

dimensÕes relativamente grandes e deveria portar poros do canal supra-orbital,

embora nenhum poro tenha sido obseruado.

(3) ROSTRAL (Ros): Os rostrais, em Lepidotes, sáo pares, unidos na linha

mediana do crânio, formados por dois ramos: um, ântero-mediano; outro, póstero-

lateral.

Em L. piauhyensrs, o rostrar é um osso tuburar, podendo ser caracterizado como

uma estrutura em "boomerang-like" (sensu THlEs, 1989). Ele recobre parcialmente o
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processo ascendente do pré-maxilar e apresenta a característica comissura

etmoideana (com. et.) (Ëst. Vll A e B; Fig. 15).

A região rostral é raramente preservada em Lepldofes, sendo descrita por

Dechaseaux (1943) para L. elvensis e L. laevis, e por wenz (1967) para L. e/vensrs. com

nossos estudos, pode-se acrescentar L. piauhyensis à relação das espécies onde se

conhece a reg¡ão rostral.

(4) FRONTAL (Fr): Os frontais são os ossos mais longos do teto craniano, sendo

aproximadamente três vezes mais longos do que os parietais, mas mantêm

aproximadamente a mesma largura por todo o seu compr¡mento- Ëntretanto, a reg¡ão

posterior do frontal esquerdo, na maioria dos exemplares, é mais larga que a do direito. A

sua maior largura excede pouco mais de 1/3 do seu comprimento total (Est. vlll, A). A

sutura interfrontal é aproximadamente reta, com pouca ou nenhuma sinuosidade e está

situada bem na linha mediana do crânio. Já a linha de sutura entre os frontais e os

parietais, principalmente no exemplar Pz.DBAV.UERJ 4i4 é bastante angular (Est. Vlll,

B). observa-se nitidamente, em um outro exemplar, em vista ventral, o trajeto do canal

supra-orbital, ao longo do frontal, com uma forte crista cobrindo-o. observa-se, ainda, o

centro de ossificação do frontal (Est. Vlll, A Fig. 16).

As reiaçÕes anatômicas entre os frontais e os nasais nâo são muito nítidas, ao

contrário do que ocorre com os pré-maxilares, que possuem um encaixe perfeito com o

frontal (Ëst. Vl, A e B; Fig. 14). A margem lateral do frontal apresenta uma constricção,

sendo contornada em progressäo ântero-posterior pelos elementos da série supra-orbital e
pelo demesfenótico (Est. vlll, A; Fig. 16). posteriormente, o frontal está em contato com o

parietal e dermopterótico.

o desenho da sutura interfrontal em Leprdotes parece variar de um indivíduo a

outro, desde um contorno reto até sinuoso, de modo que o valor sistemático que

alguns autores atribuíram a este caráter nåo é adequado.

(5) PARIETAL (Pa): Os parietais apresentam uma forma sub+etangular e, como os

frontais, são assimétricos, mas apresentam aproximadamente a mesma largura e
comprimento (o direito, em geral, é mais largo que o esquerdo), variando apenas a forma.

seu comprimento é cerca de 1/3 do comprimento do frontal (Fig. i6). Anteriormente, estão
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em contåto com os frontrais, lateralmente, com os dermopterót¡cos e posteriormente, estão

encobertos pela margem anter¡or do extra-escapular. A linha de sutura entre o parieial e o
frontal é fortemente digitada (Fig. 15). o parietal esquerdo, em geral, sobrepõe-se à linha

mediana do crânio em detrimento do parietal direito (Est. Vl, B). wenz (1967) afirma que

este tipo de disposiçåo é a normalmente observada nas formas do Liássico, mas tal

também é vista em L. piauhyensis. A linha de sutura interparietal é bastante sinuosa

(Est. Vl, B).

(6) ÐËRMOPTERÓTICO (Dpt): Apresenta forma aproximadamente retangular, com

comprimento quase igual ao do parietal, porém menos largo. É limitado anteriormente pelo

ftontal e pelo dermesfenótico. Pssteriormente é limitado, em grande parte, pelo bordo

ântero-lateral do extra-escapular e pelo ângulo súpero-anterior do opérculo. o bordo

mesial faz contato com o parietal e o bordo lateral recebe um dos elementos, o superior,

da série pós-orbital, e o bordo superior do pré-opérculo (Est. Vlll, B). o canal infra-orbital

encontra-se profundamente incluso no dermopterótico e percorre este osso por quase todo

seu comprimento, em posição mediana. Em vista interna, observa-se uma forte crista

cobrindo este canal. Em sua porção anterior, o canal infra-orbital envia um ramo, dirigido

ântero-medialmente, para o frontal (Est. Vlll, A; Fig. 16).

(7) EXTRA-ESCAPUIAR (ExEscap): o limite posterior do neurocrânio é protegido

pela série extra-escapular, representada, nesta espécie, por apenas um par de placas

ósseas de forma oval, simétricas e muito largas inferiormente. Estendem-se desde a sutura

mediana, onde são bastante estreitas, até o bordo superior de cada opérculo (direito e

esquerdo). sua margem anterior cobre todo o bordo posterior do parietal e quase todo o
do dermopterótico. A margem superior do opérculo é, em parte, também coberta pelos

extra-escapulares (Est. V, B). Ëste ossos são percorridos pela porção cefálica do canal da

linha lateral (c. ll) e pela comissura transversa (ct) (Est. Vlll, B; Fig. 1S).

saint-seine (1949) propôs que a subdivisão dos extra-escapulares em vários pares

poderia ser interpretada como um "processo ortogenético,, na evolução do gênero

Lepidotes. segundo este autor, as formas do Eojurássico apresentam apenas um par, e as

do Neojurássico-Eocretáceo, três a quatro pares, embora o próprio autor reconhecesse

que existem exceçôes. Deste modo, o valor evolutivo que o autor quis atribuir a este
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caráter é contestável, pois o número de extra-escapulares varia consideravelmente em

Lepidotes, independente de sua idade geológica, além de variar em muitos outros

actinopterígeos.

Ossos dérmicos da face

(1) SÉRrE CTRCUMORB|TAL

Na face de L. piauhyensrs, os ossos orbitais apresentam o plano geralmente

conhecido nos semionotídeos. Há um conjunto de placas ósseas, delimitando

completamente a órbita (Est. v, B), a série circumorbital (sco), compreendendo a série

supra-orbital, o dermesfenótico e a série infta-orbital; e um conjunto incompleto,

envolvendo póstero-ventralmente o primeiro conjunto, a série pós-orbital (suborbital de

wENz, 1967) (Est. lX, A). A série circumorbitaf em L, piauhyensrs forma um revestimento

dérmico completo sem lacunas, com o supra-orbital anterior em contato com o primeiro

infra-orbital (Est. Xl, A).

= Série Supra-orbital (Suo): Situa-se acima da órbita, sendo formada por três

elementos, aproximadamente quadrangulares, encaixando-se nas bordas laterais dos

frontais (Est. Vlll, A; Fig. 16). Uma das placas, mais alongada, porta um sulco raso, que

corresponde à "pit line" vertical do eanal supra-orbital da face (Ëst. lX, A).

- Dermesfenótico (Dsf): Representa o último osso da série infra-orbital (lo6). É um

osso de grandes dimensões, apresentando a forma de um hexágono irregular. Encontra-se

articulado ao dermopterótico, ao terceiro supra-orbital e ao pós-orbital superior. o
dermesfenótico forma o ângulo póstero-superior da órbita (Est. Vlll, A; Est. lX, A).

- Série lnfra-orbital (slo): Esta série comporta seis placas ósseas, duas localizadas

à frente da órbita, pequenas e de forma irregular, e quatro sob a órbita e posterior a ela,

altas e quadrangulares. o número e a disposição das placas variam de um espécimen a

outro e, por vezes, de um lado e de outro de um mesmo exemplar. A série ó limitada
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súpero-posteriormente pelo dermopterótico e ventro-posteriormente, pela série pós-orbital

(Ëst. lX, A; Ëst. Xl, A).

- série Pós-orbital (sPo): É constituída por duas ou três placas anamésticas, de
grandes dimensöes, variando sua forma de quadrangular a sub-retangular (Est. lX, A e B).

Da mesma forma que ocorre com as placas infra-orbitais, há variações sobre o
número e a forma das pós-orbitais. A presença de um elemento pós-orbital mais

desenvolvido que os outros é comum, mas sua forma varia de um indivíduo para o

outro; em especial o pós-orbital dorsal, freqüentemente individualizado, pode estar
fusionado ao grande pós-orbital.

conforme mencionado anteriormente, é comum nas espécies de Leprdofes, e
mesmo entre outros Actinopterygii, haver variação na disposição e no número de placas

da série circumorbital. No lado direito da cabeça do holótipo de L- piauhyensrs, os
elementos orbitais encontram-se deslocados das suas posições originais e alguns estão,

em parte, fragmentados. Pode-se, entretanto, comparar as séries de um lado com as do

outro lado (Est. lX, B; Est. Xl, A). A série pós-orbital, em ambos os lados, é semelhante em

número, mas diferem em tamanho. Na série supra-orbital, distinguem-se os mesmo$

elementos encontrados na série correspondente no lado esquerdo e indícios de outros

elementos anteriores. Entretanto, a série infra-orbital parece variar tanto em número de
suas placas como nas suas respectivas formas. No lado esquerdo do exemplar, no limite
posterior da órbita, há pequeninos ossículos intercalados na série infra-orbital. No lado

direito estes elementos não foram constatados.

(2) PRÉ-OPERCULO (pOp): É um osso longo e estreito, em forma de crescente,

apresentando um ramo anterior e um ramo vertical, sendo este mais longo e estreito do
que aquele (Est. lX, B). E l¡m¡tado anteriormente, em toda sua extensão, pela série pós-

orbital, desde a borda látero-posterior do dermopterótico até a borda posterior da maxila

inferior (Est. xl, A). A porção dorsal do ramo vertical atinge a borda lateral do teto
craniano. o canal sensorial pré-opercular (c. pop) corre paralelo à borda anterior do
pré-opérculo, emitindo ramificações laterais (Est. lX, B).





os mais largos. No exemplar Pz.DBAV.UERJ 411, o primeiro raio é notadamente maior
que os demais (Est. X, B; Fig. 1B a). O número de raios varia de cinco a nove.

(5) PLACA GULAR: o gênero Lepidotes não apresenta esta estrutura. Dentro dos

semionotiformes, somente Dapedius e Tetragonolepis parecem possuir esta estrutura

(WENZ, 1967).

Maxila superior

(1) MAXILAR (Mx): É um osso curto, porém robusto, alto na sua porçâo proximal,

afilando-se distalmente. Está em contato posteriormente com o dentalo-esplenial, não

atingindo o angular sua borda proximal é reta e situa-se anteriormente à órbita. o
maxilar é móvel e se articula com a face interna do pré-maxilar, porém não foi possível

constatar a presença de um processo articular. É livre, sendo bem separado do pré-

opérculo. Assim como em L- e/vensrs, verifica-se uma lacuna de ossificação entre o
maxilar e os infra-orbitais. Aparentemente o maxilar é edentado (Est. Xl, A).

(2) SUPRAMAXILAR (sMx): É ún¡co e rocaliza-se sobre a borda póstero-dorsal do

maxilar. Apresenta pequenas dimensões e tem a forma de uma pequena meia-lua (Est. xl,
A).

Maxila inferior

A maxila inferior em Lepidotes piauhyensis é bem desenvolvida, forte e
relativamente alongada, sendo o dentalo-esplenial o elemento predomínante (Est. xl,
B). Ela apresenta um processo coronóide relativamente elevado, cuja altura equivale a
1/3 de seu comprimento, e a região da sínfise, alta.

A articulaçäo quadrado-mandibular está situada ao nível do bordo posterior da
órbita ou o precede ligeiramente. A face lateral da maxila inferior é formada por três

ossifìcações: supra-angular, angular e dentalo-esplenial (Est. Xl, B).



(1) SUPRA-ANGULAR (SAng): um pequeno supra-angular sobrepõe-se ao

angular e ao dentalo-esplenial, formando o ângulo posterior do processo coronóide

(Est. Xl, B).

(2) ANGULAR (Ang): corresponde à toda a regiâo póstero-inferior da maxila

inferior, sendo muito elevado e forma uma grande parte do processo coronóide (Est. Xl,

B). O centro de ossificação é visível à base do osso, antes da fosseta articular. A

sutura ângulo-dentalo-esplenial apresenta um contorno sigmoidal (Est. Xll, A), como é

geralmente encontrado em Lepldofes, salvo L. lennieri.

(3) DENTALO-ESPLENIAL (DEspl): forma a maior parte da maxila inferior, sendo

caracterizado pela forte curvatura da região anter¡or para o plano mediano. A sínfise é

um tanto alta e a -plataforma" sinfisiária é muito estreita e não grandemente estendida,

como em outras espécies (p. ex., L. lennieri e L. mantelli). Na região dentígera, o

dentalo-esplenial é estreito, expandindo-se muito para trás, de modo que a região

posterior do osso participe grandemente na formação do processo coronóide. O
dentalo-esplenial envia um apófìse caudal que se estende pelo bordo inferior do

angular e alcança a reg¡åo articular da maxila inferior (Est. Xll, A; Fig. 17). Em um dos

exemplares, pode-se observar a presença de 11 dentes, cônicos, pontiagudos,

apresentando uma constricçäo (sensu AGAsslz, 1833-1844) entre a coroa dentária e

a base de fixaçäo (Est. Xll, A; Fig. 17).

A face interna da maxila inferior apresenta um coronóide posterior (observado

em função do deslocamento do bordo superior do dentalo-esplenial no holótipo),

portando dentes cônicos dispostos em várias fileiras (Est. XIl, B), que deveria ser

precedido anteriormente por um ou dois pequenos coronóides. A forma da maxila

inferior (sínfìse relativamente alta, processo coronóide elevado e afastado), o número

de suas ossificações (presença de um supra-angular) såo próx¡mos daqueles de

semrbnofus, Acentrophorus e outros Lepidotes e lembram a maxila inferior do tipo

Amióide.

O dentalo-esplenial e o angular portam os poros do canal sensorial mandibular

que acompanham os bordos inferiores destes ossos, observa-se uma linha única de
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poros, ao contrário da maioria das espécies de Lepldofes e, de maneira geral, nos

Semionotidae (5. normanniae), que apresentam uma dupla linha de poros.

(4) ARTICULAR (Art): Em vista interna, vê-se um articular fragmentado, mas de

grandes dimensões. Póstero-ventralmente, observa-se uma superfície côncava para a

art¡culaçåo com o côndilo do quadrado. Anteriormente, uma porção alongada do

articula situa-se entre o dentalo-esplenial e o pré-articular (Fig. 1S).

(5) PRÉ-ARTICULAR (Part): Apresenta-se, também, fragmentado, mas deveria

atingir grandes dimensoes. Não foi possível constatar a presença de dentes (Fig. 1S).

Dentição

Êm L. piauhyensis os dentes marginais estão presentes no pré-maxilar e

dentalo-esplenial (Est. Vl, B; Est. Xll A e B). Estes dentes são bastante alongados e

aguçados, expandindo-se na extremidade do pedículo em forma mais ou menos cônica

(altura máxima -- 3,97mm; largura máxima = 1,24mm), Os dentes interneis do enronóide

(Co) têm aproximadamente a mesma altura dos dentes marginais, porém são um pouco

mais robustos, apresentando pedículos longos e extremidade expandida. A superficie

oclusal é suavemente arredondada ou quase achatada (Est. Xll, B).

Suspensäo e arco hiéide

Os ossos do suspensório estão visíveis, de forma satisfatória, no exemplar

Pz.DBAV.UERJ 408 (Fig. 15), sendo conservados: hiomandibular, quadrado, inter-hial,

cerato-hial anterior e posterior, hipial ventral e dorsal, ectopterigóide, endopterigóide,

metapterigóide, autopalatino e dermopalatino. Apenas no exemplar pz.DBAV.UERJ

413 (Est. Xlll, A), pode-se observar o quadrado-jugal.



(1) HIOMANDIBULAR (Hi): O pré-opércuto foi deslocado no holótipo, permitindo

visualizar somente uma estreita porção do bordo dorsal do hiomandibular (Est. X, A). Em

outro exemplar, porém, este osso pode ser melhor observado (Est. Xlll, B; Fig. 1S). É

relativamente longo e robusto, e dirigido obliquamente para frente. Dorsalmente, existe

uma concavidade, que representa a fossa hiomandibular, onde se dá a articulaçäo do

hiomandibular com o endocrânio. o bordo anterior náo se encontra muito bem definido,

mas observa-se uma concavidade um tanto acentuada e dirigida dorso-ventralmente. Não

se observam nem o processo de articulação para o opérculo, nem o processo de

articulação para o prâopérculo, uma vez que o bordo posterior do hiomandibular encontra-

se encoberto pelo pré-opérculo. Percorrendo o hiomandibular, nota-se um canal para a
passagem do ramo hiomandibular do nervo facial (Vll) (Fig. 1S).

(2) OUADRADO (Qu): O quadrado apresenta uma forma subtriangular, sendo

relativamente pouco desenvolvido para um peixe com uma maxila inferior táo robusta.

sua borda dorsal é aproximadamente reta a ligeiramente arredondada. sua porçâo

inferior é desenvolvida em um côndilo maciço para a articulação com a maxila inferior
(Est. Xl, B). Lateralmente, o quadrado apresenta uma crista suave, que se dirige até

próximo ao côndilo articular (Est. Xlll, B; Fig. 1s). Anteriormente, entra em contato conl o
(?) ectopterigóide posterior, e dorsalmente, com metapterigóide e hiomandibular (Fig. 15).

o bordo posterior do quadrado deveria apresentar uma superfície de encaixe para o
quadrado-jugal, como ocorre em Semrbnofus (OLSEN & McCUNE, 1991), porém tal

superfície não pôde ser observada, pois o quadrado encontra-se, em geral, parcialmente

coberto por algum osso.

Não há qualquer citação na literatura da existência de simplético em Lepldofes. Em

nenhum dos exemplares de L. piauhyensls examinados, tal estrutura foi observada.

(3) OUADRADO-JUGAL (QuJ): É um osso de origem dérmica, localizado

posteriormente ao quadrado, individualizado e näo fusionado a este. Apresenta-se em

forma de bastão alongado e estende-se ao longo da margem anterior do pré-opérculo.

Nota-se uma linha sensorial vertical ao longo de toda a extensäo do quadrado-jugal. seu
contato com o quadrado nâo pôde ser observado (Est. Xlll, A).
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o quadrado-jugal não se encontra preservado na maioria das espécies de

Lepidotes. Patterson (1973) apontou a presença deste osso na crista lateral do quadrado

em uma espécie indeterminada de Leprdofes. Thies (1ggg), por sua vez, indicou, em L.

gloriae, a presença de uma alta e estreita crista na superfície lateral do quadrado, que

poderia alojar o quadrado-jugal.

Segundo alguns autores, é provável que a presença do quadrado-jugal seja um

caráter primitivo em actinopterígeos, estando ausente, segundo patierson (1973) e Arratia
& SchulÞe (1991), nos Halecomorphii e Teleostei.

(4) INTER-HIAL (lH): Pequeno osso de forma cilíndrica, articulado à porção póstero-

dorsal do cerato-hial posterior (Est. Xlll, B; Fig. 1s). Normalmente, o inter-hial liga o
hiomandibular ao cerato-hial posterior, porém tal feição não foi observada, em funçáo

do tipo de fossilização que deslocou alguns ossos de sua posição original.

(5) CERATO-HIAL ANTËR|OR (cH1) e posrERroR (cHr): o cerato-hiat anterior é

alongado, sendo cerca de três vezes mais longo que alto. Apresenta-se em forma de

ampulheta, ou seja, é expandido dorsoventralmente e comprimido lateralmente. o bordo

dorsal apresenta uma ligeira concavidade; o bordo ventral é reto, apresentando uma

lâmina óssea (figs. f 5, 18 g e þ). Esta lâmina representa, provavelmente, um caráter
exclusivo de L. piauhyensrs, visto não ter sido observada, até o momento, em nenhuma

outra espécie de Lepldofes. o bordo anterior é menos elevado que o bordo posterior. Do

cerato-hial anterior partem os raios branquiostégios, cujas fóveas, onde encaixam-se estes

raios, podem ser observadas apenas no exemplar Pz.DBAV.uERJ 408, que exibe a face
interna deste osso. O cerato-hial posterior é bem menor e de morfologia bastante distinta,

um tanto arredondada (Est. X, B; Est. Xlll, B; Est. XlV, A). Em sua porção posterior,

encaixa-se o inter-hial. o contato entre o cH1 e o cH2 é marcado por uma sutura. Na

porção superior de ambos os elementos, corre o canal para a passagem da artéria
eferente hioideana (figs. 15, 18 g e þ). Na frente, o cerato-hial anterior articula-se com dois
hipiais, o ventral eodorsal.

Nos exemplares onde os cerato-hiais encontram-se preservados, observa-se uma

diferença em relação às dimensões. como a morfologia é similar, provavelmente trata-se

29



de uma questão ontogenética, com os referidos exemplares representando indivíduos

jovens e adultos (Est. X, B; Est. Xlll, B; Est. XlV, A; figs. 15, 1B g e þ).

(6) HIPIAL VENTRAL (HH (ve)) e ÞORSAL (HH (do)): O hipial, em L. piauhyensis, é

um osso par, como em muitos teleésteos, de origem endocondral, que forma a porção

inferiordo arco hióide. O hipial veniral apresenta uma forma ovalada e articula-se à porção

ântero-ventral do cerato-hial anterior. O hipial dorsal, de forma mais arredondada,

apresenta dimensöes muito menores do que o ventral, atingindo cerca de 1/3 do diâmetro

deste, e articula-se à porção ântero-dorsal do cerato-hial anterior (Est. Xlll, B; Fig. 15).

Segundo Thies (1989), Lepidotes mantell¡ Agassiz, 1837 e L. e/yensls seriam as

únicas espécies de Leprdofes nas quais o cerato-hial anterior, cerato-hial posterior e

hipiais são bem conhecidos. Com nossos estudos, podemos indicar Leprdofe s piauhyensis

como mais uma espécie, onde estas estruturas podem ser observadas.

(7) ECTOPTERIGÓ|DE ANTERTOR (Ecptgl) e pOSTER|OR (?Ecpig2): Segundo

Thies (1989), a porçåo ântero-lateral do palato em Leprdotes gloriae ê formada por

duas ossificaçÕes finas e em forma de lâmina: a anterior, denominada ectopterigóide

1; e a posterior, denominada, com dúvidas, ectopterigóide Z. Uma ossificação similar

ao ?ectopterigóide 2, com respeito a sua relação com o ectopterigéide, de aeordo com

Thies (op. clf ), ocorre em L. e/yensrs, embora Wenz (1967) tenha se referido a este

osso como quadrado. Devido ao fato do ?ectopterigóide 2 estar em contato com o
endopterigóide dorso-medialmente, com o metapterigóide posteriormente, e, talvez,

com o quadrado ventralmente, o referido autor tentativamente interpretou esta

ossifìeação como um segundo e posterior ectopterigóide, embora um segundo par de

ectopterigóide, segundo este mesmo autor, não tenha sido ainda encontrado em

qualquer outro Actinopterygii fóssil ou atual.

Em L. piauhyensrs estamos considerando, a exemplo de Thies (op. cit.), a

presença de dois ectopterigóides, embora, também, com dúvidas. o ectopterigóide

anterior é um osso longo e delgado, articulado posteriormente ao ectopter¡góide

posterior, por uma nítida sutura, e anteriormente ao dermopalatino. Sua margem

dorso-medial é convexa, enquanto que a margem ventral é côncava, dando ao osso

um aspecto levemente curvado. Antero-dorsalmente, este osso apresenta uma
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acentuada concavidade, provavelmente relacionada à inserção de algum músculo.
Não foi observada a presença de dentes (Est. Xlll, B; FiS. 15). O ectopterigóide
posterior é um osso de menores dimensões e encontra-se articulado dorsalmente com
o metapterigóide.

(8) ËNDOPTERIGó|DE (Enptg): Este osso preenche todo o espaço situado entre o
autopalatino, na frente; e o metapterigóide, atrás, apresentando suturas bem marcantes. É

representado por uma lâmina óssea alongada longitudinalmente e levemente convexa
ventralmente (Est. xlll, B; Fig. 15). o endopterigóide, em L. piauhyensis, é mais alto do
que na maioria das demais espécies do gênero (cerca de 14mm de altura), comparável
apenas à L. Iennieri (cerca de 16mm de altura), descrita por Wenz (1967).

Em L- gloiae não existe, de acordo com Thies (1ggg), nenhuma sutura entre o
endopterigóide e o autopalatino, o que fez o autor propor que estes elementos sejam co-
ossificados.

(9) METAPTERTGó|DE (Mptg): E um osso de grandes dimensöes, apresentando
uma forma sub+etangular, um tanto mals longo que alto. o bordo dorsal apresenta uma

incisura nâo muito profunda, porém larga (tal eomo em L. lennien), pela qual devia passar

um ramo do nervo trigêmeo M. Ësta incisura delimita posteriormente uma crista bastante
acentuada (processo ético, sensu wENz, i967). o processo basal, que normalmente

situa-se anteriormente à incisura mencionada, não se encontra bem definido.
Posteriormente, o metapterigóide está em contato com o hiomandibular e o quadrado; e
anteriormente, com o endopterigóide (Est. Xlll, B; Fig. 15).

(10) AUTOPALATINO (Aup): É um osso fino e longo, que se encontra
poster¡ormente em contato com toda a porçäo anterior do endopterigóide, porém náo

fusionado a este, como parece ocorrer com L. gloriae (THlEs, 1gg9). Ventralmente,
encontra-se articulado com o dermopalatino e o ectopterigóide anterior. Seu bordo anter¡or

é parcialmente coberto por uma placa óssea robusta, aqui interpretiada como um possível

infra-orbital (Est. Xilt, B; Fig. 15).



(1 1) DERMOPALATINO (Dmp): É um osso relativamente pequeno, porém forte e

maciço, de forma subtriangular, apresentando apenas dois dentes estiliformes

preservados em sua superfície oral. Ele se articula posteriormente ao ectopterigóide e

dorsalmente ao autopalatino e à placa infra-orbital, acima referida (Ëst. Xlll, B; Fig. 15).

Gardiner (1984) estabeleceu que existe somente um par de dermopalatinos em

Lepidotes. Porém, Thies (1989) identificou dois pares em L. gloriae (dermopalatinos 1 e 2).

Segundo este autor, o dermopalatino 2 de L. g/onbe assemelha-se morfologicamente ao

'ptérigo-palatino" de L. mantelli, descrito por Woodward (1916). Um único dermopalatino

foi observado em L. piauhyensr.s, sendo provável que exista apenas um par.

Arcos branquiais

(1) FARINGOBRANQUIAL (Fbr): Pequeno osso em forma de bastão, localizado

fora de sua posição original devido à fossilizaçâo. Este osso compõe o segmento ma¡s

superior do esqueleto do arco branquial (Fig. 1 5).

Neuroerânio

(1) PARESFENÓIOE iRsg: É um osso mediano de origem dérmica, que forma a

base do crânio dos peixes ósseos. Ëm I-. piauhyensis, somente uma pequena poção

deste osso pode ser observada pelo lado esquerdo do crânio do holétipo (Est. XlV, B), náo

permitindo uma descr¡ção adequada, parecendo apenas tratar-se de um osso robusto.

(2) AUTO-ESFENÓTICO (Asf): Um osso parcialmente preservado e situado

próximo ao dermesfenótico foi identificado, com dúvidas, como auto-esfenótico. Devido a

sua má preservaçäo, a forma exata näo pôde ser definida. Nenhum forâmen foi observado

neste osso (Fig. 15).



Os-sos dérrnieos da eíntura eseapular

O arco peitoral é fixado ao neurocrânio pelo pós{emporal que, juntamente com o

extra-escapular, cobrem o bordo superior do opérculo.

(1) PÓS-TEMPORAL (Ptemp): É um osso um tanto robusto, em forma de "\F, com o

vérlice arredondado e os bordos levemente convexos. Por vezes, o pós-temporal é

separado do seu par pelas primeiras escamas do corpo (Est. XV, A). Ele é recoberto

anteriormente pelo extra-escapular, cobrindo posteriormente o supracleitro (Est. XV, B).

Atravessando o pós-temporal, observa-se, o canal sensorial da linha lateral (c. ll), que

emite divertículos laterais. Nota-se, ventro-medialmente, uma concavidade acentuada, não

observada em nenhuma outra espécie de Lepidotes. Ainda não temos uma interpretação

adequada para esta característica 'atípica' do pós{emporal.

(2) SUPRACLEITRÖ (Scl): É relativamente estreito e com alguma ornamentação,

em forma de tubérculos, no seu bordo superior. Está em conexão acima com o pós-

temporal e anteriormente é coberto, em alguns milímetros, pela margem posterior do

opérculo. Em direção ao primeiro pés-cleitro, este osso toma-se bastante estreito,

terminando numa ponta, onde entra em contato com o cleitro (Esi. XV, A;).

(3) CLEITRO (Cl): Apresenta ambas as extremidades bastante estreitas, em

contraste com a região da nadadeira pe¡toral, onde é muito largo (Est. XV, A). A porçao

coberta pela margem posterior do opérculo, subopérculo e raios branquiostégios é muito

expandida. l\ão apresenta qualquer ornamentação em sua superfície

Existe, atrás dos ossos dénîicos da cintura escapular, uma série de pós-cleitros

muito grandes (Est. XlV, B). Um deles, dorsal, é muito mais alto que largo; os outros,

ventrais, são tão altos quanto largos. O bordo posterior destes ossos é denteado.



o canal supra-orbital, inervado pelo ramo oftálmico superior do nervo facial,
atravessa a metade anterior do parietal, todo o frontal e o nasal. sobre o parietal, o
canal supra-orbital não se prolonga por uma "pit line" anterior, mas continua como

canal profundo até próximo à 'pit line" mediana. Esta última, enervada pelo ramo

hiomandibular do nervo facial, é longa e ligeiramente arqueada, e atravessa a sutura
parieto-dermopterótico, prolongando-se até aproximadamente a metade do

dermopterótico. A "pit line" posterior não foi observada (Est. Vlll, B; Fig. 16).

A partir de sua extremidade posterior, o canal supra-orbital descreve uma

curva que acompanha o bordo do parietal, próximo à sutura parieto-dermopterótico.

Ele penetra no frontal, onde percorre estreitamente seu bordo até a saliência pós-

orbital do frontal, a partir da qual ele apresenta duas inflexões e um trajeto retilíneo até
a extremidade anterior do frontal. No frontal, na proximidade imediata do ponto de

contato dele com o parietal e o dermopterótico, um divertÍculo do canal supra-orbital
desvia-se para trás, prolongando-se no dermopterótico.

Em vista interna, observa-se no exemplar pz.DBAV.UERJ 410, uma forte
erista no frontal e no dermopterótico, que deveria alojar.o canal supra-orbital (Hst. Vlll, A;

Fig.16).

É ¿¡fic¡l precisar o trajeto do canal supra-orbital no nasal, devido à má

preservaçâo deste osso nos exemplares analisados.

o canal infra-orbital, inervado pelos ramos éptico e bucal do nervo facial,

representa um prolongamento da linha lateral principal do corpo na regiåo cefálica.
Alguns canalículos sensoriais da linha lateral são visíveis no pós{emporal e no

supracleitro. Ela continua seu percurso pelo extra-escapular, acompanhando

estreitamente seu bordo, assim como o bordo externo do dermopterótico. A comissura
transversa, que reúne as duas porções cefálicas da linha lateral, encontra-se bem

marcada, principalmente no exemplar Pz.DBAV.UERJ 414 (Est. vlll, B). o canal infra-
orbital dirige-se depois para o terceiro supra-orbital e percorre toda a série
circumorbital. A partir da efremidade anterior do primeiro infra-orbital, o canal deveria
dirigir-se para o osso nasal, constituindo o ramo inferior do v, porém tal trajeto não
pôde ser constaiado (Est. lX, A).
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Dechaseaux (1943) foi o primeiro autor a demonstrar o trajeto dos canais

sensoriais da regiåo etmoidal em Lepidotes, e destaeou que a disposição é

semelhante àquela dos amiídeos (Sinamia) e dos parasemionotídeos (Broughia).

O pré-opérculo apresenta, imediatamente atrás de seu bordo anterior

deprimido (zona de recobrimento do pré-opérculo), uma crista decorrente da presença

do canal pré-opercuiar, situado, em posição anterior, na porção interna do osso (Êst.

lX, B). Esta localização do canal pré-opercular é comum em algumas espécies de

Lepidotes. Este canal desvia-se do segmento cefálico da linha lateral na altura da "pit

line" mediana do parietal, sendo inervado pelo ramo hiomandibular do nervo facial.

O canal mandibular, que representa um prolongamento do canal pré-

opercular, é observado externamente como uma linha única de poros presente no

bordo inferior do dentalo-esplenial e do angular (Est. Xll, B; Fig 17).

Omamentação dos ossos dérmieos do crânio

Os ossos dérmicos do teto craniano e aqueles da série circumorbital são

ornamentados por tubérculos salientes, relativamente densos e dispostos segundo o

centro de ossificação do osso (Ëst. Xl, A). Toda å região anterior do ftontal é lisa (Fig. 15).

Os pós-orbitais superiores apresentam alguns tubérculos de densidade fraca. Toda a série

opercular e o pré-opérculo portam tubérculos muito pouco salientes e numerosos,

esparsos sobre toda a superf¡cie dos ossos, de tal modo que eles parecem quase lisos

(Est. Xl, A). Os raios branquiostégios, as maxilas inferior e superior são lisos. Esta

repartiçäo da omamentaçäo encontra semelhança com L. mantelli e l-. mino¡ em

contrapartida, espécies tais como L. Iaevis, L. souzai e L. roxo¡ são ma¡s intensamente

ornamentadas e de modo mais regular.

Esqueleto pós+raniano

Nas bases das nadadeiras, as lepidotríquias são fortes e maciças, tornando-se

depois segmentadas e bifurcadas dicotomicamente em sua porção distal. Todas as
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nadadeiras säo proteg¡das, na sua borda anterior, por uma fileira dupla de escamas

fulcrais.

Nadadeiras pares - A nadadeira peitoral (Ëst. XVl, A) é mais desenvolvida que a

nadadeira pélvica e apresenta 11 lepidotríquias (Est. lll, B; Est. XVl, A). A nadadeira

pélvica é, da mesma forma que a peitoral, um pouco constrita na base e as suas escamas

fulcrais såo mais fortes que as da peitoral. O número de lepidotríquias não pôde ser

verificado com certeza, mas parece ser próximo ao número encontrado na peitoral

Nadadeiras impares - A nadadeira dorsal é muito grande e fortemente inclinada

para trás (Est. lll, A e B). Os suportes endoesqueletais para a inserção da nadadeira

dorsal eonsistem de radial proximal (rp) (em forma de faca), onde existem raios (10 ou 11).

A radial proximal anterior articula-se com a escama basal fulcral (fu|) e lepidotríquias (Est.

XVl, B). Como em macrosemiídeos (BARTRAM, 1977), as radiais distais não estão

ossificadas ou nåo estão presentes e cada radial mediana articula-se com seu próprio

radial proximal e as lepidotríquias. Estas são nâo-segmentadas por aproimadamente 1/3

do seu comprimento e, após, bifurcam-se ao menos três vezes- As escamas fulcrais que

protegem a borda anterior são, dentre todas as nadadeiras, as mais fortes. Existe uma

escama fulcral basal ímpar, três ou mais fulerais basais pares e, pelo menos, 10 fuierais

franjadas. (Est. )o/1, B). A nadadeira dorsal, em L. piauhyensrb, está posicionada

equid¡stantemente entre as nadadeiras pélvica e anal (Ëst. lll, A e B).

Os suportes endoesqueléticos para a nadadeira anal lembram aqueles da dorsal

(Est. XVll, A). Existe, entretanto, uma radial mais proximal, onde existem lepidotríquias. A
primeira radial articula-se com a escama fulcral basal, como na nadadeira dorsal. O padrão

de radiais medianas segue o padräo da nadadeira dorsal (Est. XVl, B). Existem de g a 10

lepidotríquias, que såo não-segmentadas por aproximadamente metade a 1/3 do seu

comprimento, e bifurcam-se, pelo menos, duas vezes. As lepidotríquias decrescem em

tamanho, em d¡reção ao pedúnculo caudal (Est. XVll, B). A nadadeira anal tem uma

escama fulcral basal diferenciada, duas escamas fulcrais basais pares, e, pelo menos, I
ou 9 escamas fulcrais franjadas (Est. XVll, A e B).



A escama fulcral modificada na base da nadadeira anal (Ea) foi observada nos

quatro exemplares completos- Apresenta-se de forma aproximadamenie circular, com um

denteamento posterior (Est. XVll, A e B).

A nadadeira caudal é levemente heterocerca. Ambas as bordas da nadadeira são

protegidas por fileiras de escamas fulcrais (Ëst. XVll, B; Fst. XVlll, A). O número de

lepidotríquias conservado é de 12, porém há impressáo de mais três ou quatro destes

raios.

Êscamas

Nos quatro exemplares completos examinados, todo o corpo do peixe é coberto

por esermas ganóides, dispostas em fileiras transversais no sentido ânterodorsal para

póstero-ventral. No holótipo, contam-se 40 fileiras de escamas, do bordo posterior do

supracleitro até o lobo superior da caudal. A nadadeira peitoral começa na 1" fileira

transversal de escamas, a pélvica na 10", a anal na 19u, a dorsal na21'e a caudal na 31".

A fórmula das escamas, segundo a definição de Westoll (1944), seria a seguinte:

21

_40
10 19 31

Nos demais exemplares, as fìleiras de escamas encontram-se ananjadas de

forma similar à acima descrita.

As escamas säo rômbicas, totalmente cobertas pela camada de ganoína e lisas.

Com exceçäo daquelas próximas å nadadeira anal, quase todas as demais têm a borda

posterior irregularmente denteada. As escamas anteriores säo as maiores e apresentam-

se fortemente imbricadas, sendo mais altas que compridas. Em direção às regiÕes dorsal e
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ventral, as escamas tornam-se menos altas. Na porção posterior, apresentam pequenas

dimensöes, apresentando-se no pedúnculo caudal pequenas e alongadas.

As escamas na linha mediana dorsal são modificadas, formando uma crista bem

pronunciada, principalmente na regiáo anterior à nadadeira dorsal (Est. XVlll, B). No limite

dessa nadadeira, elas decrescem sensivelmente em tarnanho e forma, continuando até o

início das escamas fulcrais da nadadeira caudal.

A análise da superfície externa da ganoína (Est. XlX, A) revelou a presença de

tubérculos de pequenos diâmetros, porém com uma grande distância intertubercular, e

com uma baixa densidade por mmt lMde Capítulo 18).

Histologia

As secções histológicas realizadas revelaram uma camada de ganoína (GA)

delgada em relação à placa óssea basal (PB), numa proporção de 1:8; multi-estratificada,

apresentando várias linhas de crescimento (lc) bem marcadas (Est. XlX, B). Em luz

polarizada, a ganoína apresenta uma nítida birrefringêneia. A placa basal é atravessada

por curtos e poucos canalículos de Williamson (cW) (em média, 40 canalículos/mm2), que

raramente apresentarn-se bifurcados. Alguns canalículos ultrapassam o limite placa basal-

ganoína, a maioria estando restrita às camadas proximais, porém alguns atingindo a

superfície extema da ganoína (Est. )ü, A). O contato entre a placa basal e a ganoína é

evidenciado por uma digitação bem marcante, em especial nas bordas da escama.

Observam-se, ainda, na placa basal, numerosas linhas de crescimento (lc); fìbras de

Sharpey (fS) muitei densas, orientadas das bordas påra o centro da eseama; e um número

razoável de osteócitos (os) (em média, 113 osteócitos/mm2) (Est. )ü, B).

Dimensões do corpo

As dimensões dos exemplares completos de Lepidotes piauhyensis encclntram-se,

em detalhes, na Figura 19.
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4.4 Características Taxonômicas

Segundo Schaeffer (1947), existiria uma forte semelhança entre as escamas

de Lepidotes piauhyensis e de L. congolens,s (Hussakof, 1917) da Bacia do Congo, na

Africa (Est. XXl, A e B). De fato, exemplares por nós examinados no American Museum

of Natural History, referentes à L. congolensrs (AMNH 6391, AMNH 6392 e AMNH

6395), incluindo material-tipo, apresentam escamas, dentes e alguns ossos cranianos

muito semelhantes quanto à morfologia.

Os caracteres dos dentes e das escamas (espessura e ornamentação da

camada de ganoína), somados às características de alguns ossos cranianos, apontam

alguma similaridade entre L.- piauhyensis e L. e/vensls (Eojurássico da Europa). por outro

lado, a provável presença de um ectopterigóide posterior e a dentiçáo não-triturante são

caracteres compartilhados por L. piauhyensls e L. g/odae (Neojurássico de Cuba).

Segundo Thies (1989), ta¡s caracteres também ocorrem em L. e/yensls.

4.5 Contexto Geológico e Paleoambiental

0 rnaterial fossilífero de L. piauhyensrb foi coletado na Fclmnaçåo Fastos Bons

na Bacia do Parnaíba (Fig. 3). o afloramento de onde provém o referido material é

conhecido na literatura paleontológica brasileira como "folhelhos da Fazenda Muzinho",

tendo sido mencionado pela primeira vez por Campos (1924). A parte superior do

afloramento é composta por folhelhos cinea-esverdeados, calcíferos, laminação ondulada,

contendo uma impoftânte intercalação de folhelho cinza-escuro a preto, com peixes,

conchostráceos e cutículas vegetais.

As formaçöes Pastos Bons e Corda formam o Grupo Mearim (sensu GóES e¡

alii, 1992), ocorrendo interdigitadas e sobrepostas em discordância ao Grupo Balsas e às

vulcânicas Mosquito, e sotopostas, também em discordância, às formaçoes Grajaú, Codé,

Itapecuru e Sardinha. A Formação Pastos Bons é constituÍda de siltito e folhelho/argilito

verde e castanho-avermelhado, com grãos de quarEo inclusos. Estes sedimentos se

depositaram em um ambiente continental, controlado por sistemas flúvio-lacustres, sob um

clima não muito quente (evidência fornecida pela presença regular de gimnospermas,

notadamente coníferas) e provavelmente nas proximidades de áreas montanhosas. A
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ausência completa de elementos do microplâncton afasta totalmente a possibilidade de

influência marinha na deposição (LIMA & CAMPOS, 1980).

A idade da Formação Pastos Bons é bastante controversa. Apesar do conteúdo

fossilífero relativamente pobre, admite-se, segundo Góes & Feijó (1994), idade

neojurássica para esta unidade, com base na oeorrência de ostracodes, conchostráceos e

de Lepidotes piauhyensis. Alguns autores, porém, admitem a possibilidade desta un¡dade

litoestratigráfica estender-se até o Eocretáceo (PlNTo & puRpER, 1974; sILVA sANTos,
1974).

Lima & Campos (1980) realizaram análise polínica nos níveis onde também se

encontravam restos de L. piauhyensß, e propuseram, com reserva, uma idade cretácea

(Andar Buracica) para a Formação Pastos Bons, sobretudo pela presença das espécies

Vitreisporites pallidus e Dicheiropol/ls efruscus.

Brito (1981) realizou um detalhado estudo estrat¡gráfico da Bacia do Parnaíba,

considerando as unidades geológicas presentes no que denominou 'seqüências

sedimentares superiores'. Neste trabalho, o autor apresenta uma discussâo

pormenorizada sobre a Formaçäo Pastos Bons, destacando a referida controvérsia sobre

a sua idade.

De acordo com Hasui et alä (1991), os sedimentos da Formação pastos Bons

representam o início de uma seqüêneia deposicional do cretáeeo, após um longo período

de soerguimento, quando o alto de Xambioá passou a baixo deposicional neste período.

os sedimentos extravasam seus limites e recobrem discordantemente as formações

paleozóicas Poti, Piauí, Pedra de Fogo e Motuca.

As unidades litoestratigráficas definidas na Bacia do pamaíba podem também

ser referidas como seqüências deposieionais de segunda ordem, nos termos que

correspondem aproximadamente à definição e conceitos de Sloss (1g63). O Grupo

Mearim, do qual faz parte a Formação Pastos Bons, corresponde à seqüência Jurássica.

Este ciclo, de distribuição e espessuras bastante reduzidas, marca condiçoes de

deposição exclusivamente continentais na bacia. credita-se a deposição dessa seqüência

ao peso da carga vulcânica resultante do magmatismo básico oconido na bacia durante o

Triássico (GÓES & FE|JÖ, 1994).



5. Lepídofes roxoi Silva Santos, 1953

Sinonímia:

1860 - (?) LepldofusAllport, v. 16, p. 265, Est. XtV, figs. 5, B, 9 e 10; Est. )0/, figs. 1a-b e 2.

1888 - (?) Lepidotus mawsonlWoodward (em parte), p. 135.

1895 - (?) Lepidatus mawsonlWoodward (em parte), p.1ZO-121.

Material-t¡po: DGM 423-P (Holótipo; um exemplar quase completo, faltando a parte

anterior da cabeça, âdiante da órbita e parte das nadadeiras) - (Est. XXll, A)

Localidade-tipo: Manguinhos, ilha de ltaparica, Estado da Bahia

Êstratigrafia: Formaçâo Candeias, Eocretáceo da Bacia do Recôncavo (Fig. 4)

5.1 Diagnose Revista

Corpo fusiforme e convexo no dorso; cabeça ocupando cerca de 1/3 do

comprimento padrão. Órbita pequena e situada à frente do meio da cabeça. Maxila inferior

aparentemente forte, articulando ao nível da órbita. Plaeas pés-orbitais anaméstieas

numerosas (seis a dez), em série dupla. superfície dos ossos dérmicos do teto craniano,

da face e da série opercular omamentada por rugas e tubérculos bem marcantes. origem

da nadadeira dorsal um pouco além da elevação pré-dorsal e oposta ao espaço entre as

pélvicas e a anal. origem da nadadeira anal à frente do meio da distância entre as

pélvicas e a base da caudal. Nadadeiras peitorais muito grandes. Nadadeiras pélvicas

relativamente pequenas. Todas as nadadeiras com fulcras. Escamas anteriores muito

grandes e de forma retangular; tornando-se menores e rombóides posteriormente, porém

todas relativamente delgadas. com exceção das escamas caudais, as demais são

omamentadas com sulcos e cristas. Nas escamas anteriores e medianas do corpo e
naquelas dos flancos, contam-se de cinco a nove cristas que se inadiam do centro ou da

reg¡äo anterior da superficie elposta da escama para o seu bordo posterior, onde formam,

às vezes, forte crenulaçáo. Camada de ganoína, com exceção das pequenas escamas da

base da nadadeira caudal, reduzida a pequenas porçõês esparsas na superfície exposta

das escamas ou completamente ausente.
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5.2 Generalidades

A forma geral e as proporçÕes de L. roxol são verificadas no holétipo (Ést. XXll,

A), cuja porção preservada, que vai do limite da órbita à base da nadadeira caudal, mede

cerca de 1390mm. Quando completo, esse peixe deveria alcançar cerca de 1600mm de

comprimento total.

Silva Santos (1953a) publicou um trabalho intitulado "Lepidotídeos do

Cretáceo da ilha de ltaparica, Estado da Bahia", onde er¡giu a espécie Lepidotes roxoi,

com base em um exemplar quase completo (o holótipo) e três outros exemplares

incompletos, porém com importantes estruturas anatômicas preservadas. O autor

estudou, ainda, neste mesmo trabalho, impressÕes de escamas de Lepidotes souzai

Woodward, 1908 e figurou algumas escamas de Lepdofes mawsoniWoodward, 1EBB.

Silva Santos (op. cit.) mencionou que, originalmente, algumas escamas de L. roxoi

foram classiflcadas por Allport (1860) como L. mawsoni. Porém as escamas de L. roxoi

distingue-se pela sua ornamentação rugosa, por serem mais delgadas e pela falta de

uma excrescência proeminente na face interna das escamas. Segundo o autor, das

espécies brasileiras de Lepldofes, a que mostra maiores afinidades com L. roxoi ê L.

souzai pois ambas são de grandes proporções e apresentam ossos e escamas

fortemente ornamentados com tubérculos e/ou rugas. Além disso, a eamada de

ganoína sobre as escamas é irregular e reduzida, e os extra-eseapulares seriam

representados por mais de um par.

Silva Santos (op. cit.) afirmou que o grande número de placas pós-orbitais

em L. roxoi diferenciaria esta espécie das demais espécies de Lepldofes encontradas

no Brasil, ao mesmo tempo que poderia indicar um certo parentesco entre

semionotídeos e lepisosteídeos. Para o autor, a associação de L. roxoi com teleósteos,

encontrados nos sedimentos da Bacia do Recôncavo, sugeriria uma idade cretácea

para esta espécie.

Posteriormente a este estudo de Silva Santos, a referida espécie não sofreu

qualquer revisåo, apenas foi mencionada, a título de comparação, por Dechaseaux

(19a3) e Piveteau (1966).

Serão aqui apresentados certos caracteres anatômicos, que nâo foram

abordados pelos autores anteriores, bem como uma tentativa de estabelecer comparações

taxonômicas eom espécies contemporâneas do Brasil e de outras localidades, e uma
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proposta de relacionar filogeneticamente L. roxoi às demais espécies de Lepldofes, com

exemplares total- ou parcialmente completos.

É necessário mencionar, ainda, que o exemplar DGM 42g-p, descrito neste

trabalho, encontra-se, no momento, desaparecido, o que nos impediu de ilustrá-lo.

5.3 Aspectos Anatömicos

Esqueleto craniano

A cabeça está incompleta em todos os exemplares, faltando principalmente a

região anter¡or à órbita. Verifica-se, entretanto, pelas proporções conservadas, que era um

tanto mais compr¡da que alta (altura da cabeça - 415mm; comprimento da cabeça =

490mm), cabendo cerca de três vezes no comprimento padrão. Em vista lateral, apresenta

aspecto triangular e órbita muito pequena. os ossos säo espessos e ornamentados com

fortes rugas, cristas, tubérculos arredondados e elipsóides, que parecem inadiar-se do seu

centro de ossificação (Est. XXll, B).

Os ossos do dermoerânio estão melhor eonservados no exemplar üGM 42g_p,

mesmo assim apenas os elementos do lado direito estão completos. os mesmo

elementos, no lado esquerdo, ou faltam ou estão incompletos, como é o caso do

dermopterótico, parietal, ftontal e nasal. Em compensação, pode-se identificar o angular, o

cerato-hial anterior, alguns raios branquiostégios e a nadadeira peitoral.

Ossos dérmicos do teto eraniano e da região rostral

os ossos pré-maxilar e rostral nâo foram preservados em nenhum dos exemplares

estudados.

(1) ? NASAL (Na): Em apenas um dos exemplares, pode-se observar a presença de

dois ossos de pequenas dimensôes, um deles articulando com a porção medial do bordo

anterior do frontal direito, e o outro, um tanto fragmentado, afticulado ao bordo anterior do
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frontal esquerdo. Estes ossos foram interpretados por silva santos (1gs3a) como nasal,
porém, ao nosso ver, pode tratar-se, na realidade, dos processos ascendentes dos pré-

maxilares, pr¡ncipalmente por encontrarem-se articulados diretamente aos frontais. Sllva
santos (op. crf. ) afirma ainda que, de acordo com a forma do .nasal,, direito, deveria
haver um espaço entre ele e o "nasal" esquerdo, e que estes se tocariam apenas no
bordo posterior. Tal característica pode ser observada em relação aos processos

ascendentes dos pré-maxilares de Leprilotes lennieri wENz, 1967), que também só
entram em contato d¡stalmente.

A ornamentação destes ossos não acompanha toda sua extensåo, havendo
ântero{ateralmente uma região lisa e um tanto escavada, onde deveria se encaixar
alguma placa óssea da série supra-orbital.

(2) FRONTAL (Fr): os frontais, embora um tanto fragmentados, deveriam ocupar
2i3 do teto craniano (Est. )fi||, B) e são assimétricos. o frontal direito é largo na sua
porção mediana, estreitando-se nas extremidades; já o frontal esquerdo é mais largo na
regiåo posterior, afilando-se anteriormente. Esta assimetria é marcada por uma sutura
interfrontal bem inegular. Alguns trabalhos mais antigos consideravam a sutura interfrontal
eomo uma boa característica para separar espéeies, segundo sua iclade geológiea. Assim,
a sutura retilínea seria típiea das espécies do Neojurássico e cretáceo; e a linha de sutura
sinuosa caracterizaria as espécies de Lepruofes do Eojurássico. Em função da grande
variação deste caráter, independente da idade geológica da espécie, e à ruz dos
conhecimentos sistemáticos atuais, não é possível fazer tal separação.

(3) PARIETAL (Pa): os parietais são também assimétricos, sendo o direito mais
comprido que o esquerdo. o parietar direito apresenta uma forma sub-retangular (Est.
xxlll, A), enquanto o esquerdo é mais largo e afilado anter¡ormente (Est. )fi||, B). A sutura
interparietal não é inegurar como a interfrontar, sendo quase retirínea.

(4) DERMOPTERÓT|CO (Dpt): Em todos os exemprares anarisados, o
dermopterótico encontra-se um tanto fragmentado, mas é um osso de grandes dimensôes
(comprimento médio = 85mm) e apresenta forma sub-retangurar com as margens
onduladas, especialmente a ventral, onde se articula a placa pós-orbital superior (Est.
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Xxlll, A). O canal sensorial supra-orbital percorre lateralmente o dermopterótico, bem

próx¡mo a sua margem ventral, sendo melhor visualizado no exemplar ÞGM 422-P (Ëst.

xxilr, A).

(5) EXTRA-ESCAPULAR (ExEscap): O bordo posterior do crânio dos exemplares

analisados náo foi perfeitamente preservado, por isso náo é possivel estabelecer o

número real destes ossos. Há evidências de dois pares de extra-escapulares, que podem

ser melhor observados no espécimen DGM 422-P (Est. )ülll, A), sendo o mediano mais

desenvolvido que o lateral. A comissura transversa pode ser observada apenas no

holótipo (Est. )fi||, B). O extra-escapular mediano é percorrido pela porção cefál¡ca do

canal da linha lateral, que se continua no dermopterótico.

Ossos dérmicos da face

(1 ) SÉRrE CTRCUMORBTTAL

A órbita é caracteristicamente pequena e está situada bem anteriormente, um

pouco à frente do meio da eabeça, quase no nível da articulaçäo das maxilas (Ëst.

XXlll, A ). O plano geral da disposiçäo das placas orbitais em Lepdofes roxoi obedece

ao padráo genérico, com exceçáo da série pós-orbital, que é muito numerosa.

No holótipo, toda a série circumorbital apresenta-se um tanto confusa,

especialmente o ftnal da série infra-orbital e toda a série supra-orbital. Há muitas placas

reconstituídas, o que dificulta, ainda mais, a definiçâo precisa da série (Est. XXll, B).

Segundo Silva Santos (1953a), os elementos formadores da série circumorbital

variam em número, forma e tamanho, nåo só de um espécimen para outro dentro de uma

mesma espécie, como também de um lado e de outro de um mesmo exemplar. Entretanto,

tal afirmação não foi por nós confirmada em L. roxoi, pois, em função do tipo de

fossilização, nenhum dos exemplares pode ser visto tridimensionalmente.



- série supra-orbital (so): Esta série apresenta três placas de grande dimensÖes,

mais altas do que compridas, sendo a primeira menor que as demais (Est. XXlll, A e B) O

canal sensorial supra-orbital atravessa estas placas bem inferiormente

- Dermesfenótico (Ds1: É um osso de grandes dimensões, mais comprido do que

alto. Apresenta ventralmente uma acentuada concavidade, onde se encaixa uma placa

infra-orbital (Est. XXlll, A e B).

- série lnfra-orbital (slo): contam-se seis placas nesta série, de dimensÕes

variadas, porém todas de grande porte, sendo a terceira excepcionalmente maior que as

demais (Est. xxlll, A e B). O canal sensorial infra-orbital percorre estas placas em sua

porçáo dorsal (Est. XXlll, B).

- Série Pós-orbital (SPo): É constituída por seis a dez placas anamésticas, de

d¡mensÕes bastante variadas, distribuídas em série dupla (Êst. XXll, B; Ëst. )ülll, A)

Apenas em L. roxoi, L. latifrons woodward, 1893 e l. maximus wagner, 1863 (as duas

últimas do Neojurássico da Europa), constatamos este grande número de placas L

latifrons apresenta 12 placas arranjadas em duas fìleiras (vide JAIN & ROBINSON 
'

.1963); enquanto em L. maximus, verificamos a presença de oito a onze placas (Ëst.

xxvil, B).

Ëm função da grande Variaçäo no número de placas péS.orbitais, Jain &

Robinson (1963) distinguiram, sem estabelecer qualquer afìnidade filogenética, dois

grupos de Lepidotes.. um grupo apresentando de duas a seis placas; e outro grupo,

com sete ou mais placas. o segundo grupo seria dividido, ainda, em dois subgrupos:

um com as placas formando uma f¡leira única adjacente ao pré-opérculo; outro

apresentando mais do que uma fileira ou um'mosaico irregular de ossos'à frente do

pré-opérculo_ segundo os referidos autores, L. roxoi faria parte do segunclo grupo,

apresentando a disposição "em mosaico'. um arranjo análogo também pode ser

observado em formas fósseis e atuais do gênero Lept'sosleus.

uma caracteristica que está associada ao número de placas pés-orbitais é o

tamanho da órbita, sendo esta relação inversamente proporcional.
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(2) PRÉ-OPÉRCULO (POp): É um osso longo, estreito em sua porção ântero-

superior, alargando-se inferiormente. O seu ramo vertical é reto a ligeiramente inclinado,

podendo ou não ating¡r o dennopterótico. O ramo ventral, embora um tanto fragmentado, é

relativamente largo, porém mais curto que o vertical, cabendo duas a três vezes neste

(Est. XXll, B; Est. XXlll, A). Todo o pré-opérculo é ornamentado principalmente por

tubérculos. O canal sensorial pré-opercular (c. pop) situa-se bem posteriormente, com

suas ramificaçÕes dirigindo-se para a borda posterior do pré-opérculo (Est. Xxlll, A). É

possível observar os forâmens deste canal, principalmente no holótipo.

Série opercular

A série opercular é completa em Lepidotes roxoi.

(1) OPÉRCULO (Op): Apresenta forma aproximadamente quadrangular

(comprimento médio = 145mm; altura média = 162mm), com a margem posterior convexa.

sua altura equivale ao comprimento do frontal. o opérculo é completamente ornamentado

por rugas e tubérculos (Est. XXII, B). o bordo superior do opérculo encontra-se encoberlo

quase totalmente pelo extra-escapular, parte peio dermopterótico e parte pelo pós-

temporal (Est. XXlll, A).

(2) SUBOPÉRCULO (SOp): É um osso de grandes dimensÕes, com um processo

ântero-superior ascendente longo, atingindo quase a metade do bordo anterior do

opérculo (Est. XXll, B). A sua margem anterior é aproximadamente reta e está em contato

com o pré-opérculo; enquanto que a margem poster¡or é convexa.

(3) INTEROPÉRCULO (lOp): Apenas uma pequena porção deste osso encontra-se

preservada, podendo ser caracterizado como o menor elemento da série opercular e por

apresentar uma forma triangular (Est. XXll, B; Est. )ülll, A).

(4) RAIOS BRANQUIOSTÉCtOS 1nU4: Estas estruturas encontram-se preservadas

apenas no exemplar DGM 429-P. São bastante desenvolvidos, principalmente os raios
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mais superiores, tornando-se ma¡s af¡lados inferiormente. Não foi possível contar o número

exato de raios, mas parecem ter sido numerosos. Nos demais exemplares, estes raios säo

apenas reconstituiçoes.

(5) CERATO-HIAL ANTERIOR (GHr): À frente dos raios branquiostégios, observa-

se o cerato-hial anterior, que é relativamente grande e alongado, lateralmente compr¡mido,

constr¡to no meio, e com a porção posterior mais desenvolvida.

Maxila inferior

Da maxila inferior, apenas a porção posterior do ramo esquerdo do ângulo-

articular foi conservada no holótipo. Provavelmente, era um complexo curto, porém

forte. O processo coronóide é um tanto alto e o ângulo-articular articulava-se com o

dentalo-esplenial por uma sutura marcadamente angulosa (Est. )(Xll, B).

Maxila superior

Os ossos maxilar e supramaxìlar náo foram preservados em nenhum exemplar

analisado. Podem ser observadas apenas reconst¡tu¡ções destas estruturas nos

exemplares já mencionados.

Ossos dénnieos da cintura escapular

(1) PÓS-TEMPORAL (Ptemp): O arco peitoral de L. roxoié fixo ao cránio por um

pós{emporal de pequenas dimensÕes e de forma triangular. Ele é articulado com os extra-

escapulares lateral e mediano por sutura fortemente angulosa. Observa-se o canal

sensorial da linha lateral percorrendo o pós{emporal. Próximo a ele, notia-se a presença

de escamas dorsais (Est. Xxlll, A).
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(2) SUPRACLEITRO (Scl): É um osso estreito, porém longo, com alguma

ornamentação apenas em sua porçåo superior. O supracleitro contorna poster¡ormente o

opérculo, até o seu ângulo póstero-ventral (Est. XXlll, A). Em direção ao primeiro pós-

cleitro, torna-se bastante estreito, e entra em contato com o cleitro (Est. X.Xll, B).

(3) CLËITRO (Cl): É um ssso muito grande e largo, estendendo-se desde o ângulo

póstero-ventral do opérculo até próximo ao bordo anterior do subopérculo (Est. )üll, B). A

regiáo anterior do cleiko, isto é, a que está em conexão com os ossos da série opercular, é

ornamentada com fina granulação, enquanto que a sua regiäo posterior é lisa.

(4) PÓS-CLEITRO (Pcl): Em contato estreito com o bordo póstero-superior do

cleitro e o bordo póstero-inferior do supracleiho, encontram-se cerca de três pós-cleitros,

de forma e tamanho variáveis. Um deles destaca-se por ser muito alto, porém estreito, e

completamente liso (Esi. XXll, B). Um número elevado de pós-cleitros representa uma

condiçåo primitiva em Actinopterygii.

eanais sensoriais do crânio

Os elementos do sistema sensorial foram pobremente preservados, com

exceção do canal pré-opercular, que está bem preservado no exemplar DGM 422-P,

situado posteriormente ao osso (Est. XXlll, A), o que é comum em algumas espécies de

Lepidotes. No dermopterótico, pode-se visualizar o canal sensorial supra-orbital bem

próximo a sua margem ventral. A porçäo cefálica do canal da linha lateral atravessa o pós-

temporal e se continua no extra-escapular mediano. Na série supra-orbital, o canal

sensorial supra-orbital percorre as três placas desta série em sua porção ventral. Já na

série infra-orbital, o canal sensor¡al percorre suas seis placas em sua porção dorsal.



On"¡amentação dos ossos dérmieos do erâníc¡

A maioria dos ossos é fortemente ornamentada com tubérculos arredondados

e/ou alongados em forma de bastão. O pré-opérculo e o supracleitro sâo apenas

levemente ornamentados, em especial em seus bordos posterior e superior,

respectivamente.

Esqueleto pós+raniano

As nadadeiras, de um modo geral, não foram bem preservadas, podendo ser

observada no holótipo somente a sua reconstituição (Est. XXll, A). Desta forma, a

descrição será um tanto subjetiva, pÕ¡s terá como base apenas um molde de sua estrutura

original.

Nadadeiras pares - A nadadeira peitoral (Est. XXll, A e B) é muito desenvolvida,

apresentando 12 lepidohíquias, longas, lisas e ramificadas distalmente. Á, nadadeira

pélvica é pouco desenvolvida (Est. XXfl, A), com cerca de 10 lepidotríquias. Observam-se,

na nadadeira pélvica, alguns pterigióforos proximais, porém encontram-se mu¡to

fragmentados.

Nadadeiras ímpares - A nadadeira dorsal, representada apenas pelas bases de

alguns pterigióforos proximais e por algumas fulcras, tem origem um pouco alérn do meio

do corpo, na 29" fileira transversal de escama (Est. )üll, A).

A nadadeira anal foi dobrada para baixo do lado direito do corpo do peixe e

encontra-se, também, incompleta. Deveria ser muito desenvolvida, tendo sua origem na

20ufileira de escamas (Est. )fi||, A). Pelo d¡âmetro de suas lepidotríquias, porém, deveriâ

ser menos desenvolvida que a nadadeira dorsal. Estão presentes 15 lepidohíquias, que

vão diminuindo de tamanho distalmente. Estas sáo lisas na base. articuladas e ramificadas

distalmente.

Õ bordo do pedúneulo caudal, onde se inserem ôs raios da nadadeira caudal, tem

uma fonna sigrnoidal, demonstrando sua estrutura heterocerca abreviada (Ëst. XXll, A). ts
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raios desta nadadeira säo relativamente fortes, articulados e ramif¡cados distalmente.

Contam-se 22 lepidotríquias.

Escamas

No holótipo, as escamas ganóides estão d¡spostas no corpo do peixe em fileiras

transversais no sentido ântero{orsal para póstero-ventral (Est. xxll, A). contam-se 4g

fileiras de escamas, do bordo posterior do supracleitro até a porção média do pedúnculo

caudal, e 52 ou 53 fileiras até o lobo superior da caudal. A nadadeira peitoral começa na 1u

fileira transversal de escamas, a pélvica na 9u, a anal na 20", a dorsal na 2g" e a caudal na

48". A fórmula das escamas, segundo a defìnição de Westoll (1g44), seria a seguinte:

29
52

Além das eseamas preservadas no corpo do holótipo, foram analisadas 16

escamas desarticuladas, representativas de várias regiões do corpo, algumas bastante

completas (Est. XXIV, A), outras fragmentadas; 11 escamas articuladas em uma amostra

de siltito, bastante intemperizadas e algumas fragmentadas; duas escamas em folhelho; e

cinco impressões de escamas em folhelho.

As escamas anteriores são muito grandes, porém delgadas, e apresentam forma

retangular. As medianas são de dimensÕes menores que as anteriores, ma$ são aín<ja

muito grandes. As escamas do dorso são ainda menores e delgadas, e são bem distintas

em forma das demais escamas do corpo. As escamas das regiões dorsal e ventral do

corpo, posteriores e as da região caudal são, mais ou menos, equilaterais e rombóides.

Nos limites das nadadeiras dorsal e anal, as escamas modificam bruscamente sua forma e

tamanho, tomando-se muito pequenas e apresentando ângulos arredondados ou

truncados. Na base da nadadeira anal, essa redução do tamanho das escamas é muito
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acentuado e, em conseqüência, há nessa região um irregular aumento do nrimero de

fileiras de escamas. As escamas que protegem as bases dos raios da nadadeira caudal

apresentam também uma pequena modificaçåo no seu aspecto, em relação às demais

escamas da regiäo caudal, sendo geralmente muito alongadas. As escamas diferenciadas,

que comumente ocorrem na origem da nadadeira anal, não foram observadas. Nos limites

da nadadeira peitoral, para trás do cleitro, há um pós-cleitro grande e bem diferenciado.

De um modo geral, as escamas såo fortemente imbricadas. Aquelas da regiäo anterior,

além da imbricação, apresentam processos articulares (= processos anteriores superior e

inferior) e articulação "peg-and-socket". Em algumas escamas fragmentadas, é possível

observar suas linhas de crescimento.

Todas as escamas, com exceção das pequenas escamas do extremo do

pedúnculo caudal, são omamentadas com cristas e rugas. Nas escamas anteriores do

corpo e nas dos flancos, essas rugas entrecortam, em geral, de sete a nove cristas bem

marcadas (podendo ocorrer até 12 cristas), que se irradiam da borda anterior ou do centro

à borda posterior da superfície exposta da escama, formando uma estrutura reticulada. Na

borda posterior, ocorre a formação de uma forte crenulação. Em algumas esetmas, as

cristas tendem a se bifurcar, ou mesmo, a se ramificar. Em outras, as cristas vão se

espessando distalmente e apresentam uma certa sinuosidade.

A camada de ganoína, com exceção das escamas da base da nadadeira caudal,

está reduz¡da a pequenas porções, em geral, cobrindo as cristas, ou, às vezes, está

completamente ausente.

Algumas esc¿lmas desarticuladas que se encontram bem preservadas, quase

completas, permitiram a tomada de medidas, que podem ser verifìcadas na Tabela 1

(APÊNDTCE 2).

A análise da superfície externa da ganoína (Est. XXIV, B) revelou a presença de

tubérculos de grandes diâmetros, porém com uma distância intertubercular relativamente

pequena, e com uma alta densidade por mm2lvide Capítulo 1B).

Histologia

Nas secções histológicas aqui analisadas, obseryamos que as lamelas ósseas da

placa basal (PB) estäo dispostas paralelamente entre si e perifericamente voltadas para a
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superfície da escama. Na periferia, essas lamelas superpõem, até uma certa extensão, à

camada de ganoína (GA), que nesta espécie está representada apenas por pequena

porção (numa proporção de 1 :7) (Ëst. XXV, A) As lamelas ósseas sâo atravessadas por

numerosos canalículos de Williamson (cW) (em média, 137 canalículosimmt), qr"

convergem da periferia para a regiâo central da escama (Est. XXVI, A). Somente alguns

poucos canalículos apresentam-se bifurcados, em especial os mais jovens. Alguns desses

canalículos, provavelmente ainda jovens, säo curtos, porém, em sua maioria, såo bastante

longos. Vários canalículos atravessam a placa basal, atingindo a ganoína, estando a

maioria restrita à poção proximal da ganoína, tal como em L. piauhyensrs. Na borda da

escama, os canais tendem a ter uma distribuição mais oblíqua na placa basal. Observam-

se, ainda, na placa basal, a presença de fibras de Sharpey (fS) esparsamente distribuídas

e osteócitos (os) relativamente numerosos (em média, 88 ostéocitos/mm] lEst. XXVI, A e

B).

Em alguns cortes, observa-se uma questäo bastante ¡nteressante. A camada de

ganoína apresenta-se encoberta por uma outra camada de tecido ésseo, marcado por um

forte contato erosivo (-+) (Est. )üV, A e B). Provavelmente, houve um processo de

reabsorção óssea pelos osteoclastos e uma nova deposição de lamelas ósseas sobre a

ganoína. Um fenômeno similar foi observado por Meunier & Gayet (1992) em relação à

Lepidotyle enigmatica do lrleocretáceo da Bolívia.

Þimensões do corpo

As dimensões do único exemplar completo de Leprdofes roxol encontram-se, em

detalhes, na Figura 20. Entretanto, cabe ressaltar que algumas medidas såo relativas,

visto o exemplar ter sido reconstituído em determinadas porções do corpo.

5.4 Características Taxonômicas

Segundo Silva Santos (1953a), há estreitas semelhanças entre Leprdofes

roxoi e L. mantelli, do Eocretáceo da Europa, especialmente na forma de certos ossos
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cranianos (parietal, opérculo e póslemporal) e na grande divisåo das placas orbitais.

A série pós-orbital em L- roxoi é, entretanto, mais irregularmente dividida e com maior

número de placas do que em L. mantelli.

Da mesma forma, Lepidotes aff. L. souzai, do Cretáceo do Egito, assemelha-

se à L- roxol em relaçäo à descontinuidade da camada de ganoína e nas proporções

das escamas, bem como no comprimento total dos espécimens.

Segundo Silva Santos (op. cit.), das espécies brasileiras de Leprdofes, a que

mostra maiores afinidades com L. roxoi ê L. souzai, pois ambas apresentam grandes

dimensões e possuem ossos e escamas fortemente ornamentados com tubérculos

e/ou rugas. Além disso, a camada de ganoína sobre as escamas é irregular e
reduzida, e o e)dra-escapular é representado por dois pares, um par lateral e um par

mediano. Discordamos desta proposição de Silva Santos, pr¡ncipalmente porque o tipo

de ornamentação destas espécies difere consideravelmente. Em L. roxoì, os tubérculos

não sáo tão arredondados como em L. souzai, e sim alongados em forma de bastão;

além de serem muito mais proeminentes e conspícuos em L. souzai. Da mesma forma, a

camada de ganoína sobre as escamas não é irregular, nem reduzida; ao contrário, ela

é quase contínua, sendo apenas interrompida pela presença de sulcos radiantes.

Ao nosso ver, em termos taxonômicos, Leprdofe s maximus, do Neojurássieo

da Europa, assemelha-se à L. roxoi, sobretudo peias grandes dimensÕes (L. maximus

pode atingir até 2000mm de comprimento total), pelo número e arranjo das placas pós-

orbitais e pela ornamentaçåo dos ossos cranianos e das escamas (Est. )fiVll, A e B).

5.5 Contexto Geológico e Paleoambiental

A espécie Lepidotes roxoi ê encontrada nas formações Candeias e

Maracangalha da Bacia do Recôncavo (Fig. a).

A Formação Candeias, segundo a reclassifìcação de Caixeta et alii (1994),

admite dois membros, Tauá e Gomo. o primeiro caracteriza-se por apresentar folhelho

escuro, físsil, com partição acicular; enquanto que o segundo é formado por folhelho cinza-

esverdeado, laminado, com delgadas camadas de calcário e arenito fino cinza-claro. Estas

rochas depositaram-se em ambiente lacustre, com subsidência rápida e forte aporte
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sed¡mentar. sua idade eo-Rio da serra é inferida por dataçóes bioestratigráficas, com

base em ostracodes não-marinhos.

A Formaçåo Maracangalha reúne os membros Maracangalha e pitanga,

antigos integrantes da Formação Candeias, e as camadas Caruaçu, da Formação Marf m

(vlANA et alii, 1971). A Formação Maracangalha é formada por folhelhos cinza-

esverdeado e cinza-escuro, depositados em um ambiente lacustre, com turb¡ditos

intercalados. os arenitos muito finos, lamosos e maciços do Membro pitanga

permanecem, ainda como definido por Viana et alii (op. crL), relacionados à Formação

Maracangalha, pela íntima associação com os folhelhos desta unidade. A partir de

análises bioestratigráficas, com base em ostracodes não-marinhos, inferem-se as idades

neo-Rio da Serra e Aratu para a Formação Maracangalha.

Estas duas unidades litoestratigráficas (formações Candeias e Maracangalha)

podem ser referidas como seqüências deposicionais, sendo a primeira enquadrada na

Seqüência K10 e a segunda, na Seqüência K30 (CAIXETA et atii, 1994). A Seqüência K10

é a primeira seqûência inteiramente cretácea e equivale à Formação candeias, depositada

em lagos na Bacia do Recôncavo, já associados aos falhamentos que caracter¡zam a fase

nlf desta bacia. Representa uma importante mudança climática, de árido para úmido, e

apresenta uma idade berriasiana. Já a seqüêneia K30 reúne as rochas hauterivianas e

eoaptianas resultantes da atuaçáo dos leques aluviais da Formação salvador, dos

sistemas fluviais do Grupo Massacará, dos deltas da Formação pojuca e do lago da

Formação Maracangalha. A evolução do nfr cessou quase completamente no Ëoaptiano,

originado a discordância que marca esta seqüência.
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6. Leprdofes soøzai Woodward, 1 908

Material-tipo: BM (NH) P 10603 (crânio incompleto mais parte anterior do corpo até a

oitava fileira de escamas) (Est. XXVlll, A)

Localidade-tipo: llhéus ("distante 130 milhas ao sul de Salvador")

Estratigrafia: Bacia do Recôncavo (Fig. 4)

6.1 Diagnose Revista

Semionotídeo de grandes dimensões e robusto; ornamentação em forma de

tubérculos muito proeminentes nos ossos dérmicos e nas escamas, com exceção do pré-

opérculo; extra-escapulares representados por dois pares assimétricos; grande número de

placas pós-orbitais; altura do opérculo cerca do dobro de seu comprimento; escamas

relativamente delgadas e profundamente imbricadas; escamas anteriores cobertas por

uma camada de ganoína entrecortada por seis a oito sulcos rad¡antes; presença de

estreitas a largas cristas entre estes sulcos, por vezes com grandes tubérculos; escamas

na parte mais posterior do tronco ainda mais fortemente tuberculadas,

6.2 Generalidades

Woodward (1908) descreveu esta espéc¡e de Leprdofes, ba$eado, segundo ele,

em parte de um crânio e em restos 'esmagados" e, em parte, isolados, de um peixe quase

completo, que náo deveria ter tido menos de 1000mm de comprimento. o referido material

foi doado pelo Dr. Ennes de Souza em dezembro de 1g07 e, por esta razão, o nome da

espécie foi dedicada a ele. segundo o autor, L. souzai estaria taxonomicamente

relacionada à L. mawsoni.

Silva Santos (1953a) estudou impressôes de algumas escamas articuladas de

L. souzai, provenientes da localidade de Manguinhos, ilha de ltaparica (DGM 424-p).

Segundo o auto[, as escamas não deveriam ter sido demasiadamente espessas, mas

deveriam apresentar-se fortemente imbricadas. A impressão da tuberculação característica
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da espécie foi observada, disposta sobre seis a oito cristas, irradiando-se do centro para o

bordo posterior livre da escama. A porção exposta da escama deveria medir 25mm de

comprimento e 26mm de largura.

Apesar de não apresentarem um estudo anatômico detalhado de L. souzar, Jain

& Robinson (1963, p. 124,Fi1.4) elaboraram uma reconstituição do crânio desta espécie,

com base no espécimen-tipo e em exemplares de outras espécies de Leprilofes.

6.3 Aspectos Anatômicos

A má preservaçâo do material permitiu descrever apenas algumas estruturas

anatômicas, bem como elaborar uma reconstituição parcial da espécie (Fig.21).

Esqueleto craniano

Ossos dérmieos do teto eraniano e da região rostral

(1) FRONT,ÂI- (Ër): Õ frontal apresenta-se um tanto fragmentado, mas deveria

representar a maior parte do teto craniano. É ligeiramente estreito, apresentando uma

forma sub-retangular. Não foi possível delimitar o trajeto do canal supra-orbital.

(2) DERMOPTERÓTICO (Dpt): Sua porção åntero-ventrat está encoberta por uma

placa pós-orbital. É relativamente grande e apresenta uma forma poligonal (Est. xxVlll, A;

Fig. 21).

(3) EXTRA-HSCAPULAR (ExEscap): Em L. souzar, deveria ocorrer dois pares de

extra-escapulares, uma vez que pode ser observada a presença de um extra-escapular

lateral e um mediano, ambos do lado direito do holótipo, e, ainda, um osso mediano único

de d¡mensöes bastanie reduzidas. Tal disposição é também encontrada em L. latifrons.

O extra-escapular lateral parece ser mais desenvolvido que o mediano, embora

este encontre-se um tanto fragmentado. o lateral cobre a porção dorsal do opérculo e é
percorrido pela porção cefálica do canal da linha lateral, que se continua no
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dermopterótico (Est. ÐO/lll, A; Fig. 21). A comissura transversa também pode ser

observada.

Ossos dénnieos da faee

(1 ) SÉRtE CTRCUMORBTTAL

A compressão do crânio no processo de fossilização causou a sobreposição de

algumas placas da série çircumorbital, enquanto outras foram deslocadas de sua posição

original, dificultando estabelecer os limites entre elas. Com isto náo foi possível determinar

o número e o ananjo das placas orbitais, apenas observa-se que säo fortemente

ornamentadas por tubérculos densos e salientes.

Jain & Robinson (1963), entretanto, apontam a presença de 10 placas pós-orbitais

em L. souzai, formando um "mosaico de ossos" à frente do pré-opérculo. Segundo os

autores, um ananjo similar destas placas só é conhecido em L. roxoi e L. tatifrons.

(2) PRÉ-OPÉRCULO (POp): É um osso relativamente largo, com seu ramo vertical

levemente inclinado, cuja porção dorsai atinge o dennopterótico. o ramo anterior (ou

ventral) nåo foi preservado (Fig. 2'l). o canal sensorial pré-opercular situa-se bem

posteriormente, com algumas ramificações visíveis dirigindo-se para o bordo posterior

do pré-opérculo (Est. )üVllt, A).

Série opercular

(1) OPÉRCULO (Op): Apresenta forma sub-retangular, com comprimento atingindo

cerca de metade de sua altura, ou seja, é bem mais alto que comprido. seu bordo anterior

é reto e o posterior, convexo. E omamentado por tubérculos densos e conspícuos, que se

dispõem em cristas radiais a partir de seu centro de ossificação. seu bordo superior

encontra-se encoberto quase totalmente pelo extra-escapular lateral, e parte pelo

dermopterótico (Est. )fiVlll, A; Fig.21).
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(2) SUBOPÉRCULO (SOp): Deste osso, só se tem fragmento, mas dever¡a ser uma

estrutura de grandes dimensÕes. Do processo ântero-superior ascendente, tem-se apenas

a sua impressåo, indicando ser longo, atingindo quase a metade do bordo anterior do

opérculo (Est. )fiVlfl, A; Fig. 21).

(3) INTËROPÉRCULO (lOp): Apenas uma pequena porçáo deste osso encontra-se

preservada, náo permitindo uma descrição precisa. Pode-se somente observar densos

tubérculos em sua superfície (Fig. 21).

Ossos dérmicos da cintura escapular

(1) PÓS-TEMPORAL (Ptemp): É um pequeno osso ornamentado, de forma

aproximadamente triangular, com bordo superior arredondado, bem separado do pós-

temporal esquerdo pelas primeiras escamas dorsais. Está em contato anteriormente com

os extra-escapulares e inferiormente, com a porção dorsal do supracleiko (Est. XXVlll, A).

Observa-se, porém de forma nâo muito clara, o canal sensorial da linha lateral percorrendo

o pós-temporal e continuando no extra-escapular lateral (Fig. Z1).

(2) SUPRACLEITRO (Scl): É relativamente estreito e com alguma ornamentação no

seu bordo superior. Está em contato anteriormente com o bordo posterior do opérculo. o
supracleitro afila-se distalmente, terminando em uma ponta, que atinge o bordo dorsal do

cleitro (Est. XXVlll, A; Fig.21).

(3) CLEITRO (Cl): Ëste osso apresenta-se bastante fragmentado, nâo permitindo

mensurar suas dimensões, nem realizar uma descrição adequada. Apenas observa-se que

é um tanto estreito. Náo apresenta qualquer ornamentäção em sua superfície (Est. XXVlll,

B; Fis.21).

(4) PÓS-CLEITRO (Pcl): Em contato estreito com o bordo posterior do cleitro e o
bordo póstero-inferior do supracleitro, encontram-se três pós-cleitros com dimensões

distintas e pobremente ornamentados (Fig. 21). o pós-cleitro inferior é muito alto, porém
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estfe¡to; o mediano é mais curto que o inferior, sendo entretanto mais largo; e o superior,

embora bastante fragmentado, apresenta forma aproximadamente quadrangular.

Ornamentação dos ossos dénnicos do crânio

Excetuando-se o pré-opérculo, o cleitro e, em parte, o supracleitro, os demais

ossos dérmicos apresentam sua superfície quase que totalmente coberta por tubérculos

de ganoína arredondados, densos e conspícuos. Este tipo de ornamentaçåo poderia ser

apontada como uma característ¡ca exclusiva, ou, pelo menos, diagnóstica de L. souzai,

uma vez que nåo foi verificada em nenhuma outra espécie de Leprllofes estudada (Fig.

21).

Escamas

As escamas estâo dispostas no corpo do peixe em fileiras transversais no

sentido ântero-dorsal para péstero-venfral. Êstão preservadas apena$ oito fìleiras de

escamas, a partir da cintura peitoral, cada fileira com cerca de sete escamas (Est. )fiVlll,
A; Fig.21). Nåo foi possível elaborar a fórmula das escamas de westoll (1944), umavez
que a região pós-crânio encontra-se muito incompleta.

Morfologia

Além das escamas preservadas no corpo do holótipo, foram analisadas quatro

escamas desarticuladas, atribuídas, com dúvidas, à L. souzai, pois faltam certos caracteres

diagnósticos, uma vez que se apresentam fragmeniadas e com ganoína ausente, em

função do desgaste. A atribuição desias escamas à referida espécie teve como base a
semelhança com as impressões de escama descritas por Silva Santos (1953a).

As escamas atingem grandes dimensões, são profundamente imbricadas e

mostram o prolongamento dianteiro dos dois ângulos anteriores, típicos de escamas
ganóides. Näo são muito espessas e a articulaçåo "peg-and-sockef' náo é muito marcante.
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A parte exposta das principais escamas do flanco, logo atrás do arco peitoral, é um tanto

mais comprida do que larga. As demais escamas, principalmente aquelas em que se pode

observar a zona de imbricação, sáo aproximadamente quadrangulares. Todas as escamas

são cobertas por uma camada quase contínua de ganoína, salvo pela presença de seis a

oito sulcos que se inadiam do centro para o bordo posterior, porém aí não ocone
crenulação, ao contrário de L. roxoi. As cristas situadas entre estes sulcos apresentam,

muitas vezes, tubérculos salientes. As escamas situadas na parte mais posterior do tronco

såo ainda mais fortemente tuberculadas (Est. )üVlll, A e B; Fig. 21).

!-listolog ia

os cortes histológicos realizados nas escamas desta espécie são pouco

elucidativos. observa-se apenas que a camada de ganoína não é muito espessa e os

canalículos de williamson såo em número muito reduzido. As linhas de crescimento na

placa óssea basal estâo bem evidenciadas (Est. xxlx, A). No corte longitudinal
perpendicular à superficie da escama, os canalículos de williamson são melhor

observados, bem como alguns osteócitos (Est. xxlx, B). Fibras de sharpey nåo foram

identificadas.

6.4 Características Taxonômicas

segundo woodward (1908), teprico tes souzai seria uma espécie bem distinta

das demais espécies de Lepidofes pelo grande número de tubérculos existentes nas

escamas. De acordo com ele, esta forte tuberculização das escamas poderia ser uma

característica dos representantes finais do gênero. o autor destacou, também, a

subdivisão de seus extra-escapulares (dois pares) e o número elevado de placas orbitais.

Em funçåo de suas dimensöes, o autor considerou-a, ainda, muito próxima à L. mantelli.

weiler (1935), em seu trabarho sobre o cretáceo do Egito, estudou argumas

escamas que, segundo ele, eram muito parecidas com as de L- souzai, tendo identificado-

as como Lepidotes aff. L. souzai. com exceção de sulcos na superfície exposta da
escama, irradiando-se do centro para seu bordo posterior, e da desconiinuidade da
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camada de ganoÍna, caraeteres eomuns a outras espécies de Lepidotes, Silva Santos

(1953a) considerou não haver outras semelhanças que justifiquem a refer¡da afinidade

entre as duas espécies. A tuberculização, bem pronunciada e característica das escamas

de L. souzai, parece faltar na espécie africana.

Segundo Silva Santos (ap. cit.), L. souzai assemelha-se à L- roxoi,

principalmente pelas grandes dimensÕes, pelo tipo de ornamentação dos ossos e

escamas e o número de extra-escapular. Tal questão já foi abordada e melhor

apresentada no Capítulo 5, sobre L. roxoi.

Em nossa opiniáo, as escamas de L. souzai sáo muito semelhantes às de L.

llewellyni (que será descrita no capítulo 7), salvo as mais próximas à regiâo craniana, que

apresentam tubérculos no bordo posterior, nas extremidades das cristas. Possivelmente,

as espécies sejam sinônimas e a presença destes tubérculos em L. souzai ('fato que náo

ocorre em L. llewellyni), além do maior número de cristas e sulcos, podem representar

apenas estágios ontogenéticos distintos.

6.5 Contexto Geológico e Paleoambiental

Quanto à procedência do material-tipo, as informaçÕes são muito imprecisas,

näo permitindo identificar a que unidade litoestratigráfica da Bacia do Recôncavo se refere.

Já em relação aos outros exemplares, especialmente algumas escamas aqui

estudadas, sáo provenientes das formaçöes candeias e Maracangalha, ambas já descritas

anteriormente no item 5.5 do Capítulo 5, que trata da espécie Lepklotes roxai.



7. Lepídofes llewellyni Silva Santos, 1953

Sinonímia:

1935 - Lepidotus sp. Arambourg & Schneegans, p. 2O-23, Ëst. l, fig. 5; Est. lll, fig. 8.

Material-tipo: DGM 425-P (espécimen incompleto, preservado em seu lado direito,

portando algumas fileiras de escamas e alguns ossos cranianos) (Est. )fiX, Ae B)

Localidade-tipo: Corte da "Viação Férrea Federal Leste Brasileiro', entre o km77 e78,

Skm a Leste de Santo Amaro, Bahia

Estratigrafia: Grupo Santo Amaro, Bacia do Recôncavo (Fig. 4)

7.1 Diagnose Revista

Semionotídeo caracterizado, princ¡palmente, pela presença de escamas

delgadas, com zona de imbricaçåo bem desenvolvida e com o bordo posterior muito fino e

cortante. Escamas da regiäo anterior e mediana quadrangulares; escamas da região

posterior, rombó¡des. Face externa das escamas eoberta por uma ffimada eontínua de

ganoína, omamentada por três a sete sulcos (exceção feita às escamas posteriores e

caudais, que são lisas) profundos, e cristas de espessura irregular. Sulcos com

comprimentos diferentes: alguns muito curtos, nâo chegando a alcançar o centro da

superfície exposta; outros, ultrapassando essa região. Ora mostram uma disposição

paralela; ora, apresentam uma divergência do centro para o bordo posterior da escama.

Organização histológica lepisosteéide; camada de ganoína delgada em comparaçäo com

a placa éssea basal (proporção 1:7); pouco numerosos e longos canalículos de wìlliamson

atravessando a placa basal, alguns ultrapassando o lim¡te ganoína-placa basal, porém

raramente bifurcam-se; osteócitos extremamente numerosos entre as lamelas ósseas;

fibras de sharpey na placa basal em grande número e muito ramificadas. ossos dérmicos

do crânio ornamentados com delicadas rugas e cristas, inadiando-se do centro de

ossificação.
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7.2 Generalidades

Siiva Santos (1953b), ao descrever Lepidotes lteweltyni, considerou o material

extremamente interessante, inicialmente por pertencer ao Grupo santo Amaro, onde náo

havia muitos fósseis de vertebrados; e, também, por apresentar escamas semelhantes às

de um Leprilotes indeterminado, dos sedimentos de N'Kogho, da Bacia do Gabão, na

África, descritas porArambourg & Schneegans (1935).

Analisando material do carnegie Museum of Natural History, encontramos uma

peça, com escamas idênticas às de L. Ilewellyni, do cretáceo da África, classificada como

Lepidotes sp. (Est. xxxl, A). As escamas são delgadas e apresentam o mesmo tipo de

ornamentaçäo na ganoína, ou seja, alguns sulcos (3-7) cortando esta camada, com arranjo

paralelo ou radiante. Desta forma, concordamos com silva santos (op. cit ), no que diz

respeito a eistir uma conelação estratigráfica entre as unidades do Grupo santo Amaro

da Bacia do Recôncavo com as unidades cretáceas da Bacia do Gabão.

Há, ainda, 20 exemplares classificados como L. ttewettyni (DGM 1.,l30_p), tendo

sido um deles figurado por Lima (1989, p. 68). porém uma análise mais minuciosa do

material indica tratar-se de L. roxoi, devido às grandes dimensÕes das escamas e da

ornamentação da ganoína, que não se encontra uniformemente distribuída por toda a
superfície exposta.

7.3 Aspectos Anatômicos

Com base nas dimensôes do holótipo, Silva Santos (j953b) estimou que a
espécie L. Ilewellyni deveria atingir cerca de 1200mm de eomprimento, sendo um peixe de

tamanho moderado. Em função dos poucos elementos anatômicos preservados, optamos

por não estabelecer as dimensÕes desta espécie.



Esqueleto eraniano

Série opercular

OPÉRCULO (Op): Foi descrito, equivocadamente por Silva Santos (1953b), como

supracleitro. O opérculo encontra-se fragmentado anterior- e inferiormente, porém

observa-se que é um osso um tanto alto (59,22mm). Seus bordos posterior e superior säo

levemente ornamentados com algumas rugas e cristas. A maior parte da porçâo

preservada do opérculo é, entretanto, lisa (Est. )fiX, A e B).

Ossos dérmicos da cintura escapular

PÓS-TEMPoRAL (Ptemp): Este osso foi classificado como cleitro, por Silva Santos

(op- cit.), sendo aqui interpretado como pós-temporal. Encontra-se, assim como o opérculo,

fragmentado, mas pode-se observar sua típica forma triangular. Apresenta uma

omamentação mais evidente, com rugas e cristas bem marcantes, principalmente em sua

porção posterior (Est. )0(X, A e B). Um pouco abaixo da porção mediana do pós{emporal,

notia-se a presença do canal sensorial da linha lateral (c. ll).

Encaixado entre o opérculo e o pós{emporal, observa-se a presença do apêndice

articular superior de uma escama da primeira fileira transversal.

Escamas

Apesar da preservação um tanto precária dos espécimens, pode-se contar, no

holótipo, 12 fileiras transversais de escamas, e em outro exemplar (MN 4377-V),

representado pela porção abdominal da parte mediana do corpo, nove fileiras. O número

de escamas por fileiras varia de dois a sete. Não é possível elaborar a fórmula das

escamas de Westoll (1944), uma vez que nenhuma nadadeira foi preservada.



A!ém do holótipo, foram analisados outros exemplares com escamas articuladas e

algumas escamas desarticuladas, inteiras ou fragmentadas.

Um dos exemplares sofreu compressäo e, deste modo, as escamas podem ser

vistas em ambos os lados da peça (Est. /rXXl, B); há também algumas escamas inclusas

no nódulo de folhelho calcífero onde o exemplar está preservado. Este apresenta 130mm

de comprimento, 'l20mm de largura e 27mm de espessura; e o holótipo, 246mm de

comprimento, 138mm de largura e 4lmm de espessura. As escamas são delgadas,

quadrangulares, com camada de ganoína regular, revestindo totalmente a superfície

exposta. Esta camada apresenta de três a sete sulcos profundos, que se irradiam do bordo

anterior ou do centro da superfície exposta da escama em direção à margem posterior, ora

retilínea, ora convexa. Os sulcos apresentam diferentes comprimentos, na ma¡or¡a são

curtos, não atingindo o centro da escama, isto é, as escamas são irregularmente sulcadas.

Em algumas escamas, estes sulcos apresentam uma disposição paralela; já em outras há

uma convergência para a parte central das mesmas. Os sulcos formam uma forte

denteação no bordo posterior, que se apresenta fino e cortante, em virtude da redução da

espessura da escama em direção posterior, caráter também observado por Silva Santos

(1953b) para a espécie. t modo como as escamas estáo dispostas nos exemplares

sugere uma forte imbricação entre elas, melhor observada na face lateral direita de um

deles (Êst. XXXI, B), onde as escamas estäo perfeitamente alinhadas. Ëm relação ao

caráter bífido da parte óssea da escama, relatado por Silva Santos (1953b) para o holótipo

de L. llewellyni, a forte imbricaçåo entre as escamas impede a visualização desta estrutura;

apenas na face lateral esquerda (Est. Ðü1, B), uma escama fraturada pareee evidenciar o

caráter bífido.

A análise da superfície externa da ganoína (Est. XXXll, A) revelou a presença de

tubérculos de grandes diâmetros, porém com uma distância intertubercular relativamente

pequena, e com uma baixa densidade por mm'1Mde Capítulo 1 B).

Morfologia



As lâminas aqui analisadas revelaram que a camada de ganoína é relativamente

delgada em comparaçäo com a placa óssea basal, bem espessa (proporção 1:7). As

lamelas ósseas tendem para cima para a periferia da escama. os canalículos de

Williamson presentes na placa basal nåo são muito numerosos (em média, 5g

canalículos/mm2) e relativamente longos (Est. XXXll, B), por vezes bifurcam-se à

medida que se aproximam da extremidade superior. Alguns canalículos atravessam a

placa basal, atingindo a ganoína (Est. XXXlll, A). os osteócitos, entre as lamelas ósseas,

sáo extremamente numerosos. Das espécies estudadas, L. ttewettyni é a que

apresenta maior densidade de osteócitos (em média, 229 ostéocitos/mm2). No corte

longitudinal perpendicular à superfície da escama, observa-se que estas células såo

radiantes e mais numerosas na região superior da escama (Est. )üXlll, B), próximo à

camada de ganoína. As fibras de Sharpey, presentes na placa basal, säo em grande

número e muito ramificadas (Est. )üXlV, A), dispondo-se obliquamente às lamelas.

Flistologia

7.4 Garaeterístieas Taxonômicas

Silva Santos (1953b) propôs Lepldotes llewellyni como uma nova espécie,

mesmo tratando-se de material incompleto, devido à variação das escamas e à

natureza da ornamentação dos ossos dérmicos do crânio, o que, segundo o autor,
permitiram diferenciá-la das outras espécies já descritas.

De acordo com este autor, as escamas de L. ilewettynl mostram algumas

semelhanças com as de L. /aeyls (Est. XXXIV, B), principalmente no grande

desenvolvimento da zona de imbricação e no comprimento irregular dos sulcos que cortam

a camada de ganoína. Diferem, entretanto, pelo menor número de sulcos sobre a ganoína,

três a sete, em vez de seis a 10, como é o caso de L. laevis. Além disso, os sulcos em L.

llewellynipareæm ser muito mais espessos que em L. laevis.

O equívoco mencionado anteriormente, no item generalidades, em relação a

exemplares de L. roxoi (DGM 1 1 30-P) classificados como L. ltewettyni, deve-se ao fato
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de haver uma eerta semelhança entre as escamas destas espécies, sobretudo no que se

refere à presença de sulcos radiantes e cristas_

Pelas nossas análises, as escamas de L. llewellynisão muito semelhantes às

de L. souzai, conforme já mencionado anteriormente no item 6.4 do capítulo 6, sobre a

espécie L. souzai. Da mesma forma, considerando a morfotogia e ornamentaçåo das

escamas, ela deve ser também a mesma espéc¡e que ocorre na Bacia do Gabâo, o
que já havia sido afirmado por Silva Santos (op. clf.).

De todo modo, não é recomendável a criação de uma espécie com base

apenas na morfologia externa de escamas. Tal procedimento pode gerar vários
problemas taxonômicos, conforme salientado acima.

7.5 Contexto Geológico e Paleoambiental

O holótipo de L. llewellynié proveniente do Grupo Santo Amaro, porém o autor

nâo mencionou â formação exata; já os outros exemplares foram coletados nas formações

candeias e Maracangalha, ambas as unidades pertencentes à Bacia do Recôncavo (Fig.

+).

O Grupo Santo Amaro, na antiga classificaçåo de Mana et atii (1921), abrangia

as formaçÕes ltaparica e candeias. porém com a elevação dos membros Água Grande e

Maracangalha à categoria de formação, por caixeta et atii (1994), o referido grupo passou

a congregar quatro formações: ltaparica, Água Grande, candeias e Maracangalha. o
Grupo santo Amaro é de idade berriasiana a eobarremiana, conforme atestam as

dataçöes com ostracodes e palinomorfos (CAIXETA et alii, 1g94). As unidades

litoestratigráficas pertencentes a este grupo depositaram-se em um ambiente lacustre, com

alguma influência fluvial, e alguns eventos turbiditicos episódicos.

As formaçÕes Candeias e Maracangalha já foram descritas no item S.5 do

capítulo 5, assim como dados sobre as seqüências deposicionais, abrangendo as

unidades mencionadas, também foram apresentados.



L Lepidotes mawsoRiWoodward, 1888

Sinonímia:

1860 - Lepidotus sp. Allpor[, v. 16, p. 265, Est. XlV, figs. 5-13; Est. XV, figs. 14; Est. X/1,

figs. 10-12.

Material-tipo: BM (NH) P 5534a,b (Síntipos; duas escamas isotadas) - (Est. )OfiV, A e B)

Localidade-tipo: Bahia

Estratigrafia: Cretáceo da Bacia do Recôncavo (Fig. 4)

ldade: Cretáceo

8.1 Diagnose Revista

Semionotidae caracterizado por apresentar escamas anteriores grandes e

muito espessas, com uma marcante excrescência na face interna; zona de imbricação bem

evidenciada em todas as escamas; face externa das escamas coberta por uma camada de

ganoína descontínua, sem uma ornamentaÇão típica; sulcos e cristas muito largos e poueo

numerosos, inadiando-se do centro para a borda posterior, onde formam leves

denteações, nenhuma das escamas senilhada. organizaçåo histológica lepisosteóide;

camada de ganoína pouco espessa em relação à placa óssea basal (propoção 1:g); muito

numerosos, longos e não-ramificados canalículos de williamson atravessando a placa

basal, alguns ultrapassando o limite ganoína-placa basal; contiato entre ganoína e placa

basal plano no centro, passando a levemente senilhado nas bordas da escama;

numerosos osteócitos entre as lamelas ósseas; grande concentraçåo de fibras de sharpey

na placa basal.



8.2 Generalidades

Desta espécie, Woodward (1888, 1895) descreveu apenas escamas

isoladas e mencionou dentes e fragmentos ósseos. segundo o autor, as escamas são

muito espessas (ossificadas) e profundamente recobertas, com as bordas principais

com esmalte freqiientemente descontínuo, marcado com cristas um pouco extensas e

sulcos se irradiando do centro para a margem posterior, onde formam um recorte

tênue; nenhuma das escamas denteada. Os dentes, segundo Woodward (1gBg),

associados às escamas de L. mawsonl e aos fragmentos ósseos, provavelmente

seriam da mesma espécie, estavam desarticulados, e caracterizam-se por serem muito

pequenos e arredondados- O autor comenta que alguns dentes e escamas de L_

mawson¡ foram figurados e brevemente noticiados por Allport (1860), como Lepidotus

sp. (Est. ll, A). O autor afirma, ainda, que enquanto muitas das escamas de L. mawsoni

são tâo grandes quanto as de L. maximus (Neojurássico da Alemanha), os dentes mal

atingem as dimensões de L. mantelli (Wealdiano da lnglaterra).

Figuramos pela primeira vez os síntipos de Lepidotes mawsoni, representados

por duas escamas (Est. XXXV, A e B).

8.3 Aspectos Anatômicos

Escamas

Foram analisadas 60 escamas desarticuladas, representativas de várias regiöes do

corpo (Vide APÊNDICE 3, Tabela 2), além de amostras de siltito com apenas impressÕes

de escamas. o posicionamento das escamas nas referidas regiöes seguiu o modelo

proposto por Vogel (1976a), porém, por tratarem-se de escamas isoladas, em alguns

casos, não foi possível precisar sua localização exata. Algumas escamas encontram-se

fragmentadas, o que, em alguns casos, impediu a tomada de medidas. por ouko lado, a

fragmentação permite observar as linhas de crescimento na placa óssea basal. Em outras

escamas, constatou-se que a ganoína apresenta um aspecto fosco, ou seja, não se

encontra tão brilhante como na maioria delas, provavelmente em função do intemperismo.
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Este fato faz com que, em alguns exemplares, a ganoína pareça estar ausente. Com

exceçâo das escamas da regiåo caudal, a ganoína não se encontra distribuída

uniformemente por toda a superfície exposta, estando restrita a sua porção central, näo

atingindo as bordas. E em todas as escamas analisadas, independente da porção do

corpo a qual pertenciam, a ganoína é praticamente lisa, ou seja, não apresenta uma

ornamentação muito típica. Porém, por vezes é possível observar poucos e largos sulcos e

cristas, resultantes da distribuição inegular da ganoína na superficie das escamas, com

exceção daquelas da região caudal.

Morfologia

As escamas da região anterior do corpo de L. mawsonl caracterizam-se,

principalmente, por possuírem uma forma aproximadamente quadrangular, por serem

grandes e espessas, pela presença de uma marcante excrescência intema arredondada

ou oval, articulação "peg-and-sockef', apêndices anteriores (superior e inferior) e uma

poçäo rebaixada da superfíeie óssea, indicando uma forte imbricação. Estes apêndices,

na maioria das escamas analisadas, encontram-se fragmentados, restando, por vezes,

åpenas a sua base (Ëst. xxxvl). A presença de crenulações posteriores, relatadas por

silva santos (1953a) para L- mawsonr, nâo foram aqui confinnadas. Em algumas esçamas,

observa-se a presença de ganoína apenas na porção central, marcada por poucos e

amplos sulcos e cristas radiantes do centro para a periferia, formando uma leve

denteação, que, em alguns casos, pode ser bem marcante. Em outras escamas, a camada

de ganoína é bastante inegular, estando praticamente restrita às bordas, o que resulta

numa concavidade na poçåo central da superfície.

As escamas da regiâo mediana sâo um pouco menores e menos espessas que as

da regiäo anterior, porém sua forma também pode ser caracterizada como

aproximadamente quadrangular. É possível observar, em algumas escåmas, a

excrescência interna, porém não tão acentuada (Est. xxxvll). A ganoína também distribui-

se irregularmente pela superfície da escama, estando restrita à porção central. Na borda

extema de algumas escamas, observa-se uma leve denteação, em função da presença de

sulcos e cristas pouco marcantes. A articulação "peg-and-sockefl também está presente,

mas tende a desaparecer nas escamas mais posteriores.
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As escamas dos eumes dorsal e ventral apresentam morfologia bastante distinta.

Ëm geral, são mais longas que largas, porém não at¡ngem grandes dimensöes.

Caracterizam-se, ainda, por possuírem um único apêndice de articulaçäo.

As escamas da região posterior podem ser caracterizadas pelas suas pequenas

dimensões e forma tipicamente rombóide. Em algumas escamas observa-se a

excrescência interna, porém muito reduzida. Como nåo apresentam articulação 'peg-and-

sockef', a zona de imbricação é bem destacada, o que permite uma forte ligação entre as

escamas. A camada de ganoína, também, é descontínua e está restrita ao centro da

superfície das escamas, formando, em algumas delas, uma fraca denteação (Est. XXXVII).

A escamas da região caudal são as que atingem menores dimensões, såo

bastante delgadas, e apresentam, como as posteriores, forma rombóide. Em nenhuma das

escamas caudais, observa-se a presença de excrescência interna. Provavelmente, devido

a suas pequenas d¡mensões, são as ún¡cas escamas onde a ganoína apresenta-se como

uma cobertura un¡forme por toda a superfície (Est. )0fiVll).

A análise da superfície externa da ganoína (Est. )ü)O/lll, A) revelou a presença de

tubérculos de diâmekos muito grandes, porém com uma distância intertubercular

relativamente pequena, e com uma alta densidade por mm'lvide Capítulo 18).

F{istologia

Richter & Smith (1995) estudaram uma secçåo vertical de uma escama de L.

mawsoni, constatando que a placa óssea basal é atravessada por um grande número de

canalículos de Williamson. Esta feiçäo também pôde ser constatada, pelas autoras, em

escamas de Leprsosfeus sp. A organização dos cristalitos da ganoina, em ambos os

táxons, é semelhante, e também são observados odontodes mergulhados, como uma

peguena região de dentina adjacente à placa basal.

As secções aqui analisadas revelaram que a camada de ganoína é pouco

espessa em relação à placa óssea basal, numa proporção de 1:9. As lamelas ósseas

estão dispostas paralelamente entre si e perifericamente voltadas para a superfície da

escama. Os canalículos de Williamson são muito numerosos e longos, sendo os da base

mais longos do que os da superfÍcie (Est. )O{XVlll, B). Esta espécie é a que apresenta

maior densidade de canalículos de Williamson (em média, 163 canalículos/mm2). Nenhum



canalículo mostrou-se bifurcado. Alguns canalículos ultrapassam o limite placa basal-

ganoína (Est. )fiXlX, A e B), a maioria estando restrita às camadas proximais, porém

alguns atingindo a superfície externa da ganoína.

Em alguns cortes, observa-se que os canalículos de Williamson dispõem-se

obliquamente às lamelas ósseas. Os osteócitos entre as lamelas são numerosos (em

média, 160/mmt¡. Observa-se, ainda, na placa óssea basal uma grande concentração de

fibras de Sharpey (Est. XL, A).

Em uma escama da linha lateral, o corte atingiu a região dos poros sensoriais,

sendo que em um destes poros, a posiçåo do corte permite observar as relações entre

este e a superfície da escama. Neste caso, é possível constatar que o lúmen encontra-se

envolvido por tecido ósseo disposto em camadas sobrepostas, formando uma espécie de

"cone" protetor (Est. XL, B; Est. XLl, A). Nos poros adjacentes, cujos lúmens não foram

atingidos pelo corte, o cone protetor é também observado, porém näo de forma completa

(Est. XLl, B).

8.4 Características Taxonômicas

Como a espécie Lepidates mawsoni é representada especialmente por

escamas, torna-se dificil estabelecer relações de parentesco com outras espécies de

Lepidotes. Entretanto, L. mawsoni poderia taxonomicamente estar muito próxima à L.

roxol, levando-se em conta as grandes dimensÕes das escamas anteriores e medianas

em ambas as espécies e a densidade de microtubérculos na superfície da ganoína

(Lepidotes mawsoni com 121}tmm2e L. roxoi com 124ïtmm2).

Em contrapartida, as escamas anteriores e medianas de L. mawsonl säo, em

sua maioria, mais espessas do que em L. roxoi, e apresentam uma marcante excrescência

intema, o que náo é observado nesta última. A camada de ganoína, em L. mawson¡,

embora descontínua, não apresenta uma ornamentação muito característica, e é apenas

raramente atravessada por poucos e largos sulcos e cristas.

Quanto às microestruturas, L. mawsoni separa-se claramente das demais

espécies, sobretudo pela grande densidade de canalículos de Williamson. Em relação aos

osteócitos, há uma pequena sobreposição, apenas, com Leprdofes sp. "3" da Formaçäo
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Itapecuru (Fig. 3a). Sendo assim, embora esta espécie seja conhecida quase

exclusivamente por eseãmas, ela apresenta algumas características diagnósticas

asseguram a sua validade taxonômica.

8.5 Contexto Geológico e Paleoambiental

O material fossilífero de L. mawsonié procedente das seguintes localidades no

Estado da Bahia: Mapele, Almeida Brandäo, Almeida Brandåo/ltacaranha,

Itacaranha/Per¡peri, Periperi e Brejo do Tracupá, relacionadas às formaçöes Candeias e

Maracangalha; e Säo Thiago, relacionada à Formaçäo Pojuca. As três unidades

litoestratigráficas sâo representantes do Eocretáceo da Bacia do Recôncavo (Fig. a).

As formações Candeias e Maracangalha já foram descritas no Capítulo 5 (item

5.5), que trata da espécie Lepidotes roxoi.

A Formação Pojuca, segundo a class¡ficação original de Viana et alii (1971), ê

representada por intercalações de arenito cinza muito fino a médio, folhelho cinza-

esverdeado, siltito cinza-claro e calqário castanho, que se sobrepôem à Formação Marfim.

As formaçöes Pojuca e lViarfirn eståo ineluídas no Grupo llhas, situado entre os folhelhos

Candeias e os aren¡tos do Grupo Massacará. A idade do Grupo llhas vai do Valanginiano

ao Aptiano, de acordo com determinaçÕes bioeskatigráficas, com base em ostracodes

não-marinhos e palinomorfos (CAIXETA et alii, 1994).lnterpreta-se para os estratos do da

Formaçåo Pojuca uma sedimentaçåo lacustre-deltaica, com a presenÇa de bioturbaçÕes,

estruturas sedimentares indicativas de correntes de turbidez, como marcas de sola,

marcas de onda, além de estratificação cruzada acanalada e tabular (SlLVA, 1993b).

Esta unidade, juntamente com as formações Candeias e Maracangalha podem

ser referidas como seqüênc¡as deposicionais, sendo a primeira enquadrada na Seqüêncla

K10 e as demais, na Seqüência K30. Maiores detalhes sobre esta questão podem ser,

também, obtidos no Capítulo 5 (item 5.5).

que
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9. Lepidoúes o/íver'raí Silva Santos, 1969

Material-tipo: DGM 952-P (Síntipo: seis escamas de diferentes regiôes do corpo) (Est. XLll,

Ae B)

Local¡dade{ipo: Afloramento no lado direito da estrada para Santo Amaro, 4km do

entroncamento com a estrada Salvador-Feira de Santana, Bahia

Estratigrafia: Grupo Santo Amaro, Formação ltaparica, Bacia do Recôncavo (Fig. 4)

ldade: Eocretáceo

9.1 Diagnose Revista

Sem¡onotidae caracterizado por apresentar escamas muito delgadas, com

excrescência interna muito reduzida; zona de imbricação muito curta; presença da

articulaçâo "peg-and-sockef nas escamas anteriores e medianas; apêndices anteriores

muito curtos; camada de ganoína, sobre a superfície exposta, bastante regular e contínua,

lisa, eorn borda posterior praticamente inteira e $ern denteaçÕes. Organização histológica

lepisosteóide; camada de ganoína pouco espessa em relaçâo à placa óssea basal

(proporçäo 1:10); poucos numerosos, longos (por vezes, curtos) e nâo-ramificados

canalículos de Williamson atravessando a placa basal, porém apenas poucos ultrapassam

o limite ganoína-placa basal; contato entre ganoína e placa basal plano no centro,

passando a levemente serrilhado nas bordas da escama; numerosos osteócitos entre as

lamelas ósseas; fibras de Sharpey muito densas e ramificadas.
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9.2 Generalidades

As escamas esiavam preservadas em um folhelho síltico cinza-escuro,

associadas a ostracodes e conchostráceos (Esfhenã), indicativos de um paleoambiente de

água-doce ou lagunar (SILVA SANTOS, 1969).

As escamas de L, oliveirai, segundo Silva Santos (op. cit.), apresentam as

mesmas dimensões daquelas de L. mantelli (wealdiano da lnglaterra), que deveria

alcançar cerca de 1000mm de comprimento.

Malabarba & Garcia (1990) analisaram a morfologia, histologia e ultra-estrutura

de algumas escamas das bacias sergipe e Alagoas, atribuindo-as provisoriamente à

espécie Lepidotes olive¡ra¡.

9.3 Aspectos Anatômicos

Escamas

Foram analisadas 12 escamas isoladas, incluindo os síntipos, a maioria completa,

representando várias regiöes do corpo (Mde Tabela 3, APÊNDICE 4).

De um modo geral, as escamas não apresentam grandes dimensÕes, sendo as

anteriores e medianas quadrangulares, ou seja, são tão longas quanto largas; as

posteriores ou caudais têm forma rombóide, isto é, såo mais longas que largas. Todas as

escãmas apresentam camada de ganoína distribuída uniformemente sobre a superfície

exposta, salvo em alguns casos, onde elas estão muito intemperizadas.

Morfologia

As escamas anteriores e medianas são quadrangulares, delgadas, com a

art¡culação "peg-and-sockef' bem evidenciada (Est. xlll, A). Apresentam-se um tanto

desgastadas, o que implica em uma excrescência interna pouco intumescida. A zona de

imbricaçâo é caracteristicamente muito estre¡ta em relação à área exposta, assim como os

apêndices anteriores também såo curtos, estando fragmentados na maioria das escamas.

Nas escamas anteriores, porém, os apêndices são urn pouco mais longos. Em apenas
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uma escama, provavelmente da região anterior, observam-se feições atípicas, qual sejam

a ausência de apêndices articulares e uma zona de imbricaçäo quase vestigial (Ëst. XLll,

A), entretanto a articulaçâo "peg-and-socket' está presente.

Apenas uma escama dorsal ou ventral foi identifÌcada (Ëst. XLll, B). Apresenta

forma aproximadamente rombóide, sendo um pouco mais longa e espessa que as <lemais.

A zona de imbricação é longa, sendo sua porçäo inferior desenvolvida em um processo

único, largo e aguçado. Esta é a única escama em que se observa na parte posterior da

camada de ganoína uma pequena denticulação.

As escamas da região posterior ou caudal são longas, porém curtas, adquirindo

forma rombóide (Est. XLll, B); apresentam zona de imbricação bem curta, em alguns casos

quase vestigial. Estas escamas näo possuem articulação "peg-and-sockef, nem apêndice

articulares. A face interna apresenta-se um tanto intumescida, ou seja, uma excrescência

interna ligeiramente acentuada está presente.

A análise da superfície externa da ganoína (Est. XLlll, A) revelou a presença de

tubérculos de diâmetros relativamente grandes, uma grande distância intertubercular, e

com uma baixa densidade por mm2Mde Capítulo 18).

Histologia

Com relação a esta espécie, foram confeccionadas algumas lâminas histológicas

em planos de corte transversal e longitudinal.

Uma das secções transversais foi realizada próximo à borda lateral da escama,

permitindo observar uma camada de ganoína pouco espessa em comparação à placa

óssea basal (1:10) (Est. Xllll, B). As terminaçÕes das lamelas ósseas formam projeçoes

semelhantes a denteações no contato entre a ganoína e a placa basal, especialmente nas

bordas das escamas. Os canalículos de Williamson são pouco numerosos (em média, 41

canalículos/mm'¡ 1fst. XttV, A) e apresentam comprimento variável, isto é, em algumas

escamas são muito longos, em outras sáo mais curtos. Poucos canalículos ultrapassam o

limite ganoína-placa basal, porém nenhum deles atinge as camadas mais distais da

ganoína. Os canalículos não apresentam bifurcação eiou ramificaçåo. As f bras de

Sharpey são muito densas (Est. XLIV, B) e ramificadas, dispondo-se paralelamente às
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lamelas ósseas, e perpendicularmente aos canalículos de Williamson. Os osteócitos, entre

as lamelas ósseas, såo pouco numerosos (em média, 60 ostéocitos/mm2).

Em secção longitudinal, estes osteócitos apresentam-se, na regiåo superior da

escama próximo à camada de ganoína, radiantes, muito numerosos e localizam-se bem

próximos uns aos outros (Est. XLV, A e B).

9.4 Características Taxonômicas

Visto a espécie Lepidotes oliveirai ter sido proposta com base em apenas

algumas escamas, torna-se extremamente difícil estabelecer uma relação de

parentesco com as demais espécies de Lepidotes.

Em relaçáo à morfologia externa, L. oliveirai apresenta algumas

características diagnósticas, como por exemplo, zona de imbricação muito curta e

apêndices anteriores também muito curtos. A camada de ganoína contínua e lisa sobre

a superfície da escama é um caráter que ocorre também em L. piauhyensr.s, porém

nesta espécie quase todas as escamas apresentam a borda posterior irregularmente

denteada, enquanto naquela a borda posterior é praticamente inteira, sem denteaçöes.

A densidade de microtubérculos na supefície da ganoína, bem como å d¡stância

intertubercular, são também comparáveis à L. piauhyensls, porém quanto ao diâmetro

destas estruturas L. oliveiral está mais próxima de L. roxoi e L. Iteweilyni, embora

apresentem morfologia externa mu ito d isti nta.

Quanto aos caracteres histolégicos, L. oliveirai e L. píauhyensis apresentam

uma média de canalículos de Williamson quase idêntica, com a primeira espécie

apresentando 41 canalículos lmm2, e a segunda com 40 canalículos/mm2.

Com base no acima exposto, poder-se-ia propor uma sinonímia entre as

espécies L. oliveirai e L. piauhyensrb. Entretanto, estas espécies não foram

contemporâneas e, mesmo que o fossem, estariam muito isoladas biogeograficamente.

L. oliveirai é característica do Eocretáceo da Bacia do Recôncavo; enquanto L.

piauhyensis ocorre nas camadas neojurássicas da Bacia do Parnaíba.
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Desta forma, como os caracteres de L. oliveirai nâo são suf¡cientemente

diagnósticos, teria sido mais prudente, por parte de Siiva Santos (1969), tê-la

classificado apenas como Lepidofes sp.

9.5 Contexto Geológico e Paleoambiental

As escamas de Leprdofes ol¡veira¡ foram coletadas apenas na localidade-tipo,

pertencente à Formação ltaparica, Bacia do Recôncavo (Fig.4). Esta unidade pertence ao

Grupo Santo Amaro, já descrito anteriormente no item 7.5 do Capítulo 7, e é composta por

folhelhos marrom e cinza-oliva, lacustres, sobrepostos concordantemente à Formaçáo

Sergi, e sotopostos em discordância à Formação Água Grande (SILVA, 1978). As

determinaçÕes bioestratigráficas, com base em ostracodes näo-marinhos indicam uma

idade eoberriasiana para a Formação ltaparica (CAIXETA ef a/rir, 1994).
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10. Lepidofes dixsepfíensis Silva Santos, 1 963

Materlal-tipo: DGM 675-P (Holótipo: escamas conservadas em marga cinzenta) (Est. XLVI,

Ae B).

Localidade{ipo: Pedreira do Espadilha, a oeste da Mla Governador Dix-Sept Rosado,

Município de Mossoró, Rio Grande do Norte

Estratigrafìa: Grupo Apodi, Formação Jandaíra, Bacia de Potiguar (Fig. 8)

ldade: Neocretáceo

10.1 Diagnose Revista

Semionotidae caracterizado por apresentar escamas relativamente espessas,

com forte excrescência na face interna; zona de imbricaçâo, em geral, bem evidenciada;

apêndices anteriores muito curtos; presença de uma concavidade, por vezes acentuada,

na face externa; camada de ganoína uniformemente dishibuída sobre a supefície exposta,

sem uma ornamentação típica, porém marcada por numerosas e nítidas pontuaçöes.

Organização histológica lepisosteóide; camada de ganoína relativamente espessa em

relaçäo à placa óssea basal (propoção 1 :6); canalículos de Williamson com baixa

densidade, curtos, sendo alguns bifurcados; alguns canalículos atravessam o limite

ganoína-placa basal; presença de raros osteócitos na placa basal; fibras de Sharpey muito

densas.



10.2 Generalidades

O material foi coletado em uma pedreira calcária explorada pela extração de

gipsita, a oeste da Mla Governador Dix-Sept Rosado, Município de Mossoró, estando

fossilizado numa marga cinzenta, que ocorre, mais ou menos, a 14km do topo da pedreira,

intercalada com camadas de argila e gipsita (DUARTE & SILVA SANTOS, 1961 ; SILVA

SANTOS,1963).

Segundo este autor, a falta de estruturas anatôm¡cas, em especial do crânio,

impossibilitou uma classificação precisa do material, fazendo com que fosse atribuído, com

dúvidas, ao gênero Lepidotes. Porém consideraremos aqui a validade de L. dxsepfrbnsrs,

baseada principalmente nas fe¡çöes histológicas das escamas, bem como nas

características dos microtubérculos presentes na superfície da ganoína.

1 0.3 Aspectos Anatômicos

Ëscamas

As escamas, de um modo geral, sâo espessas e na face interna há uma forte

excrescência, como em Lepidotes mawsoni. A área exposta é coberta continuamente por

uma camada de ganoína, que se apresenta pontuada (Est. XLVll, A). Estas pontuaçÕes na

camada de ganoína seria, segundo Silva Santos (ap. cit.), um earáter específico. A zona de

imbricação é relativamente grande, prolongando-se sob a forma de apêndices articulares.

fllota-se, apenas nesta espécie, å presença de uma concavidade ligeira- ou fortemente

acentuada na face externa de quase todas as escamas.

t/lorfologia

Além do holótipo, foram analisadas três escamas isoladas (Vide APÊNDICE 4,

Tabela 4) e vários ftagmentos de rochas. Em alguns destes ftagmentos, as escamas

encontram-se incrustadas e isoladas; em outros, dispostas na superfície de estratificaÇão e

perfeitamente articuladas.
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As escamas articuladas são alongadas e apresentam foma rombóide,

provavelmente pertencentes às regiÕes posterior e caudal do corpo do peixe. Esta

hipótese deve-se à ausência da articulaçäo "peg-and-sockef' em todas as esc¿ìmas

analisadas. Em algumas esçlmas, pode-se observar a presença de apêndices articulares

relat¡vamente longos (Est. XLVll, B)

Com relação às três escamas isoladas (Est. XLVlll, A), duas delas pertenceriam

possivelmente às regiões posterior e caudal, devido à forma rombóide e pela ausência de

apêndices articulares e "peg-and-sockef'; a outra escama, pela forma quadrangular, e

também carecendo das mesmas estruturas, assemelha-se às primeiras escamas dorsais

pós-cranianas encontradas, por exemplo, em L. piauhyensis.

Algumas escamas foram, ainda, caracterizadas como pertencendo à margem

dorsal ou ventral do corpo, não só pela forma bastante alongada, mas também pela

presença de apêndice articular único.

A análise da superfície externa da ganoína (Est. XLVlll, B) revelou a presença de

tubérculos de pequenos diâmetros e uma distância intertubercular relativamente pequena,

porém com uma altíssima densidade por mm'lvide Capítulo 1B).

h{istologia

As secçoes transversais realizadas nas escåmas desta espécie evidenciaram uma

camada de ganoína relativamente espessa em relação à placa óssea basal, numa

proporção de 1:6 (Est. xllx, A). os canalículos de williamson presentes na placa basal

são pouco numerosos e curtos, alguns bifurcados (Est. xux, B). Das espécies estudadas,

L. dixsept¡ens¡s é a que apresenta menor densidade de canalículos de williamson (em

média, 34 canalículos/mm'¡. Alguns canalículos atravessam o limite ganoína-placa basal,

uns atravessando toda a ganoína, outros restringindo-se a sua porção mais basal. os
osteócitos, entre as lamelas ósseas, são também pouco numerosos (Est. L, A),

apresentando a menor densidade dentre as espécies estudadas (em média, 3g

ostéocitos/mm2). As fibras de Sharpey sáo muito densas (Est. L, B).



1 0.4 Características Taxonômicas

conforme mencionael6 anteriormente, silva santos (1963) atr¡buiu, com dúvida,

as escamas aqui reestudadas ao gênero Lepidotes, por faltarem outras características

anatômicas diagnósticas. Segundo o autor, a principal dúvida de atribuir o material ao

referido gênero teria como base a pontuação da camada de ganoína, caráter não

observado, de acordo com ele, em nenhuma outra espécie de Lepidotes

um outro ponto a ser discutido é o fato desta ser a única espécie encontrada

em um paleoambiente marinho, característico da Formação Jandaíra. Todas as demais

espécies de Leprdofes encontradas nas bacias sedimentares brasileiras sáo típicas de

ambienteS flúvio-lacuStres, ou raramente, de ambientes estuarìnos. Entretanto, segundo

Araripe & FeÜó (19%) é possível supor a existência de depósitos de origem fluvial

associados aos sedimentos marinhos da Formação Jandaíra Desta forma, L. dixseptiensis

não teria habitado ambientes marinhos e sim fluviais ou flúviolacustres, como as outras

espécies de Lepidofes descrìtas para o Brasil.

Existem algumas similaridades em relaçåo à morfologia externa das escamas

da espécie aqui considerada com oukas espécies de Leprdofes, como por exemplo, a

presença de uma excrescência marcante na face interna, também presente em L.

mawsani,o prolongamentc¡ da zona de inrbricação ern apêndices artieulares; e sua grande

espessura.

Quanto aos tubérculos presentes na superfície externa da ganoína,

constatamos que L. dxsepflensrs destac¿-se nitidamente das demais espécies,

principalmente quanto à densidade. Os diâmetros dos tubérculos såo comparáveìs aos

de L. piauhyensls; e as distâncias intertuberculares são próximas àquelas de L.

llewellyni.

com relação aos caracteres m¡croestruturäis, a média de canalículos de

Williamson em L. dixseptiensrb estaria próxima à de L. piauhyensrs e L. oliveirai já quanto

a média de ostéocitos, a única espécie relativamente próxima é L. oliveirai.

Assim, consideraremos aqui, com base nas características morfo-

histológicas das escamas acima apresentadas, o material como pertencente ao gênero

Lepidotes, e, conseqûentemente, a validade de L- dixseptiensls. Entretanto, do mesmo

modo como foi apresentado para L. otiveirai, em nossa opinião, teria sido mais
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conveniente no trabalho original (SILVA SANTOS, 1963), classificar o material apenas

como Leprdofes sp.

10.5 Contexto Geológico e Paleoambiental

O material fossilífero de L. dixseptiensrb foi coletado somente na localidade-tipo,

relacionada à Formação Jandaíra, Grupo Apodi, Bacia Potiguar (Fig. 8). O Grupo Apodi foi

originalmente eleito, por Oliveira & Leonardos (1943), para conter as formações Açu e

Jandaíra, sendo posteriormente ampl¡ado por Tibana & Terra (1981), que introduziram a

Formaçäo Ponta do Mel, e Souza (1982), que definiu a Formaçåo Quebradas.

A Formaçâo Jandaíra foi proposta por Sampaio & Schaller (1968) para designar

a seção carbonática de alta energia sobreposta aos arenitos Açu. É composta tipicamente

por calcarenito bioclástico a foraminíferos bentônicos, por vezes associados a algas

verdes. Ocone, também, calcilutito com marcas de raízes, dismecrito e gretas de

contração. Este conjunto de fácies sugere um ambiente de planície de maré (MONTEIRO

& FARIA, 1988). A Formação Jandaíra é datada como turoniana a mesoôampaniana, com

base em seu conteúdo fossilífero, sobretudo nos foraminíferos (ARARIPE & FEIJÓ, 1994).

0 preenchimento sedimentar da Bacia Potiguar pode ser dividida em duas

fases principais, eom uma transição de permeio: nff e margem passiva. Ëm cada uma

delas, há seqüências de terceira ordem limitadas por discordâncias de âmbito regional.

A Formaçâo Jandaíra faz parle das seqüências da margem passiva. Em cada

uma destas seqüências, eståo presentes rochas de maior e menor energias, retratando a

passagem lateral de sistemas fluviais para costeiro e plataforma. Esta unidade é

representada por um pacote carbonático de alta e baixa energias, do Coniaciano e

Santoniano (ARARIPE & FEIJÓ, 1994).



11. Lepidotes iguafuensis (nomen nudum) Vogel, 1976

Material{ipo: DGM 1060-P (ossos desarticuiados do crânio e da cintura escapular,

dentes, escamas isoladas e raios de nadadeira) (Est. Ll, A e B)

Localidade{ipo: cabeça de Negro, aproximadamente a 1Okm a Noroeste de José de

Alencar, próximo ao leito da estrada que vai desta cidade à palestina, Estado do

Ceará

Estratigrafia: Bacia de lguatu (Fig. 9)

ldade: Neojurássico/Eocretáceo

1 1 .1 Diagnose Revista

Semionotídeo provavelmente de grandes dimensões em função das proporções

dos ossos e escamas preservados; ossos dérmicos do crânio ornamentados com

tubérculos pequenos e dispostos de modo regular, sendo mais densos nos ossos da sér¡e

circumorbital; pré-maxilar com processo ascendente muito longo em relação ao bordo

alveolar; dentes marginais alongados e aguçados. Escamas delgadas cobertas por uma

camada praticamente contínua de ganoína, sendo em algumas das anteriores

ornamentadas com sulcos e cristas, muito tênues, que se irradiam do centro ou do bordo

anterior da superfície exposta para o seu bordo posterior, onde formam forte serrilhado.

zona de imbricação relativamente pequena. Articulação "peg-and-sockef muito

desenvolvida. organização hisiológica lepisosteóide; camada de ganoína muito espessa

em relação à placa óssea basal (proporçäo 1:5); canalículos de williamson pouco densos,

alguns bifurcados e longos, porém nenhum ultrapassando o limite ganoína-placa basal;

osteócitos razoavelmente numerosos entre as lamelas ósseas; fibras de sharpey
relativamente densas; presença de uma escama embrionária com camada intermediária

de dentina
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11.2 Generalidades

o mater¡al referente a Leprdofes iguatuensis foi estudado na Dissertação de

Mestrado de Marla Amélia curvelo Vogel, não sendo publicado em nenhuma revista

científica, por isso está sendo considerado aqui nesta tese como nomen nudum.

Entretanto, como será ressaltado no item 11.4, a espécie é, de fato, válida, o que implicará

na publicação destes dados para que a mesma nâo continue, mais uma vez, restrita a uma

tese, e como tal sendo um nomen nudum.

Em sua Dissertação, Vogel (1976a) realizou um detalhado estudo de quase

todos os ossos dérmicos, escamas e raios de nadadeiras da referida espécie, que se

encontravam preservados em ambos os lados de uma placa de arenito calcífero. Nós

elaboramos uma revisão deste material, acrescentando novos dados à descrição original e

modificando algumas ¡nterpretaçoes com as quais discordamos. o resultados de nossos

estudos serão apresentados de forma mais sintética.

As estruturas anatômicas de "L. iguatuensrb', foram preservadas juntamente

com ostracodes e conchostráceos. A associação destes achados com a oconência de

outros fósseis nos mesmos estratos, como por exemplo dentes e espinhos de
hibodontídeos e dentes de dipnóicos, sugere que estes organismos viveram em um
paleoambiente de águas rasas e çalmas, possivelmente um estuário (voGEL, 1976b).

Vogel (1976a), seguindo os estudos geológicos realizados por Cruz (1962), que

dividiu os sedimentos da Bacia de lguatu em três membros (lnferior, Médio e superior),
aponta que o material fossilífero de "Lepldofes iguatuensis" pertenceria, provavelmente, ao
Membro Médio da referida Bacia. A autora correlaciona esta unidade à Formação Missão
velha na Bacia do Araripe, de idade controversa na l¡teratura geo-paleontológica, ora

referida como neojurássica, ora como eocretácea.



1 1 .3 Aspectos Anatômicos

Esqueleto eranlano

Os ossos dérmicos do crânio, encontrados pr¡ncipalmente em um dos lados da

placa onde foram preservados, sáo bastante longos e fortes, devendo provavelmente ter

pertencido a um indivíduo de grandes dimensões.

Ossos dérmicos do teto craniano e da região rostral

(1) PRÉ-MAXILAR (PMx): O pré-maxilar esquerdo exibe sua face interna e

encontra-se um tanto fragmentado (Êst. Lll, A). Apresenta o processo ascendente forte e

longo (28,8mm) e bordo alveolar curto, porém robusto, portando dois dentes alongados e

aguçados. Destes, um está completo; enquanto do outro dente só se tem a base. pode-se

observar no processo ascendente, na altura do seu terço inferior, uma depressão,

onde se encontra o forâmen olfactorium advehens, para a passagem do nervo olfatório
(t)

(2) ROSTRAL (Ros); 0 rostral apresenta a típica forma de boomerang, senda

formado por dois ramos: um, ântero-mediano, que se encontra parcialmente

fragmentado; outro, póstero-lateral. A comissura etmoideana (com. et.) está presente

sob a forma de pequenos poros sensoriais (Est. Lll, B).

(3) FRONTAL (Fr): fuenas r¡ frontal esquerdo, visto pela sua face interna,

apresenta-se parcialmente preservado, faltando toda a superfïcie de articulação da linha

mediana (Est. Llll, A). Quando completo, deveria ser um osso longo, formando a maior

parte do teto craniano. observa-se o trajeto do canal supra-orbital ao longo do frontal,

com uma crista cobrindo-o. observa-se, ainda, o centro de ossificação do frontal. sua
margem lateral apresenta uma depressão, correspondendo à posição da órbita.

(4) DERMOPTERÓTICO (Dpt): Foi preservado o dermopterotico esquerdo, sendo

observado pela face interna. Possui forma sub-retangular, sendo um pouco mais largo na

borda anterior. A margem mediana de articulação com o parietal apresenta-se muito
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fragmentada, aparentando ser levemente sinuosa; enquanto a margem lateral, que poderia

estar em contaio com uma placa pós-orbital ou mesmo com o dermesfenético, apresenta

uma leve concavidade no sentido ântero*posterior. Próximo à margem lateral, cone o ramo

do canal sensorial infra-orbital, que se dirige anieriormente em direção ao dermesfenótico

(Est. Llll, B).

Série circumorbital

orbital.

Desta série, apenas foi preservado o dermesfenótico e uma placa da série pós-

- Dermesfenótico (Dsf): o dermesfenótico representa a última placa da série infra-

orbital. É um osso de grandes dimensöes, apresentando a forma de um hexágono

irregular. Sua borda anter¡or se articularia com o último elemento da série supra-orbital; a

superior estaria em contato com a margem póstero-ventral do frontal; a posterior se

articularia com o dermopterótico e, também, com uma das placas pós-orbitais; e a borda

ventral se articularia com a placa pés-orbital superior. Atravessando o dermopterótico, o

canal sensorial infra-orbital se dirigiria ao dermesfenótico pela sua borda dorsal, que é
marcada por uma chanfradura. o dermesfenótico apresenta omamentaçåo em forma de

tubérculos muito conspícuos (Est. LlV, A).

- série Pós-orbital (spo): Presença de apenas uma placa pós-orbital quadrangular,

anaméstica, com densos e conspícuos tubérculos irradiando-se a partir do centro de

ossificação (Est. Llll, B).

Dentição

Em "Leprilofes tguatuensii', os únicos dois dentes conhecidos ocorrem no bordo

alveolar do pré-maxilar, um completo e outro apenas com a base. pelo comprimento do

bordo alveolar e a distância relativa entre estes dois dentes, o número total de dentes pré-
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maxilares deveria ser, segundo Vogel (1976a), cinco ou seis. são rclativamente longos e

aguçados, como em L. piauhyensis e L. minor. Vogel (op. c/. ) propôs que os dentes

marginais de"L. þuatuensls" seriam apreensores, enquanto os internos, não preservados,

deveriam apresentar coroa baixa e ampla para a trituração.

Ossos dérmicos da cintura escapular

(1) CLEITRO (Cl): O cleitro é representado por um fragmento, deixando dúvidas

quanto a sua correta identificação, embora a morfologia e o aspecto geral indique ser um

osso da cintura escapular. É alongado no sentido vertical, apresentando a margem

anterior espessa e a margem posterior laminar. A porção súpero-posterior apresenta umâ

concavidade, onde possivelmente se encaixaria o supracleitro ou algum pós-cleitro.

Omamentação dos ossos dérmicos do crânio

Os ossos dérmicos do crânio são ornamentados por tubérculos, relativamente

pequenos e dispostos de modo regular sobre toda a sua superfície. A ornamentação é

mais intensa nos ossos da face, especialmente nos da série circumorbital.

Esçamas

Foram preservadas cerca de 40 escamas ganóides, representativas de várias

regiões do corpo do peixe, algumas soltas (Vide ApÊNDlcE 4, Tabela s), outras fìxas na

rocha As escamas da região anterior sâo quadrangulares, enquanto aquelas da regiáo

posterior apresentam forma rombóide. Todas são relativamente delgadas, cobertas por

uma camada praticamente contínua de ganoína, que por vezes é ornamentada com sulcos

e cristas- Em algumas escamas, observa-se um serr¡lhamento na borda posterior. Em

nenhuma escama, a excrescência interna está presente.
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As escamas da região anter¡or såo as que, segundo Vogel (1976a), melhor

exprimem as características específìcas de "L. iguatuensis" . Apresentam forma

quadrangular, ou seja, o comprimento é quase igual à largura, e são ornamentadas por

fìnos sulcos e cristas, que se dirigem do centro da escama até sua margem posterior,

formando uma serrilha. A zona de imbricaçâo é longa, assim como os apêndices

articulares sáo relativamente longos. Articulação "peg-and-socket' bem desenvolvida,

podendo-se observar, em algumas escamas, um entumescimento na zona da quilha, entre

o "peg'e o "sockef (Est. LlV, B).

As escamas da região med¡ana sâo aproximadamente equ¡laterais, tendendo a

uma forma rombó¡de. A ganoína também é omamentada por cristas e sulcos, porém o

número de serrilhas na borda posterior da escama é menor que nas anteriores. A zona de

imbricação é mais curta do que nas escamas da regiáo anterior, assim como os apêndices

art¡culares são mais curtos. Articulação "peg-and-socket' está presente (Est. LV, A).

As escamas da regiäo posterior apresentam forma caracteristicamente rombóide.

Artieulação "peg-and-sockef e apêndices articulares nåo estäo preseRtes. A zona de

imbricação é bem menor do que nas escamas anter¡ores e medianas. O número de

serrilhas na ganoína diminui sensivelmente (Est. LV, A e B).

As escamas da regiäo caudal são as menos represeniativas na definição da

espécie. São desprovidas da articulação "peg-and-socket' e dos apêndices articulares; a

zona de imbricaçåo é quase vestigial. Apresentam a ganoína totalmente lisa, sem qualquer

tipo de ornamentaçâo (Est. LV, A e B).

As escamas da reg¡ão clorsal ou ventral são mu¡to ¡'aras e possuem forma

aproximadamente rombóide. A zona de imbricação é relativamente longa e apresenta

um processo único e aguçado. Escamas fulcrais também estão presentes, porém em

número muito reduzido. Såo alongadas no sentido ântero-poster¡or, com contorno

ligeiramente sigmoidal. A extremidade de articulação é entumescida e o extremo livre,

fortemente aguçado (Est. LV, B).

Algumas escamas da linha lateral podem ser observadas, distinguindo-se

claramente das demais pela presença de um entalhe para a passagem do canal sensorial

da linha lateral.
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A superfície externa da ganoína, quando observada ao MEV, nåo mostrou å

presença de tubérculos. Tal fato pode estar relacionado a um desgaste acentuado da

camada de ganoína, ou os tubérculos podem ter sido mascarados por algum aftefato de

preparação das amostras.

Histologia

Foram analisadas secçÕes transversais e longitudinais de escamas das regiões

anterior e posterior. Algumas lâminas são inéditas; outras, porém, já haviam sido

estudadas por Vogel (1976a).

Observou-se que a camada de ganoína é muito espessa em relaçåo à placa

óssea basal, numa proporção de 1:5, e disposta em estratos muito numerosos

evidenciados por linhas de crescimento (Est. LVl, A). os canalículos de williamson são

pouco numerosos (em média, 57 canalículos/mm2), em geral longos, e muitos deles

bifurcam-se tanto na base como no topo da placa basal (Est. LVl, B). Não foi observado

nenhum canal atravessando o limite ganoína-placa basal. os osteócitos såo um tanto

numerosos (em média, 96 osteócitos/mm2¡ 1Est. LVl, B). presença de fibras de Sharpey

relativamente densas (Est. LVl, B).

No code transversal realizado em uma escarna da região anterior, observa-se a

presença de uma camada mediana de dentina. Nesta camada, são observados, em vários

pontos, fragmentos da rede de canais vasculares que caracterizam esta camada, com o

sistema de tubos de dentina, que emergem desta rede vefiicalmente, em direçâo à

camada de ganoína (Est. LVll, A e B).

como a camada de dentina é típica de escamas ganóides do t¡po paleon¡scóide,

Vogel (1976a) interpretou a espécie "L. iguatuensis" como primitiva e esta particularidade

como um caráter taxonômico. Entretanto, as escamas de Lepldofes, em sua fase

embrionária, apresentam camada de dentina. Posteriormente, com o crescimento do peixe,

as escamas perdem a capacidade de produzir dentina e só produzem osso. Desta forma,

as esc¿rmas de " L. þuatuensr's', são, na verdade, escamas ganóides lepisosteóides e,

casualmente, a autora seccionou uma escama na fase embrionária.
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1 1 .4 Características Taxonômicas

Algumas características dos ossos dérm¡cos do crânio e das escamas, como
por exemplo o comþrimento do processo ascendente do pré-mailar, a forma do rostral e
do dermopterótico, o tipo de ornamentaçâo da ganoína, não são encontradas em nenhuma

outra espécie de Leprdofes das bacias sedimentares brasileiras. portanto, elas såo

diagnósticas de"L- iguatuensr.s', sendo esta espécie válida.

Com base nas proporçöes das escamas e dos ossos, infere_se que L-

iguatuensis possuía dimensões relativamente grandes, maiores do que L. piauhyensis e L.

e/vensls, ambas do Jurássico, que alcançaram cerca de 4g0mm de comprimento.

A ornamentaçáo dos ossos cranianos, com tubércuros pequenos, conspícuos e
dispostos regularmente, aproxima a espécie da Bacia de lguatu das espécies do Jurássico
da Europa, ta¡s como, L- elvensis, L. tenniei e L. minor. Entre as espécies brasileiras, este
tipo de ornamentaçâo só é verificada em L. piauhyensis.

A forma do pré-maxilar e do rostral de L. þuatuensis é um tanto semelhante à

dos mesmos ossos em L. elvensis, embora nesta espécie os mencionados ossos sejam

menos robustos.

1 1.5 Contexto Geológico e Paleoambiental

o material fossilífero de "Leprdofes iguatuensis" é proveniente dos estratos da
Bacia de lguatu. Esta bacia está situada no centro-leste do Estado do ceará, sendo
constituída por sedimentos cretáceos e terciários.

cruz (1962), realizando estudos geológieos numa área a oeste de José de
Alencar, diferenciou os sedimentos da Bacia de lguatu em três membros: lnferior, Médio e
superior. o autor, entretanto, considerou a hipétese de tais membros serem, na verdade,
variaçöes laterais de fácies, em virtude da extensäo reduzida da área por ele estudada. De

todo modo, Vogel (1976a) propôs que o material fossilífero de "Lepidotes þuatuensis,'
pertenceria, provavelmente, ao Membro Médio (sensu CRIJZ, op. cit.).

Com relação à idade de "L. iguatuens,C', Silva Santos & Vogel (1975) e Vogel
(1976b) apontam que a espécie teria vivido no final do Neojurássico. euanto ao
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paleoamb¡ente, Vogel (op. cd) afirma que a associaçåo de "l-. iguatuensis'' com outros

fósseis, como Chondrichthyes do grupo dos hibodontídeos, de Þipnoi, conchostráceos e

ostracodes pemite concluir que esta fauna provavelmente viveu num ambiente de água

calmas, de pouca profundidade, possivelmente em uma região estuarina.

Cavalcanti & Mana (1991) definiram três unidades litoestratigráficas informais

na Bacia de lguatu, denominadas de inferior, intermediária e superior. As autoras optaram

por uma definição informal em função de não haver dados suficientes que permitam uma

correlação com outras bacias interiores, e pela falta de uma perfeita identificação litológica

das unidades com as anteriormente propostas para a bacia.

Na unidade inferior de Cavalcanti & Mana (op. ctf), forma definidas duas

litofácies: conglomerados suportados pelos gråos, depositados por leques aluviais

medianos a distais e arenitos com estratificação cruzada acanalada, interpretados como

depósitos de canal em sistema fluvial "braided". Na unidade intermediária, foram definidas

cinco litofácies: ritmitos areno-pelíticos e arenitos médios a grosseiros com cruzadas

acanaladas, ambas de sistema fluvial meandrante; pelitos tabulares lacustres; arenitos

sigmoidais, interpretados como depósitos deltaicos lacustres; e conglomerados suportados

pelos grãos, depositados por leques aluviais. Na superior, foram definidas quatro litofác¡es:

arenitos com estratificação cruzada acanalada, arenitos com cruzadas de baixo ângulo e

siltitos tabulares, todas as três relacionadas a sistema fluvial "braided'; e uma litofácie de

conglomerados suportados pelos gräos, depositada por leque aluvial na porção mediana a

distal.

Poderíamos correlacionar tentativamente o Membro Médio definido por Cruz

(1962) à unidade intermediária de Cavalcanti & Mana (op. c¡t).O Membro Médio foi

correlacionado, por Vogel (1976a), à Formação Missão Velha na Bacia do Araripe, de

idade ?neojurássica/eocretácea. Para a unidade intermediária, considerada de idade

eocretácea com base no registro fossilífero, foi sugerida, por Cavalcanti & Mana (op. c¡f),

uma conelação com a Formação Souza do Grupo Rio de Peixe.



'12. Outros Materiais Atribuídos a Lepidotes

12.1 Lepidotes sp, "1'

Material: SMC - 01 , 01 A (Coleção Particular) (Est. Lvlll, A; Fig.22)

Localidade: Pedreira do Atol, Município de Säo Miguel dos Campos, Estado de Alagoas

Estratigrafia: Formação Coqueiro Seco, Eoaptiano da Bacia de Sergipe-Alagoas

(figs. 10 e 11)

Esta é a primeira ocorrência de um exemplar quase completo de Leptdofes

para o Aptiano da Bacia de Sergipe-Alagoas (Formação Coque¡ro Seco). O material,

preservado em seu lado direito, compreende um crânio quase completo, nadadeira

peitoral e algumas escamas pós-cranianas (Est. LVlll, A; FiS. 22). Até o presente,

apenas escamas de Lepidotes cf - oliveiraihaviam sido citadas por Malabarba & Garcia

(1990) para esta bacia, mesmo assim para as formaçöes Bananeiras e Barra de ltiúba,

ambas geologicamente mais antigas que a Formação Coqueiro Seco.

A Formação Coqueiro Seco é constituída por alternâncias monótonas de arcóseo

fino a grosso, acastanhado, micáceo e folhelho síltico castanho. A Formação Morro do

Chaves foi rebaixada à membro da Formação Coqueiro Seco, designando os calcirruditos

a biválvios presentes na base da unidade ou próimo a ela, em parte das bacias de

Sergipe e Alagoas (FEUÓ, 1994). Os estratos da Formação Coqueiro Seco foram

depositados por deltas curtos em ambiente lacustre (FALCONI, 1990) no Eoaptiano

(Jiquiá-Alagoas), a julgar pelas datações baseadas em ostracodes nåo-marinhos e

palinomorfos. O Membro Morro do Chaves ocorre apenas no Jiquiá.

O peixe apresenta algumas características diagnósticas, sobretudo a ausência

de dentes no dentalo-esplenial e maxilar, e uma camada de ganoína cobrindo

totalmente a superfície da escama, carecendo de ornamentaçâo.

Do ponto de vista paleoambiental, o material aqui apresentado deveria ter uma

relaçäo taxonômica com as espécies de Leprdofes da Bacia do Recôncavo, uma vez
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que esta bacia tem uma relaçäo genética corn a Bacia de Sergipe-Alagoas,

considerando o intervalo de iempo do Neojurássico ao Ëocretáceo.

Aspectos Anatômicos

Ossos dérmicos do teto cnaniano

FRONTAL (Fr): Do frontal, só se tem preservado o quarto anterior, tanto do lado

esquerdo, quanto do direito. Porém pode-se obseryar sua impressão na rocha, o que

indica tratar-se de um osso bastante longo (Est. LVlll, B; FiS.22).

PARIETAL (Pa): Observa-se, apenas, a impressão do parietal, de dimensôes bastante

reduzidas em relação ao frontal, provavelmente representando metade de seu

comprimento. Apresenta uma forma aproximadamente retangular (Est. LVlll, B; FiS.22).

DËRMOPTËRÓT|CO lOpg: A face anterior do dermopterótico encontra-se encoberta

pelo terceiro supra-orbital, o que impede de defìnir sua forma exata. Entretanto,

percebe-se que é bem mais alto na sua porçäo posterior, afilando-se ånter¡ormente.0

dermopterótico faz limite com o dermesfenótico e a terceira placa pós-orbital (Est. LVlll,

B; Fig. 22).

EXTRA-ESCAPULAR (ExEscap): Também só se tem a impressâo deste osso, gue se

encontra em contato com o parietal e o dermopterótico. Apresenta uma forma

ligeiramente triangular e, aparentemente, é representado por apenas um par.

Ossos dérmieos da face

SÉRlE CIRCUMORBITAL: A sér¡e circumorbital encontra-se bastante

fragmentada, nåo permit¡ndo delimitá-la de forma completa.
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Série Supra-orbital (Suo): Nota-se a presença da terceira placa supra-orbital e alguns

fiagmentos que devem representar as placas supra-orbitais 1 e 2 (Esi. LiX, A; Fig. 22).

Devido à preservação precária, näo foi possível caracterizar perfeitamente sua forma, mas

aparenta ser subarredondada.

Série lnfra-orbital (Slo): Quanto às placas infra-orbitais, é possível que alguns

fragmentos situados anteriormente possam representá-las, porém não é possível

precisar. Apenas o dermesfenótico (Dsf) encontra-se bem delimitado. É um osso de

forma aproximadamente hexagonal e bastante destacado pelas suas dimensões (Est.

LlX, A; Fig. 22). Observa-se o canal sensorial infra-orbital em sua porção méd¡o-

ventral.

Série Pós-orbital (SPo): As placas pós-orbitais estão representadas neste espéc¡men por

uma única fileira, ao contrário do que se observa em Leprifofes roxoi, do Eocretáceo da

Bacia do Recôncavo, que apresenta oito a dez placas pós-orbitais, distribuídas em duas

fileiras. No material aqu¡ estudado, contam-se três placas pós-orbitais anamésticas, de

morfologia variada. A placa situada ma¡s dorsalmente é a única totalmente completa. A

segunda placa encontra-se um tanto fragmentada e da terceira sé tem-$e a impressáo na

rocha. De todo modo, a segunda plaea é visivelmente mais longa que as demais. As três

placas estão em contato estreito com o bordo anter¡or do pré-opérculo (Est. LlX, A; Fig.

22).

PRÉ-OPÉRCULO (POp): Uma parte da região ventral do pré-opérculo encontra-

se fragmentada, mas observa-se que seu ramo vertical é longo e estreito, enquanto o

ramo anterior é curto e largo. O canal sensorial pré-opercular (c. pop) corre ao longo

do bordo anterior do pré-opérculo, emitindo seus divertículos em direçäo ao bordo

posterior. Como a porçäo mais dorsal do pré-opérculo encontra-se fragmentada, parte

do hiomandibular (Hi) pode ser observada (Est. LlX, A; Fig. 22).



Série opercular

OPÉRCULO (Op): O opérculo encontra*se fragmentado em seu bordo dorsal, mas

demonstra ser um osso extremamente largo e longo, aproximadamenie quadrangular.

Seu bordo anterior é retilíneo, enquanto que o posterior é convexo. O contato com o

subopérculo é caracter¡st¡camente crenulado (Est. LlX, B; Fig.22).

SUBOPÉRCULO (SOp): O subopérculo é curto e largo, quase da mesma largura do

opérculo. Apresenta o processo ântero-dorsal curto, contornando o bordo anterior do

opérculo, atingindo cerca de 1i3 do mesmo (Est. LlX, B; Fig. 22).

INTEROPÉRCULO (lOp): O interopérculo não foi preservado, mas há um espaço que

deveria ser preenchido pelo mesmo. Este espaço sugere que deveria ser um osso
pequeno, de forma triangular (Fig.22).

Nenhum raio branquiostégio foi preservado.

Maxila superion

MAXILAR (Mx): É um osso largo na sua porção proximal, afilando-se distalmente.

Encontra-se articulado com o angular e em contato com uma placa pés-orbital

posteriormente. sua porção proximal situa-se posteriormente à órbita. Aparentemente

o maxilar é edentado (Est. LlX, A; Fig. 22).

lMaxila inferior

DENTALO-ESPLENIAL (DEspl): o dentalo-esplenial mantém a mesma altura desde a

sínfise até o processo coronóide, onde eleva-se ligeiramente. A sínfise é ligeiramente

alta. Aparentemente o dentalo-esplenial é desprovido de dentes (Est. LlX, A; Fig. 22).
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ANGULAR (Ang): O angular é um pequeno osso articulado ao dentalo-esplenial e

apresenta uma superfície de articulaçåo para o max¡lar. Alguns poros do canal

sensorial mandibular (p. c. md) säo observados principalmente no dentalo-esplenial e

também no angular, formando apenas uma fileira (FiS.22).

Esqueleto pós+raniano

Somente a nadadeira peitoral foi preservada. Apresenta 10 raios e é guarnecida

por cerca de seis fulcras basais (ful. b) e cerca de 24 fulcras franjadas (ful. f). Apenas

a metade posterior dos raios é segmentada (Est. LlX, B; Fig.22).

Escamas

Posteriormente ao opérculo (o cleitro não foi preservado), contam-se 12

escamas, de forma aproximadamente quadrangular, com ganoína cobrindo totalmente a

superfície externa, $em ornamentação. Ern três escamas, observa-se a zona de

imbricãção; e em duas delas, pelo menos, um dos apêndices anteriores (Ëst. LlX, B, Fig.

22\.

As relaçöes taxonômicas e filogenéticas de leprdofes sp. "1" com as demais

espécie de Semionotidae estão ainda sendo analisadas e deverão ser apresentadas

em futuros habalhos. Preliminarmente, destacamos que a forma do pré-opérculo e a
posição do canal sensorial pré-opercular, a disposição das placas pós-orbitais e,

sobretudo, a ausência de dentes são características também encontradas em

Araripelepidotes temnurus, espécie do Albiano da Bacia do Araripe.

Gonsideraçôes Taxonôn'licas



12.2 Lepidotes sp. "2"

Material: 17 dentes completos, três lâminas histológicas e um dente preparado para

análise ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MN 4418/1-V a MN 4418/17-V; MN

4419-Y; MN 447111-V e MN 447112-Y; MN 4475-V)

Localidade: Almeida Brandåo, Periperi, Pedra Furada e São Thiago, Salvador, Bahia

Estratigrafia: formações Candeias e Maracangalha (para as localidades de Almeida

Brandão, Periperi e Pedra Furada); Formação Pojuca (para localidade de Såo Thiago);

Eocretáceo da Bacia do Recôncavo (Fig. 4)

Woodward (1888) designou a espécie Lep¡dotes mawsoni, com base

principalmente em duas escamas (síntipos), alguns ossos isolados e dentes anedondados,

que supôs serem do mesmo exemplar. O autor comenta que alguns dentes de L. mawsoni

foram fìgurados e apresentados porAllport (1860), como Lepidotes sp. O autor afima,

ainda, que enquanto muitas das escamas de L. mawsanisão tão qrandes quanto as de L.

maximus (Ìrleojurássico da Alemanha), os dentes mal atingem as dimensões de L. mantetti

(Neojurássico da lnglaterra). Entretanto, nenhum estudo mais detalhado sobre a

morfologia e histologia destes dentes foi realizado, o que nos impossibilitou de estabelecer

comparações com o nosso material.

Os dentes aqui estudados apresentam pequenas dimensões (altura média =

4mm), são anedondados e calotiformes e o contato entre a coroa dentária e a base de

fixação é marcado por uma constricçäo (estrangulamento, sensa Agassiz, 1 833-1844) (Est.

LX, A). Esta combinaçåo de caracteres permitiu classificar o material no gênero Lepidotes.

Entretanto, a determinação taxonômica a nível específico não foi possível, visto que, com

exceção de L. mawsonr, ainda que pobremente estudado, não são conhecidos dentes

das demais espécies de Lepldofes descritas para o Eocretáceo da Bacia do

Recôncavo (L. souzai, L. roxoi, L. llewellyni e L. oliveirai). poderíamos ter classificado

os dentes em questão como Lepidotes cf . mawsoni, a exemplo de Malabarba & Garcia

(1990), ao estudarem escamas isoladas provenientes da Bacia Sergipe-Alagoas, que
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pos¡cionaram o material em Lepidofes cf. oliveirai. Entretanto, por tratar-se de material

isolado e não permitir um estudo morfo-histológico comparativo adequado, optamos

por mantê-lo como Leprdofes sp.

Este é a primeira vez que se realiza um estudo detalhado sobre dentes de

Lepidotes no Brasil, o que assume especial importância, devido à escassez de dados

mesmo na literatura estrangeira. Os resultados obtidos em nosso estudo serão

apresentados resumidamente nesta Tese, uma vez que um trabalho mais completo já foi

submetido à publicação (GALLO-DA-SILVA & AZEVEDO, no prelo).

Em função do hábito alimentiar triturante inferido pela morfologia dos dentes,

possivelmente estes peixes buscavam seu alimento (pequenos crustáceos e/ou moluscos)

em ambientes de águas rasas e calmas (ROXO & LÖFGREN, 1936; NORMAN, 1963).

Este ambiente estaria de acordo com o já constatado para determinado período de

deposição da Formação Candeias (SILVA, 1993 g e Ð. A presença de ostracodes e

conchostráceos nos sedimentitos onde ocorre o material aqui estudado parece confirmar

que as águas onde viviam estes peixes eram doces ou salobras, indicando um

paleoambiente lagunar ou estuarino.

No Carnegie Museum of Natural History existem dois dentes muito semelhantes

aos aqui analisados, porém são um pouco maiores (Est. LX, B). Não apresentam número

de coleção, estão classificados como "Mastodonsaurusn, e são provenientes de Stuttgart

(Triássico da Alemanha).

Aspectos Anatômicos

[Þntes

Foram estudados 21 dentes desarticulados (Mde APÊNDICE S, Tabela 6), tendo

sido realizadas três lâminas delgadas, em planos de corte transversal e longitudinal,

visando a um melhor conhecimento do material. Destes, apenas um dente apresenta forma

cilíndrica, os demais são calotiformes.

tâ:',rìl:li'1
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Os dentes de Leprdofes sp. "2" caracterizam-se, em sua maioria, por serem

pequenos e apresentarem bom estado de conservação, com exceção de alguns, com base

de fixaçâo fiagmentada ou ausente. As coroas dentárias têm aspecto geral calotiforme,

apresentando, em vista dorsal, contorno circular ou elíptico a subcircular, com ou sem

achatamento da superfície (Est. LX, A). Esta pode ser, em alguns casos, abaulada,

levemente pontiaguda ou plana, em funçáo do desgaste. A superfície externa do dente

apresenta-se, em geral, brilhante e lisa, ou com pontos escuros e/ou ranhuras. euando

observada no MEV, estra superfície msstra-se bastante desgastada (Est. LXl, A),

provavelmente devido ao hábito alimentar do peixe (malacofagia). A base de fixação é
proporcional à coroa dentária, i. é, ambas apresentam aproximadamente a mesma altura.

o contato entre a coroa e a base é marcado por uma constricção (estrangulamento, sensu

AGAsslz, 1833-1844), sendo este contato sinuoso ou reto. A poção proximal da base de

fixação exibe uma marcada concavidade (Est. LX, A).

Ëm função de algumas diferenças morfológicas significativas, e tendo-se como

base comparativa a dentição de Lepidotes, estabeleceu-se três tipos morfológicos:

fi/lorfétipo 1 : dentes molariformes eirculares, com coroa lisa ou com pontos na superfície

oclusal visíveis em lupa binocular (dentes mediais e palatais); 11 dentes foram incluídos

neste morfótipo.

Morfótipo 2: dentes molariformes elípticos a subcirculares com coroa lisa ou com pontos na

superfície oclusal visíveis em lupa binocular (dentes mediais); nove dentes foram incluídos

neste morfótipo.

Morfótipo 3; dente incisiforme cilindrico, com pedúnculo alongado, com a base mais

alargada e superfície oclusal cônica; face externa ou anterior convexa nas extremidades e

côncava no centro; face interna ou posterior plana (dente marginal).

Os dentes mediais (morfótipos 1 e 2) se enquadrariam no grupo ,,fortemente

triturante" (sensu Jain, 1983).
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As secçöes estudâdas mostraram a composição do dente em três camadas

histológicas bem distintas: a primeira, mais externa, ganoína; uma segunda camada,

acrodina, está presente em posição apical; e a terceira, mais interna, dentina, envolve a

cavidade polpar (Est. LXl, B). Um padrão histológico similar fo¡ descrito por Ørvig (1978)

para Le pidote s m ax¡m u s.

A dentina compÕe o corpo principal do dente, sendo responsável pela delimitação

da cavidade polpar. Nesta camada ("ortodentina', sensu ØNiq,1967), é possível observar

a pÍesença de diversas crélulas odontoblásticas e de inúmeros túbulos odontoblást¡cos

(Ëst. LXll, A), dispostos em padräo radial, com origem a partir da área de delimitação da

cavidade polpar, estendendo-se para dentro da camada de acrodina. Este tipo de

estrutura, segundo Figueiredo & Silva Santos (1987), acha-se difundida entre os

Semionotiformes. A dentina apresenta linhas de crescimento perfeitamente visíveis (Est.

LXll, B), em especial na reg¡ão próxima ao lim¡te com a acrodina, que se apresenta regular

(Est. LXlll, A) ou, por vezes, ondulado (Est. LXlll, B). Esta variação na forma da linha de

contato entre a dentina e a acrodina pode ter algum significado taxonômico ou indicar

diferentes posições dos dentes na boca do animal (de acordo com FRANÇO|S MEUNIER,

1996, comunicação verbal), ou mesmo indicar estágios ontogenéticos distintos. Náo é

possível delimitar subcãmadas na dentina.

A acrodina é um enamelóide (segundo Øwig, 1967) que reveste a dentina em

posição distal à cavidade polpar, sendo responsável pela superfíc¡e de oclusâo do dente,

formando uma espécie de capuz que cobre a dentina. Apresenta nítida variaçåo

microestrutural em direção ao ápice do dente. Assim, é possivel diferenciar uma região

imediatamente adjacente à dentina ("subcamada 1"), onde os túbulos de dentina penetram

e mantêm sua disposição radial (Est. LXlv, A). Existe uma possibilidade desta subcamada

ainda pertencer à dentina, fato enfatizado pela visualização de estruturas similares a linhas

de crescimento.

Seguindo em direção ao ápice, é possível diferenciar uma segunda camada

("Subcamada 2"), carccledzada pela perda do padráo de organização dos túbulos (Est.

LXIV, A). Neste ponto, os túbulos estão dispostos de forma desorganizada, apresentando

várias regiÕes de entrelaçamento entre eles (canais tipo "c" da acrodina, sensu Ørvig,
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1978). Esta área ocupa aproximadamente a metade d¡stal da extensão total da camada de

acrodina.

Na região apical, a ocorrência de túbulos não é mais observada, fato que

caracteriza histologicamente a terceira camada da acrodina (,,Subcamada 3,,).

Em luz polarizada, a acrodina mostra fe¡çÕes bastante particulares no que diz

respeito à variação no padrão de orientação dos grupamentos cristalinos que a compöem

(Est. LXl, B). É possível relacionar esta díferença histológica com a ilustração de Ørvig
(1978, p.304, fig.24), onde a camada mais apical é apresentada com um padrão

pontuado, sem nenhuma denominação e descriçåo pelo autor, similar ao observado no

corte longitud¡nal aqui analisado. Na poção mais proximal, é notória a organização

paralela dos grupamentos cristalinos, seguida de uma camada apresentando padrão de

organização totalmente aleatório, em posiçäo intermediária; enquanto que na região

apical, os grupamentos cristalinos, paralelos entre si, orientam-se perpendicularmente à

superfície, formando uma espécie de "franja" (Est. LXIV, B). Esta ,,tanja',, devido à

orientação dos grupamentos cristalinos, oferece maior resistência à superfície do dente,
podendo assumir função protetora semelhante à do esmalte, através da reprodução do
padrão de orientação de grupamentos cristalinos desta última.

A ganoína está restrita à região basal da coroa fonnando uma espécie de colar
(Est. LXl, B), fato já observado em outras espécies de leprdofes por alguns autores
(THOMASSET, 1930; PEYER, 1968; ØRV|G, 1978; GHEERBRANT ef aÍi, 1985). Esra

camada reveste a porção lateral da dentina e delimita-se com a base da acrodina em sua
poção mais lateral (Est. LXV, A). Não apresenta qualquer espécie de canal e sua

delimitação exata é visualizada em luz polarizada. É possível, ainda, observar a extinção
ondular dos cristais que.compõem a ganoÍna, com ângulo de cerca de 450, resultado da

associação de sua binefringência eom a disposição dos mesmos ao longo da camada.

Além da orientaçåo de grupamentos cristalinos perpendiculares à superfície externa do
dente, é notória a presença de linhas de crescimento paralelas a esta superfície (Est. LXV,

B).

A cavidade polpar é, em gerar, pouco profunda, acompanhando a morforogia

calotiforme do dente (Est. LX, A; Est. .LXl, B).
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12.3 Leprdofes sp. '3

Material: MN 4358-V (Ëst. LXVI,A)

Localidade: Porto de ltaqui, Ponta da Madeira, ilha de Säo Luís, Estado do Maranhão

Estratigrafia: Fácies Estuarina da Formação ltapecuru, Neocretáceo

(Eocenomaniano) da Bacia de Såo Luís (Flg. 12)

As escamas de Lepidotes sp. "3" foram coletadas na fácies estuarina da Formaçåo

Itapecuru, na Baciâ de Sâo Luís (Fig. 12), unidade litoestratigráfìca que também ocorre na

Bacia do Pamaíba. É compostia por arenitos méd¡os e finos e conglomerado, intercalados

com s¡lt¡tos de cor vermelha e cinza (CAMPBELL, 1950). A deposição da Formação

Itapecuru deu-se por rios a oeste, progradando sobre um amb¡ente marinho a leste.

Esta unidade constitui o mais importante pacote sedimentar da Bacia de São Luís.

As fácies variam de continental-deltaico a estuarina. As ocorrências mais conhecidas das

fácies estuarina e continental estão na baía de $ão Marcos, sendo que na fácies

continental também há oconências fossilíferas na ilha do Livramento e em ltapecuru-Mirim

(Bacia do Parnaiba). Na fácies estuarina, os palinomorfos permitem datar estes

sedimentos como Cenomaniano lnferior.

Na Bacia de São Luis, é reconhecido apenas um conjunto de seqüêncías, as

Seqüências Rlf. Nos clásticos da Formação ltapecuru, podem ser reconhecidas

seqüências de idade albiana, retratando sistemas fluviais progradantes sobre ambiente

marinho. Postula-se nessa fase o preenchimento de depressÕes criadas por mov¡mentos

transpressionais dextrais, ligados à abertura do Atlântico Equatorial (AZEVEDO, 1991).
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Aspectos Anatômicos

Eseamas

Morfolog ia

As 15 escamas ganóides encontram-se isoladas e apresentam forma e tamanho

variáveis, representando várias regiões do corpo do pe¡xe, mas de um modo geral säo de

grande porte (as anteriores, com comprimento médio de 25,0mm; as posteriores, com

comprimento médio de 13,0mm) e apresentam forma rombóide. A face externa é coberta

por uma camada contínua de ganoína, lisa, sem nenhuma ornamentação (Est. LXVI, A). A
preservação das escamas é precária, apresentando-se, por vezes, desgastadas ou

fragmentadas. A zona de imbricação, de um modo geral, é curta, sendo quase vest¡g¡al

nas escamas cauda¡s; e a articulaçäo "peg-and-socket" é vista em algumas escamas da

regiäo anterior. Em algumas escamas anteriores e medianas, nota-se a presença de uma

forte excrescência ¡nterna. Os apêndices articulares estão presentes apenas nas escamas

anteriores e medianas, mesmo assim muito fragmentados, podendo-se observar em

algumas esø¡mas somente a superfície de encaixe para os apêndices. Algumas escamas

das regiöes dorsal ou ventral foram preservadas e såo nitidamente distintas das outras

eseamas. Sua forma é aproximadamente rombóide, porém é um pouco mais longa e

espessa que as demais. A zona de imbricaçäo é longa, sendo sua porção inferior

desenvolvida em um processo único, largo e aguçado.

A análise da superfície externa da ganoína (Est. LXVI, B) revelou a presença de

iubérculos de grandes diâmetros, distância intertubercular grande, e com uma densidade

bem alta por mm2lvide Capítulo 18).

l-listologia

Foram feitas secções delgadas de quatro escamas em lâminas histológicas,

duas em secçäo vertical e duas em secçâo horizontal.

As escamas ganóides såo do tipo lepisosteóide, pois histologicamente são

constituídas de duas camadas superpostas, a ganoína e a placa óssea basal.
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Aganoína é pouco espessa em relaçåo à placa basal, em uma proporçåo de 1:g,

e apresenta estratificação evidenciada pela presença de linhas de crescimento bem

marcadas (Est. LXV|l, A). O contato entre a ganoína e a placa basal é plano, passando a

levemente serrilhado nas bordas da escama, como anteriormente relatado para as outras

espécies de Lepidotes. A ganoína é atravessada por vários eanalículos de williamson, em

sua maioria, restritos à poção basal desta camada (Est. LXVll, B).

A placa basal é espessa, sendo composta por lamelas ósseas superpostas,

decorrentes do crescimento da escama (Est. LXVlll, A). cada lamela é atravessada por

vários canalículos de williamson (em média, 74 canalículos/mm2), dispostos

subperpendicularmente a ela, sendo, em geral longos. É possível constatar a constituiçâo

laminar de cada lamela, sendo estas lâminas atravessadas pelos canalículos. Alguns

longos e mais espessos canalículos passam de uma lamela para outra (Est. LXV|ll, A).

Estes canalículos partem da porçâo mais basal da escama e se inadiam do centro para a

superfície; em nenhum corte analisado apresentaram-se bifurcados ou ramificados. por

vezes, ocorre precipitação de óxidos no contato entre as lamelas, evidenciando as linhas

de crescimento, e ainda preenchendo os canalículos. A placa basal é atravessada por

densas fibras de sharpey em sua porçáo mediana interna (Est. LXVlll, A), e apresenta

inúmeros osteócitos (em média, 138 osteócitos/mm2¡. Entre os canalículos de williamson,

os osteóc¡tos distribuem-se regulannente e apresentam prolongamentos com orientação

centrítuga (Est. LXVlll, B).

Comparando as escamas da Formação ltapecuru com escamas de outras

espécies ocorrentes no Brasil, as que mais se assemelham em sua morfologia externa são

Lepidotes mawsani e L. oliveirai, descritas dos estados da Bahia (Bacia do Recôncavo) e

Sergipe (Bacia Sergipe-Alagoas) (WOODWARD, IBBB; STLVA SANTOS, 1953a e i969;
MALABARBA & GARclA, 1990). Quanto aos caracteres microestruturais, a densidade de

osteócitos em Leprdofes sp. "3" é muito próxima daquela de L. mawsonie, também de L.

piauhyensis. Entretanto, L. piauhyensis, embora sendo a única espécie do gênero descrita
para a Bacia do Parnaíba, apresenta escamas morfologicamente distintas das aqui

106

eonsiderações Taxonôrnicas



apresentadäs, espec¡almente algumas que apresentam a borda posterior irregularmente

denteada. A ìdade também é incompatível, pois L. piauhyensís viveu no Neojurássico,

enquanto Leprdofes sp. "3", no Neocretáceo.

12.4 Lepidotes cf . ofiveirai Silva Santos, 1969

Estratigrafìa: formaçÕes Bananeiras e Barra de ltiúba, Neojurássico e Eocreiáceo

da Bacia Sergipe.Alagoas

Malabarba & Garcia (1990) analisaram a morfologia, histologia e ultra-estrutura

de 14 escamas desarticuladas de uma espécie de Lepldofes, atribuída provisoriamente à

L. oliveirai.

A espécie é representada por escamas rômbicas, representativas de várias

reg¡ões do corpo do peixe. Apresenta apêndices articulares bem desenvolvidos;

articulação "peg-and-sockef presente em quase todas as escamas; zona de ¡mbricação

esheita. A camada de ganciína é contínua e iisa, sem qualquer ornamentaçáo.

Quanto aos aspectos histológicos, os autores não apresentam análises muito

detalhadas, apenas apontiam a presença das duas camadas típica das escamas ganéides

lepisosteóides, ganoína e placa óssea basal. Apontam, ainda, a presença de fibras de

sharpey e canalículos de williamson, que por vezes atravessam a ganoína, podendo-se

observar, ao MEV, a abertura destes canalículos na superfície da escama. segundo os

autores, a ganoína possui uma estrutura lamelar, e seus grupamentos cristalinos estâo

arranjados, em geral, subperpendicularmente à superficie da escama.

A análise da superfície da ganoína ao MFV revelou a presença de tubérculos

lisos e arredondados, com diâmetros e distâncias ¡ntertuberculares relativamente

constantes.

Os exemplares foram coletados nas formações Bananeiras e Barra de ltiúba,

compreendendo um intervalo do Neojurássico-Eocretáceo da Bacia sergipe-Alagoas, e

estão reg¡stradas sob os números McP 3017 a 301 g-V. os autores discutiram

detalhadamente o contexto paleoambiental em que o material foi depositado, apontando
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para a Formação Bananeiras um depósito de inundito, retrabalhando sedimentos

semiconsolidados em uma borda lacustre ressecada após período de est¡agem; já para a

Formação Bana de ltiúba, um depósito arenoso proveniente de uma frente deltaica

lacustre.

A Formação Bananeiras foi datada por Schaller (1969) eomo Jurássico

Superior-Cretáceo lnferior, com base em ostracodes continentais, correlacionados

tentativamente ao Purbequiano (Andar Dom João). Malabarba & Garcia (op. eit.), embora

sem discutir em detalhes a questão, apontam, com dúvidas, para a Formação Bananeiras

idade Jurássico Superior (Andar Dom Joåo). Para a Formação Barra de liiúba, os autores

comentam que a mesma foi datada como Cretáceo lnferior (andares Rio da Serra-Aratu-

Buracica), com base também em ostracodes.

De acordo eom Malabarba & Garcia (op. cit.), embora as escamas das duas

formações sejam semelhantes quanto à morfologia extema e histologia, existe uma

pequena var¡ação nas medidas dos tubérculos. Segundo eles, as esermas da Formação

Barra de ltiúba apresentam tubérculos maiores e mais distantes entre si que as da

Formação Bananeiras. Tais características poderiam ser taxonomicamente significativas,

näo fosse o pequeno número de amostras.



13. Araripelepidotes temnurus (Agassiz, 1841)

ùIl luf tiita.

1841 - Lepidotus femnurus Agassiz, v. 30, p. 83.

1844 - Lepidotus lemnurus Þgassiz, v. 18, p. 1010 (lmpresso enoneamente lemnurus).

'1895 - Lepidotus (?) pustulatus Woodward, v. 3, p. 123.

1908 - Leprdofus temnurus Jordan & Branner, v.52, p. 12.

19OB - Lepidotes mawsoni Jordan & Branner, v. 52, p. 12.

1923 - Lepidotes temnurus Jordan, p. 3, 1S.

1938 - Lepidotes temnurus D'Erasmo, p. 13.

1985 - Araripelepidotes temnurus $ilva Santos, p. 16.

1990 - Araripelepidotes temnurus Silva Santos, v. 62, n. 3, p.241-242.

1991 - Araripelepidotes temnurus Maisey, p. 1 1 B.

1996 - Araripelepidotes temnurus Wenz & Brito, p. 153.

Material{ipo: Pz.DBAV.UERJ. 40 e Pz.DBAV.UERJ. 39

Localidade-tipo: Chapada do Araripe

Estratigrafia: Formação Santana, Mesocretáceo (Albiano) da Bacia do Araripe

13.1 Diagnose Revista

Semionotídeo caracterizado por, pelo menos, quatro autapomorfìas * max¡la

inferior formada por ossificação única, reduçäo ou perda do processo coronóide, quinto

infra-srbital muito desenvolvido, atingindo a margem anterior do pré-opérculo e

dermopterótico separado do frontal pelo dermesfenótico, e pela seguinte combinação de

eáracteres: ausência da elevaçäo pré-dorsal; cabeça representando cerca de 1/5 do

comprimento total; ossos dérmicos do crânio não ornamentados; dois pares de extra-
escapular; série circumorbital completa; três placas pós-orbitais anamésticas; préopérculo

sub-retangular e em posiçäo verticalizada; opérculo com margem ventral crenulada;

interopérculo curto e triangular; articulaçáo das maxilas situada posteriormente ao nível da
órbita; maxilar estreito, em forma de tira; supra-angular e angular ausentes ou fortemente

109



reduz¡dos; dentalo-esplenial, maxilar e pterigóide edentados; ossificaçåo maciça do

neurocrânio, sem grandes regiÕes cartilaginosas; regiáo etmoideana pesadamente

ossificada; presença de um basesfenóide hipertrofiado; escamas cobertas por uma

camada uniforme e espessa de ganoína, sem ornamentação; escamas da regiäo

anterior com borda posterior serrilhada; escamas da margem dorsal inconspícuas;

escamas fulcrais bem desenvolvidas; ausência de escama pré-anal diferenciada; origem

da nadadeira dorsal no meio da distância entre o extremo posterior do crânio e a base da

caudal; nadadeira caudal heterocerca abreviada; bordos distais dos seis hipurais

enfileirados, formando uma borda arredondada.

13.2 Generalidades

A espécie Lepidotes temnurus foi proposta por Agassiz (1g41), com base

em um fragmento da parte posterior do corpo do peixe, onde o autor salientou como

caracteres taxonômicos a nadadeira caudal fortemente furcada e a articulação cerrada

dos raios das demais nadadeiras (Est. ll, A).

Jordan & Branner (1908) estudararn três novos espécimens de L. tentnurus,

aproximadamente completos, realizando um estudo anatômico bastante detalhado. os
autores ressaltaram a morfologia das escamas, caracter¡zando-as como rômbicas, inteiras

e profundamente dobradas para cima, a maior parte delas sendo mais alta do que

comprida. A superfície das escamas näo se apresenta lisa, mas mostrando cerca <je três

nervufas grosseiras, paralelas às margens anteriores. Ressaltaram, ainda, o fato das

escamas de L. temnurus serem bastante distintas daquelas da espécie L. mawsoni,

descrita por Woodward (1888) para o Creiáceo da Bacia do Recôncavo.

Silva Santos (1985, 1990) reestudou a espécie Lepidotes temnurus e propôs

um novo gênero, Araripelepidotes (Est. LXIX, A e B), tendo como base algumas

caracterÍsticas morfo-anatômicas do esqueleto cefálico, a posição das nadadeiras pélvicas

em relação à nadadeira dorsal e as dimensÕes do pedúnculo caudal. Maisey (1991)

considerou o gênero proposto por silva santos (op. cit.) e Íez um estudo anatômico

detalhado de alguns espécimens preparados mecânica- e quimicamente, tecendo algumas

considerações filogenéticas sobre o gênero e os Semionotidae, em geral.
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Em trabalhos sobre filogenia de Semionotidae e Lepisosteidae da Chapada do

Araripe, Wenz & Brito (1994, 1996) descreveram detalhadamente o neurocrânio

endocondral de A. temnurus, confirmando a validade do gênero ,Aradpelepidotes.

Thies (1996) realizou um estudo detalhado das maxilas superior e inferior e do

focinho do referido gênero. O autor observou estruturas anatômicas, até então,

pobremente conhecidas e descritas, como o maxilar, dentalo-esplenial, nasal e antorbital.

Segundo ele, as reconstituiçöes anter¡ores do crânio de Araripelepidofes, propostas por

Silva Santos (1990) e Maisey (1991), náo representam adequadamente estas estruturas.

Neste trabalho, Thies (op. c¡t.) identificou vários caracteres diagnósticos de

Araipelepidotes e algumas autapomorfias, como por exemplo, a ausência de dentes orais

e a redução ou perda do processo coronóide na maxila inferior. Entretanto, apesar de ter

oblido vários dados novos e informativos, o autor não discutiu a posiçåo sistemática nem

as inter-relaçöes de Araripelepldofes dentro dos Semionotidae.

Como Araripelepidotes temnurus possui recentes estudos de sua anatomia e

por nâo se tratar especificamente do objeto desta tese, nåo realizaremos uma redescrição

dos espécimens. Apenas elaboramos uma diagonse revista e um estudo detalhado do

esqueleto caudal e das escamas, visto que estias estruturas não foram abordadas em

detalhes pelos mencionados autores.

I 3.3 Aspectos Anatômicos

Esqueleto pós-craniano

Nadadeira caudal

Uma porção do endoesqueleto da nadadeira caudal pode ser observado

especialmente no exemplar AMNH 11813 (Est. Dü, A; Fig.23), quimicamente

preparado. Em Araripeleprdofes, assim como em Lepidotes, a notocorda é persistente,

nâo havendo centros vertebrais preservados; de um modo geral, só estão ossificados

os arcos neurais curtos e maciços e os arcos hemais relativamente longos. A
extremidade da coluna veriebral eleva-se na região caudal, caracterizando o tipo de
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nadadeira heterocerca abreviada (Est. LXX, B). Os arcos hemais säo alongados

anteriormente, tornando-se mais curtos à medida que se dirigem para o lobo superior

da nadadeira caudal, mas não adquirem a forma de placas. Eles se tornam, entäo, os

hipurais, que são bem ossificados, servindo para sustentação da nadadeira caudal e

de suas lepidotríquias (Est. LXX, A; Fig. 23).

Observam-se cerca de 11 arcos hemais, sendo seis deles modificados em

hipurais. Os arcos hemais, propriamente d¡tos, estão total- ou parcialmente encobertos

por escamas, e um deles encontra-se fragmentado. Já os hipurais estão perfeitamente

visíveis. Os bordos distais dos processos hipurais enfileiram-se, formando uma borda

arredondada. Os hipurais consistem de uma porçåo proximal um tanto arredondada,

lateralmente alargada e arqueada transversalmente, atingindo a porçâo ventral da

notocorda. Esta porçäo é completamente ossificada e representa o componente

arcocentral dos hipurais. Dela, um longo processo projeta-se d¡stalmente.

Na maioria dos Semionotidae, Lepisosteidae e Amiidae, os bordos distais

dos processos hipurais formam um arco de circunferência mais ou menos regular,

como observado em Araripelepidotes. Apenas em Leprdofes e/yensr.s, Wenz (1967)

observou uma disposição heterocerca distinta, com os bordos distais dos hipurais

formando uma borda sigmoidal.

Em Leprdofes e/yensls, Wenz (1967) obseniou 17 elementos, dentre arcos

hemais e processos hipurais (Est. LXXI, A). Já em L. gloriae, Thies (1989) afìrmou nåo

ser possível precisar o número exato de hipurais, uma vez que a porçåo posterior da

série hipural encontra-se encoberta. Em Sem¡bnofus e/egans, Olsen & McÇune (1991)

descreveram o lobo hipocordal da nadadeira caudal como sendo suportado por 1B arcos

hemais, cinco dos quais provavelmente modificados em hipurais, e os 13 restantes,

denominados pré-urais.

Observam-se 16 lepidotríquias em Araripelepldofes. De um modo geral, um

par destas estruturas parece estar associado a um processo hipural, e mais raramente

encontra-se uma única lepidotríquia em contato com um hipural. Este processo ocorre

com as oitos primeiras; nas oito restantes, nåo se observam os processos hipurais. As

lepidotríquias ramifìcam-se, ao menos, duas vezes (Est. LXX, A; Fig.23).

Os lobos superior e inferior da nadadeira caudal apresentam fulcras basais

e franjadas (Est. LXX, A; Fig. 23).
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Arcos neurais e epurais não foram perfeitamente preservados, o que

impediu uma descrição destas estruturas.

F-scamas

As escamas ganó¡des eståo dispostas no corpo do peixe em fileiras

transversais, contando-se, em média, 31 fileiras de escamas, da cintura peitoral até a

porção média do pedúnculo caudal, e 40 fileiras até o lobo superior da caudal. A nadadeira

pélvica está relac¡onada à 12" fileira de escamas, a anal, à 22", a dorsal, à 19", e a caudal

à 30". A fórmula das escamas, segundo a definição de Westoll (1944), ser¡a a seguinte:

19

_40
12 22 31

As escamas de Araripelepidofes caracterizam-se, de um modo geral, por serem

pequenas e delgadas; por possuírem uma zona de imbricaçâo curta; e por apresentarem a

superfície externa coberta por uma camada un¡forme de ganoína, completamente lisa, ou

seja, livre de ornamentação.

As escamas da regiåo anterior do corpo såo quadrangulares e apresentam a

borda posterior senilhada. Apresentam, ainda, uma excrescência interna pouco

acentuada; articulação 'peg-and-socket' bem marcada; e apêndices anteriores curtos (Ëst.

LXX|, B).

As escamas da regiáo mediana apresentam praticamente as mesmas

caraterísticas daquelas da região anter¡or, diferenciando-se pela ausência de denteações

na borda posterior.

Não há nenhuma escama modificada na linha do dorso, adiante da nadadeira

dorsal; nem na parte ventral do corpo, adiante das nadadeiras pélvica e anal. Da
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mesma forma, estäo ausentes as escamas pré-ana¡s diferenc¡adas, comumente

encontradas na maioria das espécies de Lepidotes.

As escamas das regiöes posterior e caudal podem ser caracterizadas pela sua

forma tipicamente rombóide (Est. Dfill, A). Em algumas escamas observa-se a

excrescência interna, porém multo reduz¡da.

Todas as nadadeiras são guarnecidas por fulcras basais e franjadas grandes e

fortes, com a superfície exposta coberta de ganoína.

A análise da superfície externa da ganoína (Est. Dfill, B) revelou ser esta a

espécie com tubérculos de maior d¡âmetro, com uma grande distância intertubercular, e

com uma densidade relativamente alta por mm2Mde Capítulo 1B).

Histologia

Nas secções histológicas aqui analisadas, obseruou-se que a camada de ganoína

é espessa em relação à placa óssea basal, numa proporção de 1:4. A placa basal é

constituída por vária lâminas ósseas, ev¡denciando linhas de crescimento. Em um

determinado ponto de uma das lâminas estudadas, eiste uma estrutura atípica na placa

basal, fazendo cem que as lamelas eircundenr a referida estrutura, resultando errì uma

deformaçâo das camadas (Est. LXXlll, A). A placa basal é atravessada por urn número

razoável de canalículos de Williamson (em média, 60 canalículos/mmz¡, alguns bifurcados,

em geral, esta bifurcaçåo ocone mais para o topo da placa basal (Ëst. LXXlll, A e B).

Alguns desses canalículos, provavelmente ainda jovens, são curtos, outros se estendem

até próximo à camada de ganoína, e, alguns deles, atravessam esta camada. Observa-se,

a¡nda, na placa basal, a presença de inúmeros osteócitos (em média, 215 osteócitos/mm2)

(Est. LXXlll, B). Com exceção de Leprdofes llewellyni, é o semionotíideo com maior

densidade de osteócitos. Fibras de Sharpey não muito densas.



1 3.4 Características Taxonômicas

Os Semionotidae eståo representados na Chapada do Araripe principaimente

par Araipelepidotes temnurus, existindo porém uma espécie nova de Lepidotes em estudo

pelos paleoictiólogos Sylvie Wenz e Paulo M. Brito (PAULO BRITO, 1998, comunicação

verbal).

Segundo Silva Santos (1990), A. temnurus estaria relacionada com os espécies

do gênero Leprdofes, distinguindo-se principalmente pela estrutura óssea cefálica. Já

Wenz & Brito (1996) afirmam que os caraoteres do dermocrânio såo muito próximos

daqueles de Lepidotes, exceto pela forma das maxilas. Destacaria, entretanto, alguns

caracteres diferenciais do dennocrânio de Araripelepidofes. Um deles, é a presença do

quinto infta-orbital muito desenvolvido, atingindo a margem anterior do pré-opérculo.

Paralepidotus ornatus também apresenta um ¡nfra-orbital póstero'ventral (quinto ou

sexto) muito expandido, porém, segundo Tintori (1996), nao at¡nge a margem anter¡or

do pré-opérculo. Uma outra característica, seria a relação dermopterético-frontal, uma

vez que em Arar¡pelepdofes o dermopterótico é separado do frontal pelo

dermesfenótico (SILVA SANTOS, 1990; MAISEY, 1991). Tal earáter, dentro dos

Semionotidae, só é observado neste gênêro, podendo ser considerado uma

autapomorfia.

Em relagåo ao neurocrânio, a maioria dos caracteres, de acordo com Wenz &

Brito (op. cL), é exclusiva de Araipelepidofes. A presença do processo do epiótico dirigido

posteriormente, a perda do opistótico, a perda do intercalar endocondral, a perda ou

ausência do intercalar dérmico, a pos¡ção do forâmen para o nervo vago e a incorporação

de duas vértebras pelo basiocccipital såo características já conhecidas em relação ao

neurocrânio de Leprdofes. Entretanto, a maciça oss¡ficação do neurocrânio sem grandes

regiöes cartilaginosas, a regiäo etmoidal pesadamente ossificada, a presença de um

basesfenóide hipertrofiado e o desenvolvimento do processo posterior do epiótico säo

caracteres desconhecidos em Lepidotes, o que vem confirmar, segundo estes autores, a

validade do gênero Aranþelepidotes.

A filogenia dos Semionotidae, onde se incluem Lepidotes, Paralepidotus,

Sem¡bnofus e Ararípelepidofes, será discutida adiante.
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13.5 Contexto Geológico e Paleoambiental

A Chapada do Araripe está situada na regiäo nordeste do Brasii, nos iimites dos

estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. Na parte leste, entre as cidades de Cralo e

Jardim, no Estado do Ceará, a altitude da Chapada é superior a 900m; já na vizinhança de

Araripina, próximo ao Estado de Pernambuco, a oeste, a altitude é de aproximadamente

700m (SILVA SANTOS, 1991).

Do ponto de vista geomorfolégico, a Chapada do Araripe é um testemunho

resultante do intemperismo e erosão de uma seqüência sedimentar, de grande espessura,

depositada durante as eras Paleozóica e Mesozóica, sobre o embasamento cristalino. A

área de deposição dos sedimentos transcende de muitos quilômetros os limites da

Chapada. Entretanto, é em seus paredões escarpados que se pode examinar os seus

estratos (SILVA SANTOS, op. crf.).

A Chapada do Araripe é composta por quatro unidades litoestratigráficas, da

base para o topo: formações Cariri, Missáo Velha, Santana e Eru. Destas, a Formação

Santana é a que apresenta maior interesse paleictiológico, e é subdividida em três

membros: Crato, lpubi e Romualdo.

Araripelepidotes temnurus é proveniente do Membro Romualdo, caracterizado

por foiheihos com concreções carbonáticas, margas e carbonatos, indicativos de um mar

não muito protundo (MËDÊIROS, 1990). De acordo com Regali (1990), esta unidade

litoestratigráfìca pode ser datada como Ëo-Mesoalbiano, com base na biozona de

palinomorfo Complicatisaccus cearensrb, e representaria um paleoambiente marinho-

lagunar, com fofte influência fluvial.



14. Distribuição do Gênero Lepidates e Consideraçöes paleobiogeográficas

O gênero Lepidotes apresenta uma ampla distribuição paleogeográfica,

ocorrendo em rochas de origem marinha e dulciaqüícola de diferentes regiôes do mundo

(Europa, Ás¡a, África e nas américas do Norte, Central e do Sul), e uma longa trajetória

geológica dentro do Mesozóico, a partir do Neotriássico ao Neocretáceo.

No Triássico, a única ocorrência confirmada de Lepidotes dá-se no Rético da

Alemanha (Fig.2a), em sedimentos de origem marinha, sendo representada por Lepidotes

gallineki (Michael, 1893). Pode-se, assim, propor uma repartiçáo do tipo ,,pangeicâ" para o
gênero, que posteriormente teria se distribuído, a partir do Neotriássico-Eojurássico, para

outras localidades, inicialmente, da Ëuropa e índia.

O Eojurássico ainda não apresenta um grande registro para o gênero,

destacando'se algumas ocorrências no Liássico da França, lnglaterrâ, Alemanha,

Madagascar e india (Fig. 25). com exceção da ocorrência na índia, todas as demais

deram-se em paleoambientes marinhos. Este fato podena ser explicado pela formação, de

várias bacias interiores sem aportes marinhos, resultantes do processo de rifteamento

durante a fiagmentação do Supercontinente Pangea.

No Mesojurássico, também há poucas ocorrências de LepÌdotes, sendo todas

de origem marinha. Estas ocorrências são conhecidas do Batoniano da Inglatena e do

Marrocos e do Caloviano da França, Portugal e Espanha (Fig. 26).

No Neojurássico, as espécies de Lepidotes são muito numerosas,

compreendendo, pelo menos, 19 táxons, com amplitude geológica do Oxfordiano ao

ïitoniano (vide THIES, 1989). schaeffer & Patterson (19M) apresentaram cerca de 15

localidades de peixes fósseis no Neojurássico, abrangendo a maioria dos continentes, com

exceção da Antártida. O gênero Lepidotes estaria presente em localidades fossilíferas da

Europa (Alemanha, lnglaterra, França, suiça, Portugal, Espanha e ltália), América do sul
(Argentina e chile), América central (cuba), América do Norte (México e Ëstados unidos

da América), Ásia (fndia, China e Rússia) e Áfr¡ca (Marrocos, Tunísia, Congo e

Madagascar) (Fig.27). De todas as localidades citadas, apenas na china e Argentina os

depósitos sedimentares são representãtivos de um paleoambiente de água-doce.

Segundo Anatia (1994), durante o Neojurássico, existiria uma possível conexão

entre as paleoictiofaunas da Europa, América central e América do sul pelo Mar de Tétis.
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Nesta época, teria se formado um corredor marinho, conhecido como "Gorredor Hispânico

ou caribeano", entre o oeste de Tétis e o Leste do pacífico, por onde os peixes e outros

vertebrados marinhos poderiam se deslocar. É provável, ainda, que outros corredores

marinhos tenham surgido como conseqüência da separação do Gondwana e Laurásia.

A partir do Cretáceo, a ocorrência do gênero Lepidotes já não é mais tåo

abundante, estando os registros mais numerosos na América do sul (principalmente no

Brasil) e África.

As espécies encontradas em localidades fossilíferas do Eocretáceo da Europa

(Alemanha, lnglatena, França, Suíça e ltália - Fig. 28) apreseniavam hábito de vida

marinho. com relação a este fato, cabe ressaltar que a ocorrência de Lepidotes na Europa,

desde seu primeiro reg¡stro no Neotriássico da Alemanha até as últimas ocorrências no

Eocretáceo, sempre deu-se em paleoambientes marinhos.

As ocorrências na Africa dão-se preferencialmente em rochas de origem ffúvio-

lacustres (Marrocos, Tunísia, Ëgito, Gabão, congo, República dos camarões - Fig. 2g).

Há, ainda, oconências continentais de Lepidotes no Eocretáceo do México, Brasil e china
(Fis. 28).

os registros mais recentes do gênero Lepr?lofes encontram-se no cenomaniano
do Brasil. Gayet (1982) havia ampliado a distribuiçâo temporal do gênero ao
Maastrichtiano da Bolívia. Porém, Meunier & Gayet (1992) reclassificaram este måter¡â¡,

que Gayet (op. cit.) havia atribuído à Lepidotes mawsoni, como Lepidotyle enigmatíca. Ðe

fato, as escamas, se comparadas ao materialtipo, são muito distinias morfologicamente

daquelas de L. mawsoni.

Há, ainda, uma referência deste gênero no Oligo-Mioceno da Argentina,

assinalada por Ameghino ('1898). Entretanto, segundo cione (19g2) e Gayet & Meunier
(1993), trata-se de uma referência equivocada, seja pela dataçäo errônea das unidades

litoestratigráficas onde o material foi encontrado, ou mesmo pela identificação incorreta do
mesmo.

No Brasil, todos os achados de Leprdofes deram-se nas bacias sedimentares

do nordeste, desde o Neojurássico ao Neocretáceo (fìgs. 2 a 12; quadros 1, 2 e 3). Há

apenas uma referência deste gênero na regiâo sudeste, no Neocretáceo do Grupo Bauru,

feita por Pacheco (1913), para algumas escamas isoladas. porém, silva santos (19g4)

questiona a identificação deste material e apresenta uma espécie nova de Lepisosteidae
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(Leprsosfeus cominatoi). como tanto o gênero Leprsosfeus quanto o gênero Lepldofes

apreseniam escama ganóides, é provável que as escamas descritas, porém, nâo

figuradas, por Pacheco (op. ciÍ.) devam pertencer a um Lepisosteidae.

A ocorrêneia no Jurássico da Bacia do Parnaíba, na Formaçåo pastos Bons,

é bastante questionada na literatura, tendo alguns autores considerado esta unidade

como de idade neojurássica (PINTO & PURPER, 1974; STLVA SANTOS, 1974; GóES &

FEIJÓ, 1994), outros, porém, como eocretácea (LIMA & CAMPOS, 1980). Existe um

registro válido de Lepidotes no Neojurássico apontado por Malabarba & Garcia (1990)

na Bacia Sergipe-Alagoas, na Formação Bananeiras, que estudaram escamas deste

gênero, atribuindo, com dúvidas, o material à Lepidotes oliveirai. Uma outra ocorrência

neojurássica de Leprdofes, embora também questionada, foi referida por Vogel (1976 a
e b) para a Bacia de lguatu. Para maior discussão destes pontos, veja os capítulos

quatro, onze e doze. Os demais fósseis de Lepidotes encontrados no Brasil são

procedentes de rochas cretáceas.

De acordo com sua morfologia funcional e seu hábito alimentar, as espécies de

Lepidotes descritas para o Brasil possivelmente eram de habitat de águas rasas e calmas,

em enseadas, onde alimentavam-se de pequenos peixes, moluscos e crustáceos. Some-

se a ¡sto o fato dos fósseis serem encontrados, principalmente, em depósitos de águas

salobras estuarinas ou lagunares de pouea profundidade, e não em depósitos

exclusivamente marinhos, salvo L. dxsepfiensrs, proveniente da Formaçäo Jandaíra, cujos

sedimentos indicam um paleoambiente marinho. Enhetanto, segundo Araripe & Feijó

(1994) é possível supor a existência de depósitos de origem fluvial associados aos

sedimentos marinhos da Formação Jandaíra. Desta forma, L. dixseptiensis não teria

habitado ambientes exelusivamente marinhos e sim fluviais ou flúviolacustres, como as

outras espécies de Leprdofes descritas para o Brasil.

Apresentaremos, a seguir, a diskibuição do gônero Lepidotes nas diversas

bacias brasileiras. Para tal, baseamo-nos principalmente no trabalho de Garcia (1gg1),

onde o autor discute a evoluçâo sedimentar da seqüência pré-rift das bacias costeiras

e interiores do nordeste brasileiro, com base nas alterações paleoclimáticas e

tectônicas reinantes na regiäo, desde o limite Permo-Triássico até o Eocretáceo (Fig.

29). Com isso, o autor apresenta uma proposta de evoluçäo paleogeográfica para o
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Nordeste do Brasil durante o Neojurássico-Eocretáceo, período no qual há os

principais registros de Leprdofes.

Com relação aos eventos geológicos ocorridos do Eocretáceo ao

Neocretáceo, seguiremos basicamente Petri (1 987) e Petri & Fúlfaro (1gBB), em

especial no que se refere às bacias Potiguar e Såo Luís, onde também há ocorrências

de material fossilífero do gênero em questäo.

O registro geológico do Mesozóico brasileiro aparece nas áreas costeiras,

nas bacias intracratônicas e nas bacias do interior do Nordeste. A correlação entre as

unidades litoestratigráfìcas destâs bacias, sobretudo as costeiras e as do interior, pode

ser observada nas figuras 30 e 31. Os primeiros sedimentos que preenchem estas

bacias, de idade neojurássica, assentam-se ou diretamente sobre o embasamento pré-

cambriano ou sobre rochas paleozóicas (PETRI & FtJLFARO, 19BB).

A coluna pós-paleozóica das bacias costeiras do Nordeste, quando

completa, consiste de três sucessÕes, a primeira puramente clástica (ciclo pré-rift), a

média contendo evaporitos (fase rift) e a superior contendo carbonatos (ciclo de bacias

abertas). Só a sucessão basal, puramente clástica, é de idade neojurássica-

eocretácea; a méd¡a é aptiana-albiana, e a superior é albiana-oligocência (pETRl &
FÚLFARO, op. cit.).

$egundo Garcia (1991), na fase pré-rift, é possível estabelecer uma

correlação estratigráfica entre as bacias costeiras do Recôncavo, Tucano, Jatobá,

Sergipe-Alagoas, Camamu, Almada e as bacias do oeste africano, como por exemplo,

Gabão e Congo-Cabinda. Em relação às bacias interiores, esta correlação só é

possível com a Bacia do Araripe (Fig. 29). O autor afìrma, ainda, haver uma

sedimentaçäo "aparentemente" contínua entre as referidas bacias e a Bacia do

Parnaíba, pelo menos no início de sua história evolutiva. os primeiros registros de

Lepidotes teriam ocorrido neste período, na Formaçåo Pastos Bons, Neojurássico-

Eocretáoeo da referida bacia sedimentar.

Na realidade, durante a fase pré-rift, estas bacias ainda não se encontravam

totalmente individualizadas, com o cont¡nente Gondwana ainda unifìcado. observa-se,

então, o estabelecimento inicial de uma sedimentação lacustre em condições semi-

áridas, em uma grande bacia, intimamente relacionada com sedimentos fluviais e
eólicos (formaçoes Al¡ança e Bananeiras + Candeeiro). Nestes sedimentos,
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especificamente na Formaçäo Bananeiras, Malabarba & Gareia (op. cit.) registraram a

ocorrência de Leprdofes.

A evolução sedimentar das regioes consideradas, acompanhada do

gradativo agravamento das condiçÕes climáticas, cada vez mais áridas, permite

suspeitar que as condições deposicionais em clima semi-árido (peridesértico)

registradas na Formação Pastos Bons, no Membro Capianga da Formação Aliança, e

na Formação Bananeiras, representam o cenário regional, possivelmente desde o
Eotriássico-Mesotriássico até o Neojurássico/Eocretáceo.

Poster¡ormente, a grande paleobacia passa a ser modificada pelo avanço de

sistemas fluviais entrelaçados provenientes fundamentalmente de N-NW e S-SW,

ocasionando um assoreamento parcial da mesma, representado pelas formações sergi

e Serraria.

Segundo Garcia (op. cif), hâ fortes indicativos para se reconhecer o
estabelecimento do regime de drenagem endorreica, a partir da sedimentação dos

arenitos fluviais das formações sergi e serraria. Da mesma forma que existem fortes

argumentos para considerar, no início da sedimentação da seqüência pré-rift, uma

possível continuidade entre as bacias do Recôncavo-Tucano-parnaíba, passando pela

Bacia do Araripe, considerando as formações Aliança e gergi correlacionáveis à

porção inferior da Formaçåo Missåo Velha (sensu Eeurlen, 1962). Na Bacia do

Araripe, silva & Azevedo (1996) registraram a ocorrência de escamas de Lepldofes na

Formação Brejo Santo.

Com o isolamento da Baeia do parnaíba e a instalação do regime

endorreico, as análises paleogeográfÌca, paleoclimática e paleoecológica passam a

ser procedidas apenas dentro do contexto da "Depressão Afro-brasileira" (sensu

Garcia, op. cit.).

A idade do início da sedimentação da fase pré-rift das bacias do Recôncavo

e sergipe-Alagoas, definida com base em biozonas de ostracodes, é neojurássica.

Porém, Estrella (1972) propÕe que os eventos de soerguimento que originaram a

Depressão Afro-brasileira podem ter-se iniciado já no Neopermiano, apesar de seu

cfímax ter ocorrido no Triássico-Jurássico. o hiato na sedimentaçåo entre o fim do

Permiano e Neojurássico, no Nordeste do Brasil, segundo alguns autores (p. ex.,
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ALMEIDA, 1969; MABESOONE & CASTRO, "î97S; GH|GNONE, 1979), pode indicar
que esta reg¡äo comportou-se como uma zona de erosão/não deposição.

O pronunciado afundamento da região com a intensificação dos efeitos da

separação continental (fase rift) levou ao afogamento dos sistemas fluviais das

formaçôes sergi e serraria pelos sedimentos lacustres das formações ltaparica e

Barra de ltiúba. Nestes sedimentos lacustres, há vários ocorrências fossilíferas do

gênero em questão. lnicia-se, então, a individualização propriamente dita das bacias

do nordeste brasileiro e oeste africano. Este período é caracterizado, principalmente,

pelo estabelecimento de paleoambientes lacustres nas várias bacias marginas, onde

há inúmeros registros de Lepidotes, destacando-se a ocorrência de uma espécie nova,

aqui estudada (vide capítulo '12), no Eoaptiano da bacia de sergipe-Alagoas. A seguir,

o "protoceano" Atlântico começâ a se formar, tendo início, na costa do Brasil, o ciclo de

bacias abertas, que é caracterizado durante o Albiano-cenomaniano por períodos de

transgressão e regressäo (PETRI, 1987).

Observa-se, entäo, uma diminuição considerável nas ocorrências

fossilíferas do gênero em estudo, estando limitadas, a partir do Meso-Neocretáceo às

bacias Potiguar e säo Luís. segundo Petri & Fúlfaro (op. cit.), estas bacias constituÍam

áreas emersas, fontes para os sedimentos que estavam se depositando nas porçÕes

mais negativas da plataforma eont¡nental, em condiçöes marinhas. üs autores

estabeleceram uma correlação entre estas bacias, considerando as formações

Jandaíra e ltapecuru, onde se encontrariam os últimos registros do gênero Lepidotes.



15. Considerações sobre as Eseamas dos Semionotidae

A importânc¡a das escamas na classificação dos semionotídeos foi considerada

pela primeira vez por Agassiz (1 833-1844) e, desde então, vários autores têm se

preocupado com seu estudo, tanto morfológico, quanto histológico e ultra-estrutural.

As escamas de Leprdofes, dependendo da porção do corpo a qual pertençam,

podem ser muito distintas, quanto à forma e ornamentaçåo, em um mesmo indivíduo. Em

contrapartida, algumas escamas de diferentes espécies deste gênero podem

assemelhar-se bastante macroscopicamente. Por isso, uma análise histológica a partir de

secções delgadas, de diferentes planos de corte de escamas atribuídas ao grupo, é

extremamente válida para uma melhor compreensão de sua taxonom¡a,

As escamas de Leprdofes são caracterizadas como escamas ganóides do tipo

lepisosteóide. Goodrich (1907) propôs o termo "ganóide" para um tipo de escama rômbica,

com uma base óssea sobreposta por ganoína, encontrado na maioria dos Actinopterygii,

com exceção dos Teleostei atuais. segundo este autor, existem dois tipos morfológicos

bem distintos de escamas: a cosmóide e a ganóide, sendo esta caracterizada, quanto à

microestrutura, em paleoniscóide ou lepisosteó¡de- Estes dois tipos de escamas, em

princípio, apresentavam histologicamente três camadas distintas: uma basal, cpmposta por

lâminas ósseas; uma eamada mediana, apresentando uma rede horizontal de canais

vasculares envolvidos por dentina, e a camada superior, revestida por esmalte. No

processo evolutivo, algumas esc¿rmas perderam a camada de dentina no animal adulto,

surgindo, assim, a escama ganóide lepisosteóide.

Algumas espécies de Semionotidae podem apresentar ainda histologia

transicional entre o tipo paleoniscóide e lepisosteóide. A passagem de escamas

paleoniscóides para lepisosteóides é gradual, isto é, uma espécie pode exibir ambos os

tipos, lepisosteóide na porção anterior e paleoniscó¡de na porção posterior, como por

exemplo, Lepidotes mlnor(GROSS, 1935; SCHULTZE, 1966). Acrescente-se, ainda, que

em escamas embrionárias de algumas espécies de Leprdofes pode ocorrer uma camada

intermediária de dentina, típica das escamas ganóides paleoniscóides, como por exemplo

em " Lepidotes iguafuensrs' (VOGEL, 1 976a).

Segundo Goodrich (1907), a escama ganóide (sensu /afo) caracteriza-se por

apresentar um crescimento em espessura pela acresção de superfícies concêntricas por
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toda a extensão da escama, ou seja, novas camada$ estão continuamente sendo

adicionadas sobre toda a superfície, consequentemente a camada mais antiga está

situada no centro da escama. Em contrapartida, Britski ef aÍi (1ggs) propuseram um

processo diferente para o crescimento das escamas ganóides. Estes autores, com base

nos estudos de Alexander (1975) sobre os odontodes presentes na armadura óssea dos

Agnatha fósseis (heterostráceos), nas escamas e ossos dérmicos de crossopterígeos
paleozóicos e nas escamas de paleoniscídeos, concluíram que os odontodes localizados

internamente são mais jovens e aqueles situados na superfície da placa óssea, mais

antigos, considerando que o tecido ósseo que os engloba cresce apenas para exterior. Em

síntese, segundo Britski ef alii (op. cit.), as escamas ganóides näo se desenvolvem por

acresçâo de novas camadas ósseas e sim pela produção de novos odontodes, a partir do
centro da escama.

Embora macroscopicamente sugiram uma certa homogeneidade,

histologicamente as escamas lepisosteóides são constituídas por duas camadas

superpostas: uma camada basal, constituída de osso celular (placa óssea basal), também

referida, por alguns autores, como isopedina; e uma camada superficial, multi-estratificada

acelular e de aspecto vítreo (ganoína).

A ganoína é uma hidroxil-apatita [Ca1¡(pOo)6(OH)r)], isto é, um fosfato de
cálcio (Fig. 32), sendo compûsta por várias eamadas deste comprexo mineral,

depositadas periodicamente, o que é evidenciado pela presença de linhas de crescimento.

A camada de ganoína é, em geral, pouco espessa em relação à placa basal. A borda de
cada camada de ganoína é parcialmente recoberta por osso e isto resulta em uma série de
pequenas ondulaçoes (slRE, 1995). por isso, o contato entre a ganoína e a placa basal é
plano no centro, passando a levemente serrilhado nas bordas da escama.

A placa basar é geralmente espessa, sendo composta por rameras ósseas
superpostas, decorrentes do crescimento da escama. cada lamela é atravessada por
canalículos de williamson, dispostos subperpendicularmente a ela. Apresenta uma

constituição laminar, sendo estas lâminas também atravessadas pelos canalículos. Alguns
longos e mais espessos canalículos passam de uma lamela para outra. A placa basal é
atravessada por fibras de sharpey em sua porção mediana interna, e apresenta
osteócitos' Entre os canalículos de Williamson, os osteócitos distribuem-se regularmente e
apresentam prolongamentos eom orientação centrífu ga.
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Williamson (1849) criou o termo "ganoína" para referir-se à camada mais

externa, briihante, hipermineralizada das escamas de peixes da Ordem "Ganoidei"

(sensu AGASSIZ, 1833-1844), um grupo artificial incluindo muitos paleonisciformes,

bem como alguns actinopterígeos primitivos, ripidísteos, celacantiformes, acantódeos,

Polypterus, Leprsosfeus, dipnóicos, os atuais Chondrostei (sensu PATTERSON, 1982)

e muitos grupos de teleósteos como os Siluriformes, Williamson (op. cit.) afirmava que a

camada externa de uma escama ganóide não é formada de esmalte verdadeiro, e que na

verdade esta camada representaria uma continuação das camadas inferiores que atingem

a superfície externa. Desde entäo, tem havido uma longa discussão sobre a origem

embrionária e a natureza da ganoína. Segundo ØRVIG (1967), a ganoína seria um

esmalte de estrutura pseudoprismática. Sire ef afi (1986), através de exper¡mentos com o

Polypteridae Calamoichthys calabaicus, propuseram que a ganoína seria depositada pela

camada basal da epiderme, sendo homóloga ao esmalte em Sarcopterygi¡.

Escamas ganóides do tipo lepisosteóide são encontradas, segundo SchulEe

(1996), nos Semionotidae Lepidotes e Heterostrophus; nos Macrosemiidae Histionotus,

Macrosemius, Nofagogus e Propterus; no Ophiopsidae Ophrbpsls; nos Caturidae Furo e

Brachyichthys; no Aspidorhynchidae Belonosfornus; no Pleuropholidae Pleuropholis; e no

Pholidophoridae Pholìdophorus. As escamas de Aspidorhynchus e picnoelontes são do tipo

ganóide, mas perderam a ganoína; forrnas proximamente relacionadas (por exemplo,

Belonostomus e Vinctifer, também pertencentes à família Aspidorhynchidae) retiveram o

tipo lepisosteóide (SCHULTZË, op. cit.).

As eseamas lepisosteóides caracterizam-se pela ausência de uma rede

intermediária de cana¡s vasculares e pela presença de inúmeros túbulos, por vezes

ramiflcados, os canalículos de Williamson. Êstes canalículos partem da poçäo mais basal

da escama e se irradiam do centro para a superfície, alguns atingindo a ganoína em sua

porçåo mais basal (GOODRICH, 1907). Por vezes, os canalículos de Williamson

atravessam a camada de ganoína por toda sua extensäo, como é o caso de Lepidotyle

enigmatica (GAYET & MEUNIER, 1993) e na maioria das espécies de Semionotidae

encontradas no Brasil. Estes canalículos armazenam os processos citoplasmáticos das

élulas típicas de Williamson, que se localizam na superfície da escama. Ëstas células

devem ter uma função nukitiva, provavelmente compensada pela ausência de canais

vasculares (SIRE & MEUNIER, 19%).
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Segundo Nickerson (1893), cada canalículo pertence a uma célula que se

estende pela superfície da escama e emite um longo processo para baixo do canalículo.

Em Leprifofes poucos canalículos ramificam-se, podendo alguns ramos atingir porções

mais superiores, onde as lamelas ósseas entram em contato com a ganoína. Williamson

(1849) caracterizou esta regiäo como cosmina, mas Goodrich (1907) questionou esta

idéia, po¡s na escama lepisosteóide não existe cavidade polpar, nem rede vascular

originando canais. Acrescentou que estes canalículos poderiam simplesmente representar

células ósseas modificadas, que, ao invés de estarem mergulhadas na matriz que

produzem, ramificam-se externamente. Os canalículos nåo se formam apenas em um

ponto da camada óssea: os inicialmente formados alcançam o centro da escama,

enquanto que os mais recenies surgem em vários pontos entre as lâminas ósseas.

Ocasionalmente alguns canalículos parecem atravessar a ganoína em sua região mais

delgada, porém nunca atingindo a superfície exposta da escama.

Nos Semionotídeos, a placa óssea basal pode apresentar um contato

serrilhado com a ganoína. Os canalículos de Williamson, em geral, sâo abundantes e

distribuem-se ortogonalmente às linhas de crescimento da placa. Já nos LepisosteÍdeos, a

placa óssea basal apresenta um contato suave com a camada de ganoína. Os canalículos

de Williamson são numerosos, sendo que alguns deles distribuem-se paralelamente às

linhas de crescimento; alguns canalículos mais longos atravessam a placa basal, podendcl

atingir a camada de ganoína. E nos Polipterídeos, náo se observam canalículos de

Williamson, e sim apenas canais vasculares (MEUNIER & GAYET, 1996).

A superfície externa da ganoína das escamas dos semionotídeos, observada

ao Microscópio Eletrônico de Varredura, mostra a presença de pequenos tubérculos lisos

e arredondados, que podem ser utilizados, segundo Gayet & Meunier (1g86), como

importantes caracteres taxonômicos. os primeiros pesquisadores a descreverem estes

tubérculos foram Ermin et alii (1971), estudando escamas de Polypterus, e Schultze

(1977), analisando escamas de Dapedium. Outros autores identificaram tal estrutura,

não só em escamas, como também em ossos dérmicos, placas gulares, pínulas e

lepidotríquias, em especial em Polypteridae e Lepisosteidae (MEUNIER et alii, 1987).

Segundo Richter (1995), os tubérculos têm origem, provavelmente, a partir dos

ganoinoblastos.
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A validade destes tubérculos para a identificaçåo de determinados táxons

deve-se, de acordo com Gayet & Meunier (op. cit.), ao fato do diâmetro de sua base ser

constante para uma mesma escama; da mesma forma que náo variam nem o diâmetro,

nem a densidade para um mesmo indivíduo, independentemente da localização da

escama no corpo e desta pertencer ou não à linha lateral. Meunier & Gayet (1gg2)

corroboram a importância dos tubérculos como um caráter taxonômico válido, afirmando

que as medidas dos diâmetros de base dos tubérculos, bem como as medidas das

distâncias entre os mesmos, não inversamente proporcionais, säo diagnósticos de um

gênero e, às vezes, até mesmo de uma espécie.

Segundo Meunier et alii (1986), os tubérculos de ganoína poderiam ter uma

função mecânica, assumindo o papel de uma estrutura "anti-denapante", que diminuiria o

deslizamento da epiderme sobre a ganoína, quando da passagem da água sobre o

tegumento, durante a natação do peixe.



16. Ëstudo Morfométrico Comparativo das Escamas lsoladas das Espécies de

Lepidotes do Mesozóico do Brasil

Para efetuar um estudo comparativo entre as espécies de Lepldofes, com

base nas dimensôes das escamas isoladas, foram tomadas medidas de comprimento e

largura em um total de 77 exemplares de L. roxoi, L. mawsoni, L. oliveirai, L.

dxsepfibnsls e "L- iguatuens,s" (APÊNDICE 2, Tabela 1; APÊNDICE 3, Tabela 2;

APÊNDICE 4, tabelas 3, 4 e 5, respectivamente). A diferença entre as médias do

comprimento e da largura entre as espécies foi testada por Análise de Variância

Unidirecional (One-WayANOVA: SOKAL & ROHLF, 1995), usando as espécies como

critério de classif¡cação, através do programa STATISTICA/w, versáo 4.3 (STATSOFT,

19e3).

Foram utilizadas para análise apenas as escamas da regiäo mediana no

corpo do peixe. A utilizaçáo das escamas de outras regiÕes do corpo (por exemplo,

anterior e posterior) não foi possível, devido ao reduzido tamanho amostral disponível

para algumas espécies, o que impossibilita o cálculo de médias e, portanto, a

comparação estatíst¡ca entre elas. Além disso, a espécie Lepidotes dxsepflensrb foi

excluída desta análise, para a qual não dispusemos de escamas da regiäo mediana.

As médias foram também comparadas entre s¡ por um teste a posteriori

(HSD de Tukey: SOKAL & ROHLF, 1995), que definiu as médias estatisticamente

diferentes entre si.

A análise de variância entre as espécies mostrou uma diferença altamente

significativa para o comprimento (p < 0,001) e marginalmente significativa (p = 0,03)

para a largura (APÊNDICE 6, Tabela 1 - ANOVA). A Figura 33 ilustra a média e o
desvio padråo para cada espécie analisada, na forma de diagrama de Dice-Leraas

(VANZOL|Nl, 1ee3).

Os resultados da comparaçäo a pasteriori pelo teste de Tukey, indicando as

médias estatist¡camente diferentes entre si, são apresentados na Tabela 2 (APÊNDICE

6). Estes resultados indicam que, embora haja uma diferença global entre as larguras

médias das escamas para estas espécies, não existem diferenças significativas entre

quaisquer pares de espécies, em relaçåo a esta dimensão. Por outro lado, o
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comprimento das escamas permite uma melhor diferenciaçáo taxonômica,

considerando apenas as escamas da região mediana.

Estes dados concordam com a morfologia externa das escamas medianas

nestas espécies, que variam desde uma forma quadrangular (comprimento similar å

largura) até aproximadamente romboidal (comprimento maior que a largura). Maiores

detalhes sobre a morfologia das escamas consideradas neste estudo podem ser

encontrados nos capítulos referentes à descrição anatômica de cada uma das

espécies.



17. Estudo Histológico Comparativo das Escamas de Semionotidae do Mesozó¡co do

Brasil

Das espécies de Semionotidae conhecidas no Brasil, quatro delas já possuíam

estudo histológico: Leprdofes mawsoni (RICHTER & SMITH, 1995), t. roxoi (SILVA

SANTOS, 1953a), t. oliveirai (SILVA SANTOS, 1969) e "Lepidotes þuatuensis" (VOGEL,

1976a). Na Tese, analisamos, pela primeira vez, secções delgadas de escamas, ao

microscópio óptico com luz normal e polarizada, de L. souzai, L. piauhyensis, L. llewellyni,

L. drksepûbnss, LepÌdotes sp. "3' e Araripelepidotes temnurus, bem como foi feito um novo

estudo da histologia das demais espécies. Tal análise pode ser observada nos ¡tens

referentes a cada espécie. Neste capítulo, porém, propomos uma análise comparativa,

procurando identificar o potencial destas feiçÕes histológicas como caráter taxonômico.

A análise quantitativa de algumas microestruturas (canalículos de Will¡amson e

osteócitos) das escamas de semionotídeos aqui estudadas foi efetuada a partir da

contagem destas estruturas em um campo visual padronizado, visando à obtenção de sua

densidade por unidade de mm2. Apenas L. souzai nâo participou da análise, pois os cortes

histológicos de suas escamas nåo permitiram a realização de uma contagem adequada

das microestruturas em questäo. Posteriormente, os dados foram submetidos à análise

estatíst¡ca, utilizando o método nåo-paramétrieo de Kruskal-Wallis, através do programa

STATISTICA/w, versáo 4.3 (STATSOFT, 1993).

O teste de Kruskal-Wallis é utilizado para verificar diferença de posição em

dados ordenados, agrupados por classificaçäo única (SOl(At & ROHLF, 1995). Segundo

Potvin & Roff (1993) este é um dos métodos não-paramétricos mais comumente utilizados

para este tipo de arranjo. A principal nzão para a escolha deste teste para nossas

análises deve-se ao fato de estarmos trabalhando com variáveis discretas, representadas

pela contagem dos osteócitos e dos canalículos de Williamson. Um outro motivo, está

relacionado ao pequeno tamanho amostral, justificado pela dificuldade de se obter um bom

material para análises histológicas. Uma análise de variância tradicional, paramétrica, foi

rejeitada, por ser esta mais adequada para tratamento de dados morfométricos e näo

contagens de estruturas, além de não ser adequada à análise de pequenas amostras.

Para ambas as variáveis, a diferença entre os grupos (táxons) foi altamente

significativa ("canalículos de Williamson', Kruskal-Wallis H = 69,63270; "osteécitos',
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Kruskal-wallis H = 85,06676; gl = I (graus de liberdade), p < 0,00001). os resultados

da análise estão representados graficamente em Diagramas de Dice-Leraas

(VANZOL|Nt, 1993).

As características histológicas, consideradas em conjunto na análise, nâo se

mostraram adequadas para diferenciar as seguintes espécies: Araripetepidotes

temnurus e Lepidotes roxoi, o que näo vem a constituir problema taxonômico, pois as

duas espécies são nitidamente distintas em relação à forma e ao tamanho (à

morfologia externa) de suas escamas, não sendo passíveis de dúvidas quanto a sua

classifìcaçáo.

Em relação à densidade de osteócitos, náo foi possível diferenciar
quantitativamente as seguintes espécies: L. Itewettyni de "L. iguatuers,b,, e A.

temnurus de L, roxoi. A diferenciação entre L. mawsoni e Lepidotes sp. ,,3, nåo é
marcante. As demais espécies não apresentam sobreposições significativas, quando

da análise de seus desvios padrão.

Em relaçâo à densidade de canalículos de Williamson, não foi possível

diferenciar L- piauhyensis de L. otiveirai e de L. dixseptiensrs, em conjunto. Assim como

nåo foi possível diferenciar A. temnurus de L. roxoi e de "L. iguatuensis". A diferença

entre L. roxoi e Lepidotes sp. "3' não é marcante.

Em síntese, estes resultados sugerem que as espécies L. ttewettyni e L.

mawsoni são distintas para a variável "canalículos de williamson', e as demais

encontram-se no intervalo de 40-80 canalículos. euanto aos osteócitos, as espécies
säo mais claramente diferenciadas (Fig. 3a). Desta forma, a análise quantitat¡va entre
as espécies de semionotidae indica que os osteócitos seriam mais apropriados como
um caráter taxonômico do que os canalículos de Williamson.

O estudo histológico das escamas de Semionotídeos, apesar de ser uma

técnica muito ant¡ga, mostrou ser um bom complemento à classificaçâo taxonômica deste
grupo, sobretudo quando utilizado sob uma análise quantitativa. seu uso torna-se ainda
mais relevante, pelo fato de algumas espécies só apresentarem escamas e, em alguns
casos, muito semelhantes quanto à morfologia extema.



18. Análise Comparativa da Superfície da Ganoína das Escamas dos Semionotidae

Brasileiros

A superfície e)derna da ganoína das escamas dos semionotídeos, quando

observada em Mieroscópio Fletrônico de Varreclura, revela a presença de uma série

de pequenos relevos na forma de tubérculos arredondados, dispostos de modo

aproximadamente regular (GAYET & MEUNIER, 1986). Os primeiros pesquisadores a

descreverem estes tubérculos foram Ermin ef aliì (1971), estudando escamas de

Polypterus, e Schultze (1977), analisando escamas de Dapedium.

Estes tubérculos apresentam certos caracteres morfológicos, como o diâmetro

e a distânc¡a intertubercular, que podem ser utilizados com objetivos taxonômicos, seja

para identificar famílias, gêneros e, em certos casos, até espécies (GAYET & MEUNIER,

1993). Como exemplos, podemos citar o trabalho de Gayet & Meunier (1986), onde os

autores conseguiram separar as famílias Semionotidae e Lepisosteidae pelas distâncias

entre os tubérculos. E, dentro dos Lepisosteidae, conseguiram diferenciar Lepisosfeus de

Atractosteus pelo diâmetro e pelas distâncias intertuberculares. Da mesma forma, Gayet ef

a/ti (1988) diagnosticaram os gêneros Polypterus e Lepr'isosfeus, com base nas

características dos tubérculos.

Com relaçåo aos aspectos taxonômicos aeima referidos, gs iubérculos

assumem especial importância, uma vez que em uma mesma esc¿tma, seu diâmetro é

sensivelmente constante. Além disso, em um mesmo indivíduo, o diâmetro e a densidade

dos tubérculos são constantes, independentemente da posigão da escama no corpo

(escamas do flanco, dorso e cauda, p. ex.) e independentemente de pertencer ou não à

Iinha lateral. Acrescente-se, ainda, que em uma mesma espécie, o diâmetro e a densidade

dos tubérculos não variam sobre as escamas, independente da idade do peixe (GAYET &

MEUNTER, 1986).

Seguindo estas premissas, os tubérculos, de fato, são uma importante

ferramenta de trabalho, sobretudo quando se tem um número amostral pequeno por

espécie. Desta forma, operacionalmente, näo há muita diferença em efetuar mediçÕes de

diâmetro e distâncias em várias esæ¡mas por espécie, ou realizar várias mediçöes em

poucas escamas.
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Gayet & Meunier (1986) utilizaram um número pequeno de amostras, ou seja, o

número de indivíduos e de escamas observados variou de um a três, segundo as espécies

estudadas.

Por motivos operacionais, nós utilizamos somente uma escåma de cada

espécie, apenas padronizando quanto à localização da mesma, ou seja, todas pertenciam

à regiåo anterior do corpo do peixe. Porém, realizamos seis imagens de cada escama,

para obtermos a média e o desvio padrão da densidade dos tubérculos e inúmeras

medições dos diâmetros e das distâncias intertuberculares por amostra. Das espécies de

Semionotidae aqui estudadas, L. souzai não pôde ser analisada, devido à falta de

disponibilidade de material; e "L. iguatuensis", por näo ter apresentado nenhum tubérculo

na amostra estudada.

Na superfície da ganoína das escamas de Leprdofes e Araripelepidotes,

encontram-se tubérculos, que apresentam uma variação em suas dimensões e nas

distâncias entre eles. Neste estudo, objetivamos verificar se tais variações podem ser

aplicadas para distinguir as espécies dos gêneros citados, encontradas nas bacias

sedimentares brasileiras.

A análise dos dados obtidos para densidade de tubérculos, diâmetro e distânc¡a

intertubercular das diferentes espécies analisadas (ApÊNDlcE 7, Tabela 1), demonstra,

prel¡minarmente, um distanciamento entre Leprdofes dxsepûbnsis, L. piauhyensis e as

demais. Com base nos critérios citados, apenas estas duas espécies podem ser

claramente diferenciadas entre si e em relação às outras; o grupo restante apresenta

dados muito próimos. Assim, as relações discutidas a seguir, devem ser encaradas como

uma tentativa de determinar critérios que permitam a melhor compreensão de alguns

problemas taxonômicos apresentados pelo gênero Lepidotes, que deverão ser objeto de

estudos complementares.

Lepidotes oliveirai, forma conhecida apenas por escãmas, apresenta diâmetro

de seus tubérculos e distância entre estes muito próximos àqueles encontrados em oulras

formas (.Aranþe lepidotes e Lepridofes sp. "3", por exemplo). Enketanto, apesar disto, a

densidade de tubérculos apresenta-se estatist¡camente diferenciada das demais formas,

denotando a inexistência de uma proporcionalidade direta entre as variáveis consideradas.

Esta característica pode vir a ser eficiente no reconhecimento taxonômico desta espécie.
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Lepidotes roxoi e L. mawsoni encontram-se estatisticamente sobrepostas na

análise, e qualquer tentativa de diferenciá-las com base nas relações entre

microtubérculos deve ser desconsiderada. No entanto, outras características morfo-

histológicas, discutidas ao longo do presente trabalho, permitem a diferenciação entre

estias duas espéeies. A sobreposição aqui apresentada pode ser deconente das

características estruturais da camada de ganoína de ambas, pois é notória a

descontinuidade dessa camada sobre a superficie da escama, tanto em L. roxoi quanto em

L. mawsoni. As relações encontradas em L. llewellynl permitem sua inclusão nesse grupo,

porém sua diferenciação está relacionada a outros fatores morfológicos já discutidos.

Quanto às formas de Semionotidae provenientes da Bacia Sergipe-Alagoas e

classifìcadas provisoriamente como Leprdofe s çt. oliveirai por Malabarba & Garcia (1990),

os dados aqui apresentados diferem consideravelmente, fato que torna necessário o

aprofundamento, tanto do presente estudo, quanto daquele realizado pelos autores

citados.

Em relação à densidade de tubérculos na camada de ganoína, nåo foram

encontradas referências na literatura, o que impediu anál¡ses comparativas com este dado.

Existem estudos efetuados para algumas formas européias de Semionotidae (vide

APÊNDICE 7, Tabela 2), que diferem das aqui analisadas quanto às distâncias médias

entre os tubérculos e são comparáveis quanto à média dos seus diâmetros, fato que se

repete para Semionotidae indet. (GAYËT & MEUNIËR, 1993) do Neocretáceo da Bolívia.

Lepidotyle enigmatica (MEUNIER & GAYET, 1992), também do Neocretáceo da Bolívia

náo apresenta qualquer similaridade no que se refere às relaçÕes entre seus tubérculos,

com as formas aqui analisadas.

A diferença marcante observada entre as diståncias intertuberculares médias

do material aqui analisado e dos dados de literatura poderia ser explicada de duas

maneiras: ou existe um problema metodológico, isto é, os autores basearam-se na menor

distância entre dois tubérculos, diferenciando-se do nosso procedimento (vide Material e

Métodos); ou esta diferença existe e representaria um caráter taxonômico válido.

Enhetanto, como não há indicação da metodologia de tomada de medidas nos trabalhos

mencionados, nem a densidade de tubérculos é mencionada, torna-se inviável eplicar tal

diferença
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19. Dentição e Hábito Alimentar em Semionotidae

A família Semionotidae é aqui considerada eomo sendo composta pelos

gêneros Lepidotes, Semlonofus, Araripelepidotes e ParalepidoÍus. Destes, apenas em

Araripelepidotes não foi constatada, até o momento, a presença de dentes. Com relaçåo

aos demais gêneros, Lepidotes é o que apresenta maiores estudos sobre sua dentição.

A dentiçâo em Leprdofes é bem típica, com séries de dentes simples que se

distribuem nos bordos distais do pré-maxilar, maxilar e dentalo-esplenial (dentes

marginais); e séries compostas que revestem o vômer, palatino, pterigóide e coronóide

(dentes mediais em relação aos primeiros). Os dentes marginais $ão geralmente

estiliformes (tipo de dente apreensor); os dentes internos säo mais robustos, às vezes,

apresentando pedúnculos muito curtos e extremidades bastante largas e anedondadas

(tipo de dente triturante). A boca é caracteristicamente pequena, com suspensório e arco

hióide ligeiramente oblíquos e dirigidos para frente.

Autores antigos (AGASSIZ, 1833-1844; WOODWARD, 1895; PRIEM, 1908;

SILVA SANTOS, 1945) consideravam a morfologia externa dos dentes de Leptdoles como

um caráter evolutivo, no sentido gradista. Para estes autores, as espécies do Jurássico (p.

ex., L. e/vensis - Eojurássico; e L. piauhyens,s - Neojurássico) não possuíam uma

heierodontia muito acentuada, apresentando dentes marginais estiliformes e com

pedúnculos longos, e dentes rnediais com características similares, apenas com a coroa

levemente arredondada. Já as espécies do Cretáceo (p. ex., L. mawsoni - Ëocretáceo),

apresentavam dentes marginais incisiformes, pedunculados, mas náo estiliformes, e os

dentes mediais, desprovidos de pedúnculos e representados por uma coroa semi-esférica.

A partir destas considerações, Woodward (1895) concluiu que a dentição

triturante foi gradualmente modificando-se durante o Jurássico, passando de um morfótipo

pedunculado para um morfótipo de coroa baixa e arredondada.

Como existem várias exceçoes a esta hipótese- por exemplo, L. maximus é uma

espécie do Neojurássico e apresenta dentiçâo fortemente triturante (JAIN, 1983, 1985),

não é aconselhável considerar a variedade de tipos dentários em Lepidotes como um

caráter evolutivo, mas sim como uma adâptação a diferentes hábitos alimentares.

Com base nas características dos dentes mediais de Lepidotes, Jain (1983)

propôs uma classificação em três grupos dentários funcionais: "não-triturantes'

(encontrados em L. e/vensrs, p. ex.) (Ëst. LXXIV, A), "moderadamente triturantes" (em L.
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p¡auhyens¡s, L. minor e L. notopterus Agassiz, 1837, dentre outros) (Est. LXXIV, B) e

"fortemente triturantes" (em L. maximus e L /aevrs' p ex ) (Est' LXXV' A e B)'

Quanto aos aspectos histológicos, os dentes são caracterizados por

apresentarem um núcleo de dentina coberto pela acrodina, e um denso colar de tecido

hipermineralizado envolvendo a porçäo basal da coroa dentária, a ganoína, cobrindo

tevemente a acrodina (PEYER, 1968; ØRVIG, 1978; GHEERBRANT et a/i, 1985). carlson

(1989) discute a natureza do colar de ganoína, o qual, dependendo da presença ou

ausência de túbulos e uma matriz orgânica colágena, é referido como esmalte verdadeiro

(PEYER,1968),enamelóide(SHELLIS&MILES,1974)ouganoína(RICHTER'1983).

Gallo-da-silva & Azevedo (no prelo) constataram que os grupamentos cristalinos que

compöem a acrodina dos dentes triturantes de Leprcfofes, orientam-se paralelamente entre

si e perpendicularmente à superfície do dente, formando uma espécie de 'franja". Este

arranjo proporcionaria uma maior resistência à superfície dentária, podendo assumir

função protetora semelhante à do esmalte, através da reprodução do padrão de orientação

de grupamentos cristalinos do mesmo.

Apartirdestesdadosmorfo-histológicos,épossivelsuporqueogêneroem

questäo possuia dois tipos básicos de hábitos alimentares'

As espécies com dentição não-triturante ou moderadamente triturante

provavelmente ålimentavam-se de presas um tanto pequenas e de corpo mole Em geral,

estas espécies apresentam órbitas de grandes dimensões, o que deveria proporcionar

uma boa visåo, facilitando a captura de presas

As espécies com dentiçåo fortemente triturante deveriam alimentar-se de

moluscos, crustáceos e/ou braquiópodos. Para tal, observam-Se algumas adaptações nos

ossos do aparato mandibular, como por exemplo, um aumento da regiåo portadora de

dentes do coronóide; vômeres co-ossificados; dentalo-esplenial com sínfise alta; e porçÕes

direita e esquerda da maxila inferior firmemente suturadas, proporcionando uma superfície

triturante estável e forte,

Segundo Böss (1982), a dentição triturante é adaptada e diferenciada para

aumentar a eficiência do processamento do alimento. Assim, os dentes marginais seriam

utilizados para arrancar o alimento do substrato. Os dentes mediais que, em geral, formam

um pavimento e são separados dos marginais por um diastema, normalmente apresentam
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pequenos tubérculos. Estes tubérculos fixariam a presa em sua superficie, para triturá-la

mais lentamente, porém com maior eficácia_

Em relaçäo ao gênero Semionotus, destacaríamos apenas o trabalho de Olsen

& McCune (1991), por ser o único que apresenta, ainda que de forma resumida, maiores

detalhes sobre a dentição deste táxon.

Segundo estes autores, há presença de dentes nas seguintes estruturas

anatômicas: pré-maxilar, maxilar, vômer, dermopalatino, ectopterigóide, dentalo-esplenial,

pré-articular e paresfenóide. De um modo geral, são dentes pequenos, pouco numerosos e

estiliformes, por vezes muito finos, pontiagudos e recurvados, em funçâo de sua

localizaçåo.

Histologicamente, apresentam padrão similar ao de Lepldofes, em especial os

dentes vomerianos. são constituídos por um núcleo de dentina, um capuz de acrodina

bem desenvolvido e um distinto colar de ganoína, pobre em matriz orgânica.

Embora possua uma ampla distribuição paleobiogeográfica, o gênero

semionotus é mais abundante e diversificado em depósitos lacustres do supergrupo

Newark no leste da América do Norte (MccuNE, 1986). Nestes lagos, deveria alimentar-se

de pequenos animais de corpo mole.

Quanto ao gênero monotípico Paralepidofus (a úniea espéeie eonheeida é
Paralepiclotus omatus), os dentes eståo presentes no vômer, dermopalatino, dentalo-

esplenial e coronóide. O maxilar e o pré-maxilar são aparentemente edentados.

Tintori (1996) elaborou uma detalhada revisäo deste gênero, abordando não só

os aspectos morfológicos e taxonômicos, como também questões paleoambientais e

paleoecológicas. Este autor destacou algumas importantes modificações ao longo da

ontogenia, dentre as quais a dentição. segundo ele, os indivíduos jovens apresentam

dentes com coroa alta, possuindo um tubérculo apical; enquanto nos adultos, a coroa

dentária é baixa e semi-esférica, com superfície oclusal completamente lisa. A análise

histológica deste tubérculo apical revelou a presença de uma camada de acrodina

tegmentar (sensu ØRVIG, 1978), tal como em outros semionotídeos (BONI, 1937).

Esta mudança na dentição está associada também a uma mudança na dieta

alimentiar. os jovens não eram completamente durófagos como os adultos, porém

possuíam corpo mais delgado, sendo nadadores mais velozes. sua dentição nåo era

suficientemente forte para quebrar conchas de moluscos, mas deveria ser capaz de



quebrar exoesqueleto de crustáceos nectônicos. Os adultos, de corpo mais pesado, e

dentição fortemente triturante, alimentava-se, provavelmente, de moluscos bentônicos

(T|NTOR|,1996).

As modificações na dentiçåo implicaram, ainda, em uma mudança no habitat,

com os indivíduos passando das águas rasas de um ambiente marinho a águas mais

profundas, com associação de bancos de moluscos. Tal estágio era atingido entre 250-

300mm de comprimento padräo, e os dentes adquiriam uma forma estritamente títutante.

O fato da dentição ser desconhecida em Araipelepidotes dificultava, em parte,

a interpretação de seu hábito alimentar. Entretanto Thies (1996), ao realizar um estudo

detalhado da morfologia dos ossos das maxilas deste peixe, afirmou que a ausência do

processo coronóide na maxila inferior e de dentes orais, assim como a presença de um

dentalo-esplenial com porção anterior muito delicada, indicariam que Araripelepidofes não

poderia realizar movimentos rápidos com as maxilas para capturar presas grandes e

velozes, tampouco deveria ter uma mordida poderosa, própria para durofagia. Por outro

lado, este gênero apresenta, de acordo com Lauder (1980, 1982), duas feiçoes típicas de

animal sugador: maxilar móvel e presença de interopérculo. Estas estruturas, associadas à

musculatura e a outros complexos anatômicos, atuavam no controle do fluxo de água no

interior da cavidade oral (THIES, op" cit.).

Através de comparações morfológicas estabelecidas entre Aranþeleprdofes e as

formas atuais do gênero Cyprinus Blainville, 1818, considerando as dimensoes similares

do corpo, abertura da boca relativamente pequena e a presença de maxilas edentadas,

Thies (op. crf. ) sugeriu que a dieta alimentar de ambos deveria ser semelhante, consistindo

de pequenos invertebrados, tais como larvas de insetos, ostracódeos e moluscos. Esta

hipótese concordaria parcialmente com o fato dos fósseis de Araripelepidofes serem mais

abundantes, segundo Maisey (1991), nas concreçöes calcárias da Formação Santana

ricas em ostracódeos.

A presença de escamas ganéides, imbricadas pelo sistema de articulaçâo 'peg-

and-sockef, näo proporcionava uma ampla flexibilidade ao corpo de Araripelepidotes.

Desta forma, este gênero deveria ser representado por peixes de nado lento, vivendo em

recantos de água calmas, provavelmente em um mar náo muito profundo.

De um modo geral, observa-se que quanto maior o focinho, os peixes

apresentam dentes mais finos (estiliformes), podendo alimentar-se de pequenos peixes ou
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outros an¡mais de corpo mofe. Por outro lado, quanto menor o focinho, os indivíduos

possuem, em sua maioria, dentes triturantes, apresentando a malacofagia como hábito

alimentar. Gom base nestes pressupostos, Galloda-Silva & Cavalcanti (1997) efetuaram

um estudo preliminar aplicando a morfomekia geométrica à variação da forma do corpo em

várias espécies de Semionotidae (Araripelepidotes temnurus, Lepidotes e/yensls, L. laevis,

L. piauhyensis, L. roxoi, Paralepidotus omatus, Sem¡bnofus elegans, Semionotus cf .

roóusfus e Semlonofus sp.), a fim de verificar a presença de alteraçÕes morfológicas no

focinho destes peixes.

Este estudo teve como base a análise de deformaçÕes relativas (ROHLF,

1993), que foi executada com as coordenadas x-y de nove marcos anatômicos, definidos

com base na morfologia externa e homólogos entre as espécies (Fig. 35). Detalhes

computacionais sobre este método podem ser encontrados em BOOKSTEIN (1991) e

ROHLF (op. cit.). As deformações foram obtidas através do programa TPSRelw de F.J.

Rohlf, utilizando-se a configuração média dos grupos (Fig. 36) como configuração de

referência. Tal procedimento é recomendado por Bookstein (1996) por permitir a melhor

aproximação possível dos espécimens no espaço da forma.

A análise dos diagramas de deformaçäo relativa permitiu a diferenciação de

duas espécies de Lepldofes (L. /aevr'b e L. e/vensrb), com a primeira espécie apresentando

um maior alongarnento do focinho em relação à segunda (Fig. 37). Com base nos mesmos

diagramas de deformação relaiiva, foi possível distinguir hês espécies de Leprilofes (L.

piauhyensis, L. e/vensls e L. roxo), tomando como base a inflexäo do focinho em direçåo

ventral, sendo L. piauhyensis a espécie que apresenta maior inflexão (Fig. 38).

Os autores, concluíram, então, que estas alteraçÕes localizadas na posição

relativa do focinho dos pe¡xes estäo provavelmente relacionadas a diferenças de hábito

alimentar entre as espécies consideradas.
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20. Morfometria Comparada dos Sem¡onot¡dae, Lepisosteidae e Amiidae pela Análise

Multivariada de Redes de Treliças

Gallo-da-Silva ef aÍr (1998) realizaram um trabalho de morfometria

multivariada, utilizando métodos estatísticos para analisar variação e co-variação na

forma em algumas espécies de Semionotidae, Lepisosteidae e Amiidae. A técnica de

análise de componentes principais foi utilizada especificamente para detectar padröes

de variaçäo na forma corpórea dos peixes, bem como para determinar se as espécies

poderiam ser discriminadas através de métodos de estatística multivariada, tendo

como base caracteres morfométricos externos.

As famílias Semionotidae, Lepisosteidae e Amiidae não variaram muito sua

morfologia externa geral, ao longo de sua trajetór¡a evolutiva. Portanto, a forma do

corpo não demonstra ser um bom caráter a ser considerado em sua evolução. Porém

se obseryarmos algumas porçÕes do corpo, notaremos, em especial, uma nítida

modificação, quanto à forma e posição relativa da nadadeira dorsal e um alongamento

da região pré-caudal (entre o limite posterior das nadadeiras dorsal e anal, e a origem

da nadadeira caudal). Estes caracteres, embora de cunho fenético, quando tratados

pela metodologia da morfometria multivariada, säo claramente evidenciados coms

medidas difereneiais. As medidas que eståo relacionadas às modificaçoes foram as

que apresentaram maior índice de variaçâo no segundo e terceiro componentes

principais.

A análise de componentes principais das distâncias entre os marcos

anatômicos defìniu três grupos e revelou que o morfoespaço ocupado pelos

Semisnotidae está mais préximo daquele dos Lepistlsteidae do que do morfoespaço

de Amiidae. Este resultado concorda parcialmente com uma das hipóteses propostas

por Patterson (1973, 1994) para as relações filogenéticas dos Neopterygii. Embora

estejamos trabalhando com dados quantitativtls, os mareos anatômicos são pontos

presumivelmente homólogos e poderão, através de um refinamento futuro do método,

ser empregados, para inferênc¡as evolutivas.

No APÊNDICE B, apresentamos uma cópia do nosso artigo, publicado nos

Anais da Academia Brasileira de Ciências (1998), v. 70, n. 1, p. 117-124.
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21. Consideraçôes Filogenéticas sobre os Semionotidae

Antes de discutirmos o posicionamento sistemático dos Semionotidae, bem

como suas relações filogéneticas até o nível dos Neopterygii, iniciaremos este capítulo

apresentando uma classificação taxonômica simplificada, com base em Nelson (1994):

lnfraclasse Neopterygii

Divisão Ginglymodi + Lepisosteidae

Divisão Halecostomi + Semionotidaet e Pycnodontiformest

Subdivisão Halecomorphi -+Amiiformes (Parasemionotídeos1i, Amiidae)

Subdivisão Teleostei

Os Semionotidae constituem atualmente um grupo monofilético indubitável,

embora, em habalhos mais antigos, esta família, que se acreditava compreender cerca

de 20 gêneros, era, segundo Patterson (1973), claramente não-monofìlética.

Até a década 70, os semionotídeos eram incluídos, de acordo com a

sistemática gradista, no grupo "Holostei", juntamente com os lepisosteídeos e

amiídeos. Patterson (op. crf. ) considerou este grupo artifìcial e propôs a primeira

hipótese filogenética das relações de atuais "holostei"{eleostei. O autor posicionou os

l-{alecomorphii (incluindo ,4mla) como grupo-irmão de teleósteos, formando o elado

Halecostomi, que, por sua vez, seria o grupo-irmáo de Ginglymodi (incluindo

Lepr.sosfeus). Em relação aos semionotídeos, entretanto, o autor considerou-os como

um grupo basal, ocupando uma posiçäo incerta dentro dos Halecostomi.

Olsen (1984) reconheceu uma relaçâo próxima entre semionotídeos e

Leprsosfeus, posicionando este clado como grupo-irmão de teleésteos. Em uma

análise mais abrangente, Olsen & McCune (1991 ) propuseram duas hipóteses de

relação fìlogenética para os Neopterygii: em uma delas, posicionando os

Halecomorphii + Semionotiformes como o grupo-irmåo de teleósteos; na outra,

sugerindo que os Semionotiformes seriam o grupo-irmão de teleósteos.

Olsen & McCune (op. cit.) consideraram a Ordem Semionotiformes como um

grupo monofilético, incluindo os semionotídeos e o grupo-irmão macrosemiídeo-

lepisosteídeo. Esta ordem apresentaria as seguintes sinapomorfias: série de lacrimais

anterior à série circumorbital; 'epiótico' como sendo o pterótico modificado; extensão
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anterior do exoccipital em volta do nervo vago; pré-maxilar eom processo nasal longo;

perda do opistótico; reduçåo na ossif¡cação etmoideana; redução da ossificação no

componente endocondral da elntura peitr:ral; ausêneia de placa gular; e perda do

intercalar.

Em parte concordando com as propostas de Olsen & McCune (op. clf.),

waschkewitz & Thies (1997) afìrmam que os Neopterygii compreendem alguns grupos

monof¡léticos, tais como macrosemiídeos, amiídeos, lepisosteídeos e picnodontídeos'

Porém, segundo estes autores, existem ainda outros grupos dentro dos Neopterygii

considerados para- ou polifiléticos, os parasemionotídeos, caturídeos e

Semionotiformes.

Alguns trabalhos baseados em dados moleculares sugerem um possÍvel

monofiletismo para Leprsosfeus + Am¡a (p. ex., NORMARK et atii, 1991: LÊ et alii,

1993), corroborando o grado Holostei. Tal hipótese é também em parte sustentada por

caracteres morfológicos, segundo os estudos de Olsen & McCune (op' ctf' ) e Brito

(1997). Entretanto, ao rever a controvérsia 'Holostei', Patterson (1994) adverte que

dados moleculares podem ser tão incongruentes quanto caracteres morfológicos'

considerando especificamente a família semionotidae, olsen & McCune

(op, cit.) restringiram-na somente aos gêneros Lepidotes e sernrbnofus, tendo como

base os trabaihos de Lehman (1966) e Wenz (1967), onde os autores exçluíram da

referida tamília Dapediurn e formas afins. Os Semionotidae, sensu Olsen & McCune

(op cit.), formam um grupo monofilético suportado por duas sinapomorfìas: presença

de uma fileira completa de escamas na margem dorsal e um processo bem

desenvolvido, dirigido posteriormente sobre o epiótico. Tintori ('1996) argumenta que

Paralepidotus deve ser incluído nos Semionotidae por apresentar ambos os

Caracteres, embora as escamas desta fileira sejam inconSpícuas. Da mesma forma'

wenz & Brito (1996) afìrmam que Araripelepldoles apresenta as duas sinapomorfias,

mas, como em Paralepidofus, estas escamas também não são conspícuas. Ao nosso

ver, a família Semionotidae deve ser redefinida, eompreendendo os quatro gêneros

mencionados: Lepidotes, Semionotus, Paralepidotus e Araripelepidotes.

McCune(1986)afirmaqueosgênefos-irmãosLepidofeseSemlbnolus

podem ser diferenciados principalmente pelo número de placas pós-orbitais

anamésticas, com o primeiro gênero apresentando um único pós-orbital, e o segundo'
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com dois ou ma¡s pós-orbitais. A autora destaca, ainda, a distinção equivocada que

alguns autores rnais antigos faziam entre os dois gôneros, com base no tempo

geológico. Para eies, Semionotus era encontrado apenas em rochas triássicas,

enquanto Lepidotes, somente em sedimentitos jurássicos.

Segundo Olsen & McCune (1991), um único pós-orbital anaméstico é um

caráter derivado ao nível dos Semionotidae, e suportaria o monofìletismo do gênero

Semrbnofus. Tintori (1996) afirma que as relações filogenéticas de Paralepidotus com

Lepidotes e Semionotus não sáo ainda muito claras, porém considera a existência do

clado Semrbnotus-Paralepidofus, com base na presença do pós-orbital único. Este

clado, segundo o autor, seria o grupo-irmåo de Lepidotes.

De acsrdo com Wenz (1997), os quatro gêneros de Semionotidae sáo

diferenciados principalmente pela morfologia da maxila inferior e pelo tipo de dentição.

Os gêneros Lepidotes, Semionotus e Paralepidotus caraterizam-se por possuírem o

dentalo-esplenial com processo coronóide bem desenvolvido e por uma cobertura

dérmica lateral, na maxila inferior, formada por três ossificações: dentalo-esplenial,

com um longo processo ventral atingindo a extremidade posterior da maxila inferior;

angular; e supra-angular. Já o gênero Aranþelepidotes, de aeordo com Thies (1996),

apresenta a maxila inferior formada por ossificaçâo única, com uma forte redução ou

mesmo perda do processo coronóide. Este caráter somado à ausência de dentes orais

podem ser considerados autapomorfias de Araripelepidofes (THlES, op. cit.).

Embora muito estudo já tenha sido realizado, com o objetivo de verificar as

relações filogenéticas dos Neopterygii, há ainda muitas questões a serem discutidas e

melhor compreendidas. Com base neste fato, realizamos um estudo preliminar sobre a

filogenia dos $emionotidae, que se encontra no Capítulo 20 desta Tese.
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22. Proposta para as RelaçÖes Filogenéticas dos Semionotidae

Neste Capítulo, estamos propondo um ensa¡o fiiogenético preliminar dos

sem¡onotídeos, incluindo as espécies brasileiras' com exemplares completos' ou pelo

menos, exemplares com boa parte dos caracteres anatômicos preservados' bem como

espécies de localidades estrangeiras' cujos espécimens puderam ser analisados'

Alguns dados de literatura foram' também' utilizados

Vários obstáculos dificultam a análise cladistica dos Semionotidae e os

grupos afìns. Em primeiro lugar' muitos espécimens deste grupo são pobremente

preservados, conhecidos, por vezes' apenas através de elementos isolados' como

ossos, dentes e escamas' A anatomia dos ossos internos (por exemplo' complexo

pterigóide e suspensório) da maioria dos táxons' tais como as formas do Eocretáceo

do Brasil, é virtualmente desconhecida devido ao tipo de fossilização' Desta forma'

náo há, praticamente, nenhum conhecimento sobre a ontogenia do grupo' e

obviamentenãoexisteumgrupo-externoconvincenteparaumaanálisefilogenética

conclusiva.

oscaracteresescolhidosparaconstruçãodamatrizforam
preferencialmente baseados na morfologia externa' por estarem presentes na maioria

do táxon$ analisados. Alguns caracteres da histologia das escamas e dentes foram

também incluídos na mairìz'

Aanálisef¡logenéticaincluindoapenastáxonsextintosimplicaemvários

problemas, dentre os quais detectar suas apomorfìas' Desta forma' as sinapomorfias

aquiconsideradasestãoestritamenteaoníveldafamíliaSemionotidae,umaVezque

alguns caracteres analisados podem ocorrer em outros grupos e não representarem'

de fato, sinapomorfias em um nível de generalidades maior' Êomo exemplo' podemos

citar o trabalho de Tintori (1996)' onde o autor estabelece como autapomorfia do

gênero Parale pidotusuma longa inserçáo da nadadeira dorsal Tal caráter pode ser

também observado em alguns Amiidae atuais (Amia catva) e fésseis (Amia scutata\

(vide GRANDE, 1996), e em alguns Ophiopsidae e Macrosemiidae (vide BARTRAM'

1975, 1g77\-Olsen & McCune (199'l) propuseram um monofiletismo para o gênero

Semjonofus,combasenapresençadeumpós-orbitalúnico'Porém,estacaraterística

tambémocorreemParatepidotus.GomistoaautapomorfiadeSemionotuspassoua

representar uma sinapomorfia para Semionotus + Paralepidotus'
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Os Semionotidae brasileiros såo representados pelas espécies Lepidotes

piauhyensis, L. roxoi, L. souzai, L. llewellyni, L. mawsoni, L. oliveirai, L. dixseptiensis, " L.

iguatuensis", Lepidotes sp. "1", Lepidotes sp."2", Lepidotes sp. "3", Lepidotes cl.

oliveirai e Araripelepidotes temnurus, todas já mencionadas ao longo deste trabalho.

Destas espécies, apenas as três primeiras e a última apresentam estruturas

anatômicas que perm¡tem uma análise filogenética relativamente bem fundamentada.

Lepidotes sp, "1" apresenta estruturas anatômicas articuladas, porém o material

mostra-se um tanto fragmentado, carecendo de porçöes ósseas importantes na

análise. Das demais espécies, apenas têm-se preservadas estruturas isoladas, como

escamas, dentes e ossos desarticulados.

As espécies estrangeiras incluÍdas no estudo faram'. Lepidotes e/yers¡s, L.

gloriae, L. Iaevis, L. lennieri, L. maximus, Semionotus elegans e S. kânaóensls. A

escolha destes táxons deveu-se, não só ao bom estado de conservaçåo de seus

exemplares, ôomo também à relação paleobiogeográfica existente entre as cinco

primeiras espécies, aträvés de uma conexåo marinha estabelecida durante o

Neojurássico entre a Europa, América Cenhal e América do Sul (ARRATIA, 1994).

Fmbora tenha existido uma estreita relaçäo entre a América do Sul e África, durante o

Mesozóico, näo foi possível utilizar as espécies africanas de Semionotidae nesta

análise, pois estas são representadas principalmente por escamas isoladas e/ou ossos

desarticulados (vide, p. ex., HUSSAKOF,1917; WËILER, 1935 e TABASTE, 1963).

Com relação ao gênero Semionotus, pretendia-se constatar se ele apresenta maiores

afìnidades filogenéticas com Lepdofes, conforme propuseram Olsen & McCune (1991),

ou com Paralepidotus, de acordo com Tintori (1996).

Foram escolhidos dois gêneros para grupos-externos: o "Parasemionotidae"

Watsonulus, uma vez que o mesmo já foi utilizado em análises cladísticas anteriores

de Actinopterygii basal fósseis (OLSEN, 1984; GARDINER & SCHAËFFER, 1989;

OTSEN & McCUNE, 1991; BRITO, 1997), e também por haver estudos anatômicos

bastante detalhados de exemplares bem conservados do gênero em questáo

(LEHMAN, 1952; OLSEN, 1984); E o Semionolidae Paralepldofus, por ter sido

considerado durante muito tempo na literatura paleontológ¡ea eomo um

"Parasemionotidae", tendo sido incluído nos Semionotidae apenas no trabalho de

Tintori (1996). Desta forma, pretendíamos testar å hipétese deste autor. Além disso, a



escolha do gênero Paralepidotus deveu-se também ao fato de ter sido detalhadamente

estudado no trabalho mencionado, bem como pelos numerosos exemplares em bom

estado de conservação.

Ëmumaprimeiratentativadeanálisefilogenética,utilizando-sea
metodologia cladística, construímos uma matriz de dados com 33 caracteres de

diferentes complexos morfológicos e procedemos à análise no programa PAUP versäo

3.1 (SWOFFORD, 1993), incluindo todas as espéc¡es. obtivemos 7540 árvores

igualmente parc¡moniosas, resultado esie provavelmente relacionado à ausência de

muitos dados na matriz, o que praticamente inv¡ab¡lizou nossos estudos. Cabe lembrar

que em análises cladísticas de táxons fÓsseis o número de dados ausentes é, em

geral, muito grande, o que pode causar problemas de amb¡gü¡dade dos caracteres.

Desta forma, pãrt¡mos para uma segunda tentativa' utilizando a mesma

matriz de caracteres, porém considerando apenas os quatro táxons brasileiros com

maior número de estruturas anatômicas preservadas, e o$ sete táxonS estrangeiros

(ApÊNDICE g). Nesta etapa, obtivemos duas árvores igualmente parcimoniosas

(APÊNDrCË 1o).

Abaixo apresentaremos urna l¡stagem com os 33 earacteres e seus estados

cons¡derados na anál¡se, bem como sua polarização e uma breve discussão

1. Ramo ascendente do pré-maxilar

0 - curto (cerca de 2/6 do comprimento frontal)

1 - longo (cerca de 112 a 113 do comprimento do frontal)

Woodward (1895) já apontava como uma das características do gênero

Lepidotes o pré-maxilar com um grande ramo ascendente, encaixando em um entalhe na

porçâo anterior do frontal. Da mesma forma, Olsen & McCune (1 991) afirmam que

Sernlonofus, macrosemiídeos, lepisosteídeos e Amia apÍesentam pré-maxilar com ramo

ascendente longo (processo nasal, sensu PATTËRSON, 1973). Olsen (1984) interpreta

este caráter como uma sinapomorfia para lepisosteídeos, sem¡onotídeos e

macrosemiídeos. Entretanto, em, pelo menos, duâs espécies de Lepidotes aqui analisadas

(L. piauhyensis e L. maxlmus), bem como em Paralepidatus e Acentrophorus, o ramo

ascendente é eurto.



2. Região anterior do frontal

0 - muito estreita

1 - pouco estreita

2 - ligeiramente alargada

Dentro da família Semionot¡dae e, mesmo, no âmbito do alto número de

espécies de Lepidotes, há uma grande var¡ação na porção anterior do frontal, desde

muito estreita em L. Iennieri, caráter considerado por Wenz (1967) diagnóstico para

esta espécie, a ligeiramente alargada em L. roxoi.

3. Relação fronto-parietal

0 - frontal muito maior que o parietal

1 - frontal aproximadamente do mesmo tamanho do parietal

Na maioria dos semionotídeos, o parietal representa cerca de 1/3 do

comprimento do frontal, podendo em algumas espéc¡es atingir proporçöes maiores.

eomo, em geral, estas proporçôes sâo constantes para uma mesma espécie, este

caráter, em combinação eom outros, parece ritil para diagnosticar determinadas

espécies (JAlN, 1983).

Em grupos mais primitivos, como alguns "paleoniscídeos" e

"parasemionotídeos", o frsntal é nitidamente mais longo do que o parietal. Por outro

lado, grupos filogeneticamente próximos aos semionotídeos, como Dapediidae,

apresentam frontal e parietal com dimensóes aproximadas, podendo, em alguns easos,

até mesmo haver fusão destes ossos.

4. Relação dermopterótico-frontal

0 - dermopterótico articulado diretamente ao frontal

1 - dermopterótico separado do frontal pelo dermesfenótico

Existe um contato usual do dermopterótico com o frontal, dermesfenót¡co e

parietal. Entretanto, observa-se que em Araripelepidotes o dermopterótico é
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nitidamente separado do frontal pelo dermesfenótico. Segundo Maisey (lgg1), este

parece ser um estado derivado para Semionotidae.

5. Sutura interparietal

0 - sinuosa

1 - retilínea

Em algumas espécies de Lepidotes e Semionotus, os parietais são

noiadamente assimétricos, devido ao tipo de sutura interparietal. Algumas formas

apresentam o parietal esquerdo maior que direito, em outras ocorre o oposto. Segundo

Wenz (1967), a assimetria dos parietais poder¡a ser explicada pela fusäo da série

óssea mediana com um ou com outro lado da cabeça do indivíduo. Segundo a autora,

a existência de uma série óssea mediana no teto craniano primitivo dos peixes é

admitida por vários autores.

6. ïra.ieto do canal supra-orbital

0 - percorrendo o parietal

1 - näo percorrendo o parietal

O canal supra-orbital, na maioria das espécies de Leprdofes, atravessa o

nasal, todo o frontal e prolonga-se até a metade anterior do parietal. Tal característica

parece ser primitiva dentro dos Actinopterygii. Segundo Tintori (1996), nenhuma

evidência da presença do canal supra-orbital foi observada no parietal de

Paralepidotus. Da mesma forma, este canal näo se prolonga no parietal de

Araripelepidotes,

7. Dermopterótico

0 - sub-retangular, sem margens onduladas

1 - sub-retangular, com margens onduladas

Algumas espécies de Leprdofes e Semrbnofus, bem como Paralepidotus,

apresentam o dermopterótico com margens notadamente onduladas. E provável que
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esta fe¡ção possa representar um estado der¡vådo para Semionoiidae. porém ainda

nâo foi possível comprovar este hipótese.

8. Número de ossos da série extra-escapular

0-umpar

1 - mais de um par

Um único par de extra-escapular em Halecostomi foi interpretado como uma

sinapomorfia deste grupo em relaçäo aos dois pares em lepisosteídeos (WILEY,

1976). Entretanto, a presença de um par, dois ou até três pares desta estrutura é

conhecida em paleoniscóides (GARDINER, 1984) e em algumas espécies de

Lepidotes.

9. Série circumorbital

0 - completa

1 - incompleta

Em Semrbnofus e em quase todas as espécies de Leprdofes, com exceção

de L. Iennieri, a série eireumorbital é eompieta, consistindo de supra-orbitais,

dermesfenótico, infra-orbitais e pós-orbitais. Segundo Wiley (1926), esta série é

completa apenas nos peixes ósseos mais primitivos e em Leplsosfeus.

10. Placas pós-orbitais

0 - pelo menos duas

1 - única

A maioria dos semionotídeos apresenta de duas a doze placas pés-orbitais

anamésticas. Apenas Seølonofus e Paralepidotus apresentam uma única placa,

cobrindo grande parte do ramo vertical do pré-opérculo. Esta caracteristica é única

entre os semionotídeos, sendo considerada um estado derivado. Além disso, Olsen &

McCune (1991) consideram este o único e principal caráter distintivo entre Se¡nlonofus

e, seu grupo irmão, Leprdofes. Segundo Tintori (1996), se a presença de um pós-
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orbital ún¡co é um caráter derivado de Sem¡bnofus e Paralepiclotus, entåo este clado é

o grupo-irmão de Leprdofes spp.

1 1 . lnfra-orbital póstero-ventral

0 - largo, atingindo a margem anterior do pré-opérculo

1 - estreito, não atingindo a margem anterior do pré-opérculo

A presença de um largo infra-orbital póstero-ventral, atingindo a margem

anterior do pré-opérculo, foi considerada por Tintori (1996) como uma autapomorfia

para Paralepidotus ornatus. Porém, uma característica similar pode ser observada em

Araripelepidotes temnurus, sendo que neste táxon é especificamente o qu¡nto infra-

orbital que é mais desenvolvido. Em semionofus kanabens¡s e pholidophoridae,

observa-se situaçáo semelhante.

12. Forma do pré-opérculo

0 - sub-retangular e vertical

I - em forma de crescente

A maioria dos Semionotidae apresenta o pré-opércuio em forma de

crescente, com dois ramos, um anterior e outro vertical. Em Araripeleprdofes, no

entanto, ele apresenta uma forma sub-retangular e encontra-se em posição

verticalizada. Ëm alguns Þapediidae e 'paleoniscídeos", observa-se que o pré-

opérculo encontra-se em posição quase horizonial. É possível supor que este seria o

estado primitivo, passando por uma forma em meia-lua, até chegar ao estado mais

derivado, encontrado em Araripeleprdofes, considerando a ocorrência de algumas

homoplasias.

13. Ramo anterior do pré-opérculo

0 - longo

1 - curto



Gonsiderando o acima proposto, o estado primitivo seria a presença de um

pré-opérculo em forma de crescente com um longo ramo anterior.

14. Posiçåo do canal sensorial pré^opercular

0 - próximo ao bordo posterior

1 - paralelo ao bordo anterior

Este caráter foi proposto por Brito (1995, 1 997) para os Aspidorhynchidae, e

foi aplicado por nós aos Semionotidae. Porém, o autor considerou a pos¡ção ma¡s

posterior do canal pré-opercular como o estado derivado. Em relaçäo aos

semionotídeos, no entanto, verifica-se o oposto, considerando, principalmente o grupo-

externo, bem como algumas formas mais primitivas dentro dos 'paleoniscídeos". Em

nossa opin¡äo, este caráter necessita, a¡nda, um melhor estudo para ser bem aplicado

aos Semionotidae.

15. Processo ântero-dorsal do subopérculo

0 - curto

1 - longo

Este earáter åpresenta uma grande variaçåo dentro dos semionotídeos, por

vezes podendo ser bastante longo, atingindo cerca de metade da altura do opérculo.

Em alguns .paleoniscídeos" (por exemplo, Ptycholepis e Boreosomus), porém, ele

pode ser bastante curto ou $implesmente näo existir. É provável que este seja o

estado primitivo do caráter.

16. Número de raios branquiostégios

0 - mais de oito, sendo o primeiro mais desenvolvido

1 - menos de oito, todos aproximadamente com a mesma dimensão

Os raios branquiostégios são ossos dérmicos que apresentam forma e

tamanho variáveis, cuja origem pode ser atribuída aos ossos gulares laterais de peixes

'paleoniscídeos" (GOSLINE, 1967). Segundo este autor, o grande número de raios
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encontrado em Aetinopteryg¡i, espec¡almente

caráter primitivo.

1 7. Supramaxilar

0 - ausente

1 - presente

A presença de um supramaxilar é considerada uma sinapomorfìa dos

Halecostomi (PATTERSON, 1973). Alguns semionotídeos apresentam supramaxilar

único, mas tal característica, segundo Olsen & McCune (1991), seria prim¡tiva para os

Semionotiformes. A presença de do¡s supramaxilares é um caráter derivado dos

teleósteos (BRITO, 1997).

18. Maxilar

0 - longo, atingindo a margem ântero-superior do angular

I - curto, näo atingindo a margem ântero-superior do angular

nas formas fósseis, representâ um

O maxilar é um osso longo em osteícit¡es fósseis, diminuindo em

eomprimento näs formâs mais modernas. Observa-se em alguns "paieoniscídeos"

(Eoreosornus, por exemplo) a presença de um longo maxilar, caráter que parece

perdurar até os Amiidae.

19. Vômer

0 - ímpar ou co-ossificado

1-par

A presença de um par de vômeres é constatada em muitos peixes primitivos.

Nos demais pe¡xes, eles se fusionam, originando um vômer único, que vai formar a

porção mais anterior do palato.

Em Semlonofus e/egans, existe um par de vômeres, dentado, com dentes

finos e pontudos (OLSEN & McCUNE, 1991). Já em Leprdofes, de um modo geral, os

indivíduos jovens apresentam vômer par, enquanto que, nos adultos, esta estrutura é
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ímpar ou fusionada. Segundo Thies (1989), somente a estrutura do vômer é

diagnéstiea para separår Lepidotes dos demais semionotídeos. Porém, tal earáter não

pode ser considerado uma autapomorfia do gênero Leprdofes, uma vez que a

presença de um vômer mediano também é verificada nos hipsosomáticos gêneros

Dapedium e Tetragonolep,s (PATTERSON, 1973; THIES, 1 991).

20. Dentalo-esplenial

0 - sínfise baixa

1 - sinfise alta

Este caráter estaria mais relacionado ao tipo de alimentação dos semionotídeos

(vide Capítulo 17). As espécies durófagas apresentam dentição fortemente triturante e

algumas adaptações nos ossos do aparato mandibular, como por exemplo, maxila inferior

com sínfise alta, proporcionando uma forte ligação entre suas porções direita e esquerda.

Apenas poder-se-ia acrescentar que a sínfise é baixa em Watsonulus e em muitos

"paleoniscídeos'.

21. Canal sensorial mandibular

0 - uma fileira de poro-canais

1 - duas fileiras de poro-canais

O dentalo-esplenial e o angular portam os poros do canal sensorial

mandibular, que percorrem o bordo inferior destes ossos. Em algumas espécies de

Semionotidae, observa-se uma dupla fileira de poros, sendo que uma delas, a mais

superior, é restrita ao dentalo-esplenial. Segundo Wenz (1967), esta fileira dupla de

poros na porçåo anter¡or do canal mandibular é relativamente constante nesta família.

Thies (1989) observou, também, em Lepldofes gloriae a presença de dois

canais longitudinais na porção anterior do dentalo-esplenial. O autor, porém,

discriminou estes canais, denominando o dorsal como canal oral, e o ventral, como

canal mandibular.



22. Ornamentaçäo dos ossos do teto craniano

0 - em forma de tubérculos

1 - em forma de rugas

2 - sem ornamentaçäo

Os ossos do teto craniano dos Semionotidae apresentam uma

ornamentação muito variável, näo sendo possível determinar, com os conhecimentos

atuais, quais seriam os estados primitivo e derivado deste caráter. Entretanto, algumas

espécies podem ser claramente relacionadas pelo tipo de ornamentação ou pela

ausência dela.

23. Ornamentação do aparato opercular

0 - em forma de tubérculos

1 - em forma de rugas

2 - sem ornamentação

A mesma proposição do item anterior pode ser aqui aplicada. Associado a

outras sinapomorfias, o tipo de ornamentação dos ossos do aparato opercular pode

ser útil na diagnose de algumas espécies"

24. Elevação pré-dorsal

0 - ausente ou moderada

1 - presente ou exagerada

A elevação pré-dorsal presente ou exagerada é encontrada especialmente

em algumas espécies de Leprdofes. Nas demais espécies de Semionot¡dae, ela é

ausente ou moderada, tal como em várias espécies de "'palenniscídeos', cuja forma do

corpo é claramente fusiforme.

Tintori (1996) pôde observar diferentes estágios ontogenéticos nos

espécimens de Faralepidofus. O autor constatou que as formas juvenis apresentam

corpo fusiforme e delgado, tornando-se mais alto e apresentando a elevação pré-

dorsal (a qual ele denominou 'hump") nas formas adultas.
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25. Escamas da margem dorsal

0 - inconspícuas

1 - conspícuas

As escamas bem desenvolvidas na margem dorsal estão presentes apenas

em Leprdofes e semrbnotus, sendo uma sinapomorfia para estes gêneros (oLSEN &

McCUNE, 1991). Nenhum outro Neopterygii, incluindo Dapediidae, Acentrophorus e

P aralepidotu s, apresenta estas escamas.

Estas escamas, em Semionotidae, são bem diferenciadas das demais,

sendo mais estreitas e longas, com espinhos na porçäo posterior e, sobretudo em

semionofus elegans, apresentam uma concavidade dorsal. outras espécies de

Semlonofus têm escamas convexas e de formas variáveis.

26. lnserção da nadadeira dorsal

0 - logo atrás da elevação pré-dorsal até a base da nadadeira pélvica

1 - longa, a partir da elevação pré-dorsal até a base da nadadeira anal

2 - entre as nadadeiras pélvica e anal

Tintori (1996) estabeleceu corno autapomorfia para o gênero Paralepidotus

uma longa inserção da nadadeira dorsal. Nas demais espécies de semionotidae, com

exceçáo de L. piauhyensrs, em geral, a nadadeira dorsal está situada entre as

nadadeiras peitorãl e pélvica.

27. Escama pré-anal

0 - semicircular

1 - circular

2 - ausente

Situada anter¡ormente à nadadeira anal, observa-se a presença de uma ou

duas escamas bem diferenciadas das demais e com formas muito variáveis. Tal

escama é observada em forma bem primitivas de osteícities, sendo provável que a sua

ausência seja um estado derivado do caráter.
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28. Superfície da escama

0 - totalmente coberta por ganoína

1 - cobe¡tura de ganoína não-uniforme

Obserua-se, de um modo geral, que as escamas ganóides dos peixes mais

primitivos apresentam uma camada de ganoína contínua sobre a superfície exposta da

escama. É. provável que o desaparecimento gradual da ganoína tenha sido um evento

secundário, culminando na ausência total deste esmalte nas escamas dos teleósteos.

Escamas ganóides são encontradas, atualmente, apenas em primitivos

Actinopterygii, tais como esturjões, 'gars" e'bowfins", mesmo assim, neste dois últimos

grupos a ganoína é quase vestigial.

29. Ornamentação da ganoína das escamas

0 - margem posterior denteada

1 - em forma de rugas ou sulcos

2 - em forma de tubérculos

Assim como ocorre com a ornamentação dos ossos do teto craniano e do

aparato opercular, a canrada de ganoína das escamas dos Semionotidãe apresentå

uma grande variaçåo, o que torna problemático, ainda, determinar a direção de

polarização deste caráter.

30. Espessura da camada de ganoína

0 - fina, com poucas linhas de crescimento

1 - espessa, com inúmeras linhas de crescimento

Como não existem muitos trabalhos na literatura paleontológica que tratem

especifìcamente dos aspectos histológicos das escamas dos Semionotidae, baseamo-

nos, sobretudo, em nossos estudos sobre a microestrutura das escamas de Lepldofes

e, em parte, nos estudos de Thomson & McOune (1984 a e b). Neste sentido, mesmo

com a questão abordada no item 28, acreditamos que este caráter ainda precisa ser

melhor avaliado.
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É possível que eom estudos futuros, não só da camada de ganoína, mas

também das microestruturas das escamas, estes caracteres possam ser amplamente

utilizados na análise filogenética dos Semionotidae.

31. Dentes

0 - marginais pouco dlferentes dos internos (heterodontia abreviada)

1 - marginais muito diferentes dos internos (heterodontia acentuada)

Assim como o caráter 20, e de forma ainda mais estreita, os dentes estariam

mais relacionados ao t¡po de alimentação do que a um processo evolutivo. Apenas poder-

se-¡a acrescentar que os dentes marg¡na¡s e media¡s em Watsonulus e em alguns

"paleoniscídeos", de um modo geral, possuem morfologia muito semelhante, ou por vezes

apresentam uma pequena heterodontia.

32. Camada de acrodina dos dentes

0 - acrodina tegmentar (sensu ØRVIG, 1978)

1 - acrodina circum-verruciforme (sensu ØRVIG, 1978)

A acrodina tem uma grande importância funcional nos dentes triturantes dos

Semionotidae (vide Capítulo 12, item 12.2 nesta Tese) e, na maioria deles, ela se

apresenta de forma tegmentar, Acreditamos que estudos mais detalhados desta

caraterística histológica dos dentes, sobretudo do arranjo de seus grupamentos cr¡stalinos

possa ajudar, numa análise filogenética ma¡s completa dos Semionotidae.

Acrescentaríamos, apenas, que a acrodina circum-verruciforme foi detectada em alguns

táxons mais primitivos, como por exemplo em Colobodus.

33. Placa gular

0 - presente

1 - ausente

A presença de uma ou mais placas gulares é típica de muitos

"paleoniscídeos", tanto que sua perda deve ser derivada. A perda de placas gulares
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também ocorreu em muitos teleósteos modernos, Acentrophorus e Hulett¡a

(PATTËRSON, 1973; BARTRAM, 1977; SCIìAEFFER & PATTERSOI'¡' 1984). Ëm

relação a Watsonulus (um dos grupos-externos de nossa análise), não há placa gular;

enquanto que Paratepidotus (o outro grupo-externo de nossa análise) manteve esta

estrutura. Nenhuma espécie de Leprdofes apresenta placa gular' Dentro dos

Semionotiformes, somente Dapedius e Tetragonolepls parecem possuir esta estrutura

(WENZ, 1967).

22.1 Resultados

Os resultados desta análise, utilizando a opção "branch and bound' do

programa PAUP 3.1, mostraram duas árvores igualmente parcimoniosas (Fig' 39), com

um comprimento de 73 passos, índice de consistência de 0,52 e índice de retençäo de

0,53 (APÊNDTCE 1o).

A topologia destas duas árvores variou em relação ao nível de resoluçáo,

principalmente quanto ao posicionamento de Araripeleprdofes. De todos os consensos

efetuados (Estrito, semi-estrito e de Adams), o consenso de Adams (ADAMS, 1972) loi

o que ma¡s aproximou da topologia original de ambaç as árvores, ressaltando a não

resolução do posieionamento de Araripelepidotes' Segundo Amorim (1997), o

consenso de Adams aproveita ao máximo os agrupamentos exibidos nos cladogramas,

eliminando apenas os táxons incongruentes. Assim, quando a fonte de dúvida for

apenas um táXon sobre o qual pouco se sabe ou sobre o qual os dados não såo muito

confiáveis, a árvore de consenso de Adams seria uma representaçâo apropriada.

Um dos problemas pert¡nentes ao consenso de Adams é que alguns clados

que näo estavam presentes nas árvores orig¡nais podem aparecer na árvore deste

consenso (SIEBERT, 1992). Além disso, os grupos formados podem nâo ser

necessariamente monofiléticos, fato que em nossa análise mostrou-se extremamente

útil, visto que não foi determinad o a prior¡ o monofiletismo do gênero Leptdofes.

Os resultados serão, então, discutidos com base no Consenso de Adams

das duas topologias obtidas, apontando um total de 11 nós para 13 táxons terminais

(Fig. 40).
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Com estes resultados, têm-se que:

c Paralepidotus, inicialmente escolhido para grupo-èxterno foi parä o

grupo-interno, confirmando sua inclusão na família Semionotidae, de

acordo com a proposta de Tintori (1996).

o Os Semionotidae podem ser considerados um grupo monofilético, com

Paratepidotus e Araripelepidotes fazendo parte deste grupo,

apresentando, pelo menos duas sinapomorfias: presença de uma f¡le¡ra

completa de escamas conspícuas na margem dorsal e ausência de placa

gular ("sinapomorfia näo-exclusiva", sensu DARLU & TASSY' 1993) O

fato destas escamas não serem conspícuas em Araripeleprdoúes pode

indicar uma reversão deste caráter.

o os táxons (Faratepidotus + sern'bnofus elegans) + S. kanabensis formam

um clado, sustentado pr¡ncipalmente pela presença de uma única placa

pós-orbitai (caráter 10), representando uma sinapomorfia para o clado e

concordando com a proposta de T¡ntori (op. cit.) de monofiletismo para os

dois gêneros. Paratepidotus + Sem¡bnofus elegans compartilham em

estado derivado a presença de um dermopterótico com margens

onduladas (caráter 7) e um processo ântero-dorsal do subopérculo longo

(caráter 15).

* O gênero Lepldofes, nesta análise, formou um agrupamento não

necessariamente monofilético, sendo suportado principalmente, ou

apenas, por caracteres homoplásticos. A presença de um infra-orbital

póstero-ventrai estreito (caráter 11) e a posiçâo anterior do canal pré-

opercular (caráter 14) ou representam simplesiomorfìas, ou

"sinapomorfias não-exclusivas" (sensu DARLU & TASSY' op. cit.).
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$ Lepdofes piauhyensis aparece como a base do agrupamento Lepidotes,

provavelmente devido à presença de, pelo menos, umä plesiomorfia

(caráter 26) e uma simplesiomorfia (caráter 1).

I Dentro do grupo " Lepidotes" , a parte t. piauhyensis, ocorre a formação de

alguns subgrupos: um formado por L. roxo¡ + (L. laevis + L. maximus) + L.

souzai + (L. gloriae + L. e/vensrs) + L. lennieri; ouko formado por L. roxoi +

(L. laevis + L. maximus\ + L. souzai e um outro por (L. gloriae + L-

e/vensrs). O primeiro grupo é sustentado por duas prováveis

sinapomorfias: ramo anterior do pré-opérculo curto (caráterl3) e raios

branquiostégios pouco numerosos (caráter 16). O segundo grupo é

corroborado pelos caracteres compartilhados B (mais de um par de e)dra-

escapulares), 28 (cobertura de ganoína não-uniforme na superfície da

escama) e 29 (camada de ganoína ornamentada com rugas e/ou

tubérculos). O terceiro grupo é suportado por uma sinapomorfia

(presença de duas fileiras de poro-canais no canal sensorial mandibular -

caráter 21).

e As relaçoes filogenéticas de Araripelepidotes nåo eståo bem

esclarecidas, aparecendo no cladograma de consenso de Adams como o

táxon mais derivado. Entretanto, em uma das duas árvores obtidas, o

gênero forma um clado com Paralepidofus, sustentado por um caráter

derivado (6), duas simplesiomorfias (caracteres 17 e 25). Na outra árvore,

Araripelepidotes forma um grupo com L. souzai + (L. Iaevis + L. maximus)

+ L. roxo¡, apresentando em comum os caracteres 8, 12 (pré-opérculo

sub-retangular e vertical) e 14 (posiçáo do canal pré-opercular). Tal fato

poderia ser explicado por este gênero possuir, pelo menos, duas

autapomorfias: relação fronto-parietal (caráter 3) e relação

dermopterótico-frontal (caráter 4).
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Com base nas hipóteses levantadas neste ensaio das relações filogenéticas

dos Semionotidae, nota-se que existem várias questÕes ainda a serem resolvidas. A

principal queståo, ao nosso ver, continua sendo afirmar se o gênero Lepldofes é ou

náo monofilético. Náo nos foi possível ainda identiflcar uma única autapomorfìa de

Lepidotes, estudando o material brasileiro, nem dentro dos inúmeros trabalhos sobre a

anatomia do gênero, já publicados desde Agassiz (1832). lsto näo significa que näo

exista tal autapomorfia. É possível que esta difìculdade esteja relacionada ao fato de

que muitos dos táxons classificados como Lepidotes possam tratar-se de outros

gêneros, a exemplo do que ocorreu com Leptdofes temnurus, hqe Araripelepidotes

temnurus. Entretanto, no presente estágio do conhecimento sobre Lepldofes e

considerando as inúmeras espécies, bem como sua longa amplitude estratigráfica

(Neotriássico-Neocretáceo), é mais prudente considerá-lo como um táxon parafilético,

conforme já proposto por Thies (1989).

Em um outro nível de generalidade, destacaríamos o problema com a

espécie Lepidotes piauhyensis, aparecendo nos cladogramas como um grupo basal, e

com o gênero monotípico Araripelepidotes, até o momento sem resoluçåo para suas

relações filogenéticas. Pretendemos realizar estudos futuros, utilizando outras

espécies de Semionotidae, bem como tentaremos encontrar outros caracteres

morfológicos e histológicos, com objetivo de estabelecer de forma mais completa as

relaçÕes filogenéticas desta família.



23. Conclusões

modo:

Os resuitados obtidos neste estudo podem ser sintetizados do seguinte

(1) O estudo de novos exemplares de Lepidotes piauhyensis permitiu

a identificação de estruturas anatômicas até então desconhecidas para a espécie,

destacando-se os elementos do arco hióide e do suspensório mandibular. Algumas

destas estruturas são comparáveis àquelas das espécies jurássicas L. gloriae (Cuba) e

L. e/vensis e L. /ennlerl (Europa).

(2) Constatou-se a presença de uma provável autapomorfia para L.

piauhyensis, que é a presença de uma lâmina óssea na porção ventral do cerato-hial

anterior-

(3) A espécie Lepidotes llewellyni foi aqui proposta como sinônimo de L.

souzar, uma vez que foi descrita com base em material incompleto, constituído

principalmente por escamas articuladas. Estas escamas são muito semelhantes às de L.

souzai quanio à mofologia e à ornamentação da camada de ganoína.

(4) Lepidotes mawsoni, L. oliveirai e L. d¡xseptiensrs, embora descritas

no passado com base apenas em escamas, såo válidas, considerando não só a
morfologia externa das escamas, como também sua microestrutura e as características

dos tubérculos presentes na superfície externa da ganoína.

(5) A análise histológica mostrou-se um bom método para o estudo de

escarnas isoladas, principalmente se as mlcroestruturas forem submetidas a uma

análise quantitativa, com testes estatisticos adequados.

(6) As características dos tubérculos (densidade, diâmetro e distância

¡ntertubercular), presentes na camada de ganoína das escamas, podem ser

ferramentas importantes na diferenciação das espécies. Mesmo considerando um
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número amostral pequeno, a densidade média dos tubérculos demostra ser um caráter

taxonômico diagnéstico.

(7) O estudo histológico dos dentes triturantes de Leprdofes sp. "2"

mostrou que a orientação dos grupamentos cristalinos que formam a acrodina,

provavelmente oferece ma¡or res¡stência à superfície do dente, podendo assumir funçäo

protetora semelhante à do esmalte, através da reprodução do padräo de orientação de

grupamentos cristalinos desta última.

(B) A metodologia de morfometria multivariada aplicada aos antigos

"Holostei" mostrou que o morfoespaço ocupado pelos Semionotidae está mais próximo

daquele dos Lepisosteidae do que do morfoespaço de Amiidae.

(9) Paralepidotus e Araripelepidofes devem ser incluídos no grupo

monofilético Semionotidae, por apresentarem, pelo menos uma das duas

sinapomorflas do grupo: presença de uma fìleira de escamas conspícuas na margem

dorsal e ausência de placa gular. A ausência desta fìleira de escamas em

Araripelepidotes pode representar uma perda secundária deste earáter.

(10) A família Semionotidae representa um grupo monofilético, sendo

constituída por peixes altamente diversificado dentro dos Neopterygii, incluindo formas

tão distintas quanto l-eprdofes roxol e L. maximus, que atingem grandes dimensôes, e

a pequena e derivada espéc¡e Araripelepidotes temnurus do Cretáceo Médio da Bacia

do Araripe.

(1 1) A proposta filogenética aqui apresentada mostrou que Leprdofes

forma um agrupamento näo necessariamente monofilético. Os caracteres diagnósticos

deste gênero, apresentados ao longo desta Tese, ou såo simplesiomórficos, ou

representam "sinapomorfias não-exclusivas', ou a¡nda não estâo presentes em todas

as espécies. Porém, em combinaçåo, eles podem ser úteis para uma pronta

identificação específìca.
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APENDICE 1

Listagem çompleta do material estudado

Araripelepidotes temnurus'. Formação Santana, Mesocretáceo da Bacia do Araripe

(Aptiano/Albiano)

Pz.DBAV.UERJ 40 e Pz.DBAV.UERJ. 39 (material-tipo)

DGM 1104-P

AMNH 1,1809,,AMNH 11810, AMNH 118,I,I, AMNH {18,t?, AMNhI '!1813, AMNH

11814, AMNH 11815, AMNH 11831, AMNH 11832, AMNH 11833, AMNH 11834,

AMNH 11835, AMNH 12645, AMNH 127f6, AMNH 13116

Lepidotes dxsepflensr.s: Formaçäo Jandaíra, Grupo Apodi, Neocretáceo da Bacia potiguar

(Cenomaniano)

DGM 675-P (holótipo)

" Lepidotes þuatuensi{ (nomen nudum): Neojurássico da Bacia de lguatu

mGM'!060-P

Lepidotes llewellyni.

- Formâção Candeias, Grupo Santo Amaro, Eocretáceo da Bacia do Recôncavo: DGM

425-P (material-tipo), DGÍVI 1X30-P; MN ¿lil77.V, illl{ &¡78/1-V, tVtN 4AZ8/Z"V, Mt{

437At3-V

- Eocretáceo da Bacia do Gabão: CM 47301

Lepidotes mawsoni.

- formações Candeias, Maracangalha e Pojuea, Eocretáeeo da Bacia do Recôncavo

BM(NH) P 5534 a, b (síntipos), BM(NH) P 410, BM(NHI P a1z, BM(NH) p 2280, BM(NH)

P 7114" BM{NH) P 7712, BM(NH) P 7713, BwI(NH} P 7718, BM(NH) p z3¡fi1, BM(NH} p

æ4r, BM(NH) P7342, BM(NH) P 73¡ß, BM(NH) P 73¡t4

MN 4:l6l/1-V, MN ¡lil6l/2, MN ¡lil6l/3, MN ß61¿{-V, MN ¡fi¡62-V, MN 4363/1-V, MN

436312" MN ¡ß¡63/3, MN 4363/4-V, filN #!6/kV, MN 4365-V, tUN 4ít66-V, Þil{ 4967"V, fütN

147



¿(t68-V, MN ¡$:¡69/'l-V, MN ¡ß69/2, MN ¡ti¡69/3, MÌ.¡ ¿1369/4-V, MN 4g70ll-V, MN ¿t{¡20/Z-V,

MN 4:¡70/3-V, MN tr¡71/1-V, MN 4it7ll2, MN ¡t¡t71/3, MN43T1t+V, MN dlZllS-V, MN

4372-V, MN 4373-V, MN ¡tit7¡f-V, MN 4tit7g/i-V, tÃN 4375t2, MN 4:!ZSl3, MN ¡ß7Sl4_V, MN

4376-V, MN ¡1377-V, MN 4379/l-V, MN 4i|29/Z-V, MN ¿Ë¡29/3-V, MN ¡ß80/1-V, MN 4¡ìBO/2_

V, MN 4380/3-V, MN 4380r&V, MN ¡KtBt/'t-V, MN ¡KlB1/2, MN ¡Ní!91/3, M¡{ 4t81/4-t/, MN

438115, MN ¡l¡181/6, MN 4Ì81¡¡-V, MN ¡t!gt/8, MN ,€gl/9, MN ¡+:ì81/10-V, MN ,rtít86/t-V,

MN,ß86/2-V, MN ¿fi187-V, MN ¿[388-V

- Eocretáceo da Bacia de Tucano: DGM 426.P

Lepidotes oliveiraî. Formação ltaparica, Grupo santo Amaro, Eocretáceo da Bacia do

Recôncavo

DGM 952-P (síntipos)

Lepidotes cl. oliveiraf. formaçoes Bananeiras e Bana de ltiúba, respectivamente

Neojurássico e Eocretáceo da Bacia Sergipe-Alagoas

MCP 3017 V, MCP 3018 V, MCP 3019 V

Lepidotes piauhyensis: Formaçåo Pa$to$ Bons, Neojurás*ico/?Eoeretáceo da Bacia do

Parnaíba

DGM 297-P (holótipo), DcM 291-P, DGtut 292-P, DGnñ 293-p, DGM Zg¡t-p, DGM 295-p,

DGM 296-P, ÞGM 901-P, DGM s/no

Pz.DBAV"UFRJ 408, Fz.ÞBAV"UERJ 409, Pz.DBAV"UERJ 410, Fz.DBAV"UERJ d11,

Pz.DBAV.UERJ 4'!2, Pz"DBAV"UERJ 413, Pz"DBAV.UERJ d,t4, P¿.DBê.V"UERJ 4,t5,

Pz"DBAV"UERJ 416

AMNH 10012, AMNH fOOI3

MNHN s/no

Lepidotes roxoi formações candeias e Maracangalha, Eocretáceo da Bacia do Recôncavo

DGM 423-P (holótipo), ÞGM 422-P, DctUt 429-p, DcM 430-p, DGM 431-p

MN ¡li¡83-V, MN 4384-V, MN 4ÍìBS-V, MN ¿t{}86/1-V, MN ¡fit96/2-V, MN ¡|3BZ_V e

MN/ß88-V
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Lepidotes souzai Eocretáceo da Eacia do Recôncavo

BM (NH) P 10603 (maierial-tipo), BM (NFl) P'10566, BM (NH) P't0601

DGM 424-P

MN ¡[382/1-V, MN fi182/2-V, MN llÍ!91/1-V, MN ¡1391/2-V

Lepldofes sp.:

- formações Maracangalha, Candeias e Pojuca, Eocretáceo da Bacia do Recôncavo: MN

44.1811-V, MN ,¡1418/2-V, MN ,,t418l3-V, MN ¡1418/¡l*V, MN ¡1418/5-V, MN 4418/6.V, MN

418nN, MN 4418/8-V, MN 4418/9-V, MN ¿1418/10-V, MN ¡1418/11"iV, MN ¡4418/12-V, MN

&18113-V, MN ¿1418/1¡l-V, MN 4418/15-V, MN ¡1418/f 6-V, MN ¡1418/17-V, MN ¡t419-V, MN

47 1 I 1 -V, MN M7 1 n-V, MN ¿1475-V

- Eocretáceo da Bacia do Recôncavo: DGM 332-P, ÞGM 333-P, DGM 336-p, ÞGM 337-P

- Formaçåo ltapecuru (Neocretáceo/Eocenomaniano) da Bacia de Säo Luís: MN ¡lít58-V

- Formaçåo Coqueiro Seco, Eoaptiano da Bacia de Sergipe-Alagoas: SMC - 01, 01 A

(Coleção Particular)

As demais espéçics de Leprdofes e de outro$ Semionotiformes observadas

nos museus estrangeiros não serão aqui descritas, pois foge ao escopo do trabalho.

Apenas serão mencionadas a título de comparaçåo ou, mesmo, de discussão. Os

exemplares foram os seguintes:

Heterolepidotes serrulatus'. Eojurássico da lnglaterra (Barrow)

MNHN 10531

Lepidotes congolensis: Formaçäo Lualaba, Neotriássico da Bacia do Congo

AfúNlH 6395 (holétipo), AMNI-I 6389, AMNII 6390, AtttNH 6491, AMNH 6994, AMNH

6393, AMNH 6394, AMNH 6396, AMNH 6397, AMNH 6398

Lepidotes e/yensls:

- Eojurássico da Alemanha (Holzmaden): AMNH 7537; MNHN 32



- Eojurássico da França (La Caine e Elbes): MNHi{ 1961-18-1; MÞ{t-tht 10527 e MNHÊ.I

10528 (holótipo: parte e contra-parte)

Lepidotes hergetis: Jurássico da Espanha (Montsech)

MNHN {905-22

Lepidotes laevis'.

- Neojurássico da França (Cerin): MNHN 1872-514-4, MNHN 61

- Neojurássico da Suíça: [VlNHl,¡ 1866-118 (rnolde)

Leprìlofes mantelli: Cretáceo da lnglaterra (Wealden)

CMNH 45

Lepidotes maximus:

- Neojurássico da Alemanha: MNHN 1885-19; AMNH 13097 (molde)

- Neojurássico da Suíça: MNHN 1878-1168 (molde), MNHN 1878-7 (molde), MNHN

1868-15 (1 a 6)

Lepidotes minor Neojurássico da lnglaterra (Purbeck)

MNHN s/no

Lepidotes palliafus: Neojurássico da Suíça

MNH¡{ 1878-7 {molde), MNI-lN 1878-1164 (molde)

Lepidotes subovatus: Neojurássieo da Alemanha (Solnhofen)

MNHN 1874-564 (molde)

Le pid otes u nd atu s'. Eoju rássico da Alemanha (Appein heim)

MNHN I 0536 (material-tipo)



Leprdofes sp.:

- Formaçåo sundance, Mesojurássico (Batoniano) dos Hstados unidos: AftlNH 1i¡[40,

AMNH 11441, AMNH 11442

- Neojurássico da Alemanha (Solnhofen): CMNH 26285

- Eeojurássico da lnglaterra (Lyme Regis): GMNH s/no

- Neojurássico da lnglaterra (Kimmeridge Clay): MNHN 1B7O-552, MNHN s/no

(?) Lepidofes:

- Eocretáceo da Nigéria: AMNH 18962

- Cretáceo da África: AMNH 55145

- Neojurássico da França (Cerin): CMNH 4299

Paralepidotus omatus'. Neotriássico (Rético) da ltália

AMNH 1029 (molde)

Pholidophorus sp.: Eojurássico da Alemanha (Holzmaden)

MNHN 26

semlonofus elegans'. Formação Boonton, ?Triássico/Jurássico dos Estados unidos
AMNH 1596

?semionotus robusfus: Formaçäo Boonton, ?Triássico/Jurássico dos Estados unidos
Ê¡MNH 613

Semionotus oyafus: Triássico de Durham

AMNH 623



Tabela 1: Medidas das Eseamas de Leprilofes roxoi (em mm)

Exemplares

DGM 423-P (anterior)
DGM 431-P (anterior)
DGM 431-P (anterior)
DGM 431-P (dorsal ou
ventral)
DGM 431-P (mediana)
DGM 431-P (mediana)
DGM 431-P (mediana)
DGM 431-P (mediana)
DGM 431-P (mediana)
DGM 431-P (med¡ana)
DGM 431-P (med¡ana)
DGM 431-P (posterior)
DGM 431-P (caudal)
MN 438S.V (anterior))
MN 4386/2'V (dorsal)
MN 4387-V (dorsal)

APÊNDICE 2

Comprimento da
Sunerfície Exoosta

50,0
45,66
48,12
u,92

39,s4
37,62
40,47
30,83
35,50
32,30
26,28
25,70

"ju

Largura da
Slncrfí¡ie FYñ^c1â

30,0
29,88
27,22
19,77

21 ,27
20,4ß
15,62
1 5,34
20,89
18,43
18,39
18,61
14,03

17,6
20,2

Espessura Máxima

38,4
40,6

7,O

7,06
7 ,04

6,6
6,67
5,38
6,42
6,34
7,44
7,95
6,68
6,69
8,0
2,2
1,0
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Tabela 2: Medidas das Eseamas rie Lepldofes mawsoni (em mm)

Hxemplares

IDGM 42GP (mediana)
I DGM 42GP (mediana)

I DcM 42cP (mediana)

IOOV ¿zçp (mediana)

IMN 4361f -v (caudat)
I MN 4361/2-v (caudat)

Iun +sove-v
| 
(dorsal ou ventral)

IMN 4361/4-V
(mediana)
MN 4362-V (anterior)
MN 4363/1-V
(mediana)
MN 4363/2-V
(posterior)
MN 4363/3-V
(posterior ou caudal)
MN 43&t-V (anterior)
MN 4365-V (anterior)
MN 4366-V
(dorsâl)
MN 4367-V (anter¡or)
MN 4368-V
(mediana)
MN 4369/1-V
(mediana)
MN 4370/1-V
(posterior)
MN 4370i2-V
(dorsal ou ventral)
MN 4371l1-V
(ârferior)
MN 4371/2-V
(dorsal ou ventral)
MN 4371l4-V
(dorsal ou ventrâl)
MN 4372-V (mediâna)
MN 4373-V (ânterior)
MN 4375/1-V
(posierior)
MN 4375/2-V
(anterior)
MN 4375/+V
(posterior ou caudal)
MN 437GV (anterior)
MN 4377-V (anterior)
MN 4377-V (dorsâl ou
ventral)
MN 4379/1-V (anterior)
MN 4Í17912-V lanteriorì

Comprimento da
Suoerfície Exoosta

APENDICE 3

28,93
27,46
23,97
21,95
13,11
13,95
21,26

14,28

Largura da
Suoerfície Exoosta

18,42
19,96
14,02
18,59
7,43
7,62
9,05

11 ,79

22,19
18,00

1 1,09

8,09

28,96
28,77
12,91

21 ,12
15,l9

T9,12

12,27

17 ,44

19,63

42,67
24,30

Espessura Máxima

13,72

10,81

42,90
45,39
16,09

27 ,10
25,46

16,90

22,48

Jó,t/

36,76

25,59

6,28
7 ,67
6,50
6,83
2,41
1 ,54
4,43

3,76

10,44
5,17

4,14

3,68

I,73
6,19
4,71

6,71
6,01

6,82

5,87

9,77

1 1,04

7 ,46

5,47
9,32
7 ,18

7,85

5,42

7,65

4,71

5,5

28,39
34,58
26.23

30,29

16,16

16,69

22,44

19,68
22,93
16,59

26,55
19,52
11 ,94

45,89
2? (n

16,43

12,03

19,00
14,33
9,34

24,82
20.00
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Exemplares

MN 4379/3V
(posterior ou câudal)
MN 4380/1-V
(posterior ou caudal)
MN 4380/2-V
(posterior ou caudal)
MN 4381/1-V
(med¡ana ou central)
MN 4381/2-V
(mediana ou central)
MN 4381/&V (anterior)
MN 4381/SV
(poslerior ou caudal)
MN 4381/SV
(mediana)
MN 4381ø-V (ôäudal)
MN 4381/8-V (caudal)
MN 4381/9-V (caudal)
MN 4381/1G.V (caudal)

Comprimento da
Suoerfície ExDosta

14,68

20,89

15,62

20,76

29,20

18,36
22,15

16,65

16,36
15,94
12,81
22,15

Largura da
Sunerfície Exnoste

15,48

15,55

14,97

18,54

21,8A

13,59
13,20

16,20

11,23
10,06
9,53
13.20

Espessura Máxima

4,87

5,22

3,44

7,95

7 ,74

6,62
3,53

4,43

3,86
2,65
2,O3
3,53
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Tabela 3: Medidas das Escamas de Leprdofes oliveirai(em mm)

Exemplares

DGM 952-P (anterior)
Sínt¡po
DGM 952-P (anterior )
Síntipo
DGM 952-P (mediana)
Síntipo
DGM 952-P (dorsal ou
ventral)
Síntipo
DGM 952-P (caudal)
Sínt¡po
DGM 952-P (anterior)
DGM 952-P (anterior)
DGM 952-P (med¡ena)
DGM 952-P (mediana)
DGM 952-P (caudal)

APENDICE 4

Comprimento da
Sunarfície Fvnôstâ

13,53

14,14

14.81

19,03

Largura da
Sr rnprfínie Fvnnd¡

Tabela 4: Medidas das Escamas de Leprdofes dixsepfi'ensls (em mm)

13,19

12,80

16,62

12,10

14,21

15,U
13,18
14,31
10,20
13,85

Exemplares

Espessura Máxima

DGM 675-P (posterior)
DGM 675-P (câudal)
DGM 675.P
(pós-craniana)

8,46

14,14
12,47
to,zz
11,27
9,62

2,68

2,16

2,35

3,37

2,U

2,82
2,85
2,63
2,13
2.86

Comprimento da
Srinerfície FYnÕstã

Tatrela 5: Medidas das Ëscamas de "Leprdofes iguatuensis'(em mm)

Exenrplares

DGM l06GP (anterior)
DGM 1O6O-P
(mediana)
DGM I O6O-P
(mediana)
DGM 106GP (caudal)

21,5
14,8
14.9

Largura da
Supedície Expostã

Comprimento da
Srnerfície FYnôstâ

12,5
8, 15
11 ,1

Espessura Máxima

15,0
15,0

17 ,O

8,0

Largura da
Sr rncrfínie Fvnnda

5,8
4,3
o,¿

15,0
14,O

14,O

6,0

Espessura Máxima

4,0
4,5

3,0

3,0



Tabela 6: Medidas dos Dentes de Leprdofes sp. "2' (em mm)

FXEMPLARES

MN 4418/1-V
MN 4418/2-V
MN 4418/3V
MN 4418/¿-V
MN 4418/SV
MN ¡1418/ôV
MN 4.418t7-V
MN 4418/&V
MN 4418/9-V
MN 4418f GV
MN 4418/11-V
MN 4418/12-V
MN 4418/1&V
MN 4418/1+V
MN 4419.V
MN 447111-V
MN 4471t2-V

Altur¿ Totel

APÊNDIEE 5

4,4
3,5
3,3
1,9
4,1

3,4

3,0
2-7

3,7
3,1
3,5
2,6

5,1
)-1

Altura da
Coroa

3,0
2,4

?
2,8
2,6
2,7
2,6
1,9
1,8

1,8
1,7
1,8
?

2,1

Altura da
Base

Diârnetro
láterGmedial

't ,9
2,O
1,5
?

2,6
1,7
1,3
1,0

.tÂ

1,7
1,1
2,1
1,2

?
1,0

5,9
4,9
5,4
4,9
5,0
4,9
4,8
4,8
4,6
4,1
4,3
4,1
4,0
3,5
ó,ó

4,0

uâmâro
ântero-Þoderior

4,6
4,7

AA
o,o
3,9
3,8

4,1

3,6
3,8
3,0
2,7
2,7
3,6
e,a

Ll¡àmelro da
zona de capucho

'A
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Tabela 1: Tabela de Análise de Variância para o comprimento e a largura das
escamas da região med¡ana em guatro espécies de Lepídofes

Variável

LARGURA
COMPRIMENTO

APÊNDICE 6

Soma dos
Quadrados

Tabela 2: Comparaçåo a posferlorl entre as médias das espécies
de Lepldofes pelo teste HSD de Tukey. As diferenças indicadas
por " são significativas ao nível de p < 0,05

a) LARGURA

75,620-
1247.390"

Graus de
Liberdade

Espécies

QUaOraoo
Médio

L. roxoi
L. mawsoni
L. al¡ve¡Êi
" L. iguatuensis"

25,2067*
415,7965"

L. roxoi
M = 18,179

o,o72375
0,984096
0,294906

b)coMPRrMEr\TO

F

3,58648.
23,20146.

Espécies

p

L. mawson¡

L. roxoi
L. mawsoni
L. oliveini
" L. iguatuensis"

M = 13,703

0,062162
0,987385

0,031891.
0,000001.

L roxoi
M = 24,098

0,003546.
0,000370.
0,089782

L. oliveirai
M = 18,629

L. mawson¡

"L. ¡quatuensis"

o.242870

M = 13,107

0,000176"
o,87621s

M = 14,500

L. oliveirai
trl = 34 649

0,000284.

"L. iquatuensis"
M = 16,000



Tabela 1: Análise dos tubérculos na superfÍcie externa da ganoina em uma área de
1mm2, com diâmetro e distância medidos em ¡rm

Espécies

Le p i d ote s d ix se ptie n s i s
Lepidotes Ilewellyni
Lep¡dotes mawsoni
Lepidotes oliveini
Lepidotes piauhyensis
Lepidotes roxoi
Lepldofes sp. "3"
Anipelepidotes temnu rus

APÊT\¡DICE 7

Densidade Média
com Desvio Padräo

1618!122
1140159
1255!75
1O42x44
945146
1200161
1382199
1134x76

Tabela 2: Dados apresentados por Meunier & Gayet (1992) e
Gayet & Meunier (1993) para microtubérculos de alguns Semionotidae

Táxons

Diâmetro

2,2 - 5,5 (Média: 3,76)

3,3 - 7,2 (Média: 4,89)
4,5 - 7,8 (Média: 5,38)
3,3 - 6,8 (Médla: 4,74)
2,9 - 5,9 (Média: 3,81)
3,3 - 6,4 (Média: 4,00)
3,9 - 7,0 (Média: 5,01)
3,9 - 7,8 (Média: 4,84)

Lep¡dotes laevis
Lepidotes mantelli
Lep¡dotes eivensis
Lepidotyle enigmat¡ca
Sem¡onotidae indet.

Diståncia

7,4 - 9,0 (Média: 8,21)

7,2 - 10,6 (Média: 9,3)
6,0 - 10,0 (Média: 8,45)
8,7 - 12,7 (Média: 10,5)
9,0 - 12,7 (Média: 10,7)
6,7 - 10,0 (Média: 8,64)
8,0 - 12,5 (Média: 8,72)
7,5 - 12,4 (Média: 9,05)

Diâmetro Médio

3,93
4,66
4,78
8,85
4.41

D¡stância Média

a^t
5,O2
4,57
4,54
4,51
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presentetl lty CÂNÞrDo StMòEs ITERREtR^

ABSTRACT

Morphological variation âmong l2 fossil and recent species of Neopterygii, (Araripelepidotes tenùurts,
Lepidoles elvensLt, Lepidotes laevß, Lepidotes piauhyensis, Leprdotes roroi. Parclepid.otes otndtus.
Seníonoas elegans, Senionorus cf. .S. ¡oó¿sf¿l.r, Se¡niononts sp., lepiscrsteas osseus, Lepisosteus
platyrhutchus. and Atuiû caba), wâs obse¡ved using multivanatc statistical rechniques. ShiÌpe differcnces
arnong 28 spcciûens liom the 12 species were examined for 20 mo¡phometric châracters using measure-
ments obìatned from a box-truss scheme base on 10 homologous anatomjcal landmarks. principal compo-
nents analysis of inter¡ând¡nark clistances defined by the tmss protocol reveâled that the Semionotidae Ârc

morphometrically mo¡c similar to thc l-episosteiclae than to the Amiidae.'Ihe most impo ant variables for
separating the three families in the morphospâce dcfined by the pri¡ìcipâl components, on the bâsis of lheir
contribution to eacb eigenvector, were the same for all 12 species (all ¡elated to an elongatio¡r of the postc-
lior part of the body), suggesting that the patterns of ¡norpholof¡icai variation in fossil ancl recent specres of
Neopterygii cân be influcnced b! common factors.

Key words: multivariate morphometrrcs, truss networks, Semionotidae, Neopte¡ygii.

APENDIEË 8

The artificial group knoÌvn as "Holostean"
comprises the families Semionotidae (enrirely ex-
tinct), I-episosteidae and Amiidae plus relative
taxa, but their phylogenetìc interrelâtionships are

(NTRODUCTION

Correspondìng âurhorI Valéria calìo-då-Sitva

Ru¿ Sio Frdnci"co X¡vicr.524, M¡¡¿c¿n¿

20559'900, Rio de Jâneiro. RJ

TeL:58'7-142'7 - Fax 587-7655

E-mail: gâllo@ucrj.br

still debated. Patterson (1973) proposed the firsl
phylogenetic hypothcsis of living "holostean"-

teleost rclationships, in ,¡r'horc leplsosieas is thc

sister-group of Arzra plus Teleostei. Olsen &
McCune (1991) related the semionotids to the

lepisosteid-¡nacrosemiid group, placing the Arzic-
Caturu.s clade as the sister group of that. Nelson
(1994) did not discuss the phyiogenetic relation-
ships of these groups, but classified them as tbl-
Iows: lnûaclass Neopreryg[ Division Gin glymodii,
for læpisosteidae, Division Halecostomi, for

A Acod. Brus. Ci,(1998)'t0 (I)
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Semionotidae, Subclivision Halecomorphi, for
Amiidae.

The "Holostean" were very abundant during
the Mesozoic era, being resl¡icted nowadays to
only three genera (Lepisosteus, Atractosteus and
rlmiia), inhabiting lakes and rivers of North and

Central America.

Semionotids are primitive halecostome fishes,
possessing a heavy body armour, formed by bony
scales, and were verv abundant throughout the
Mesozoìc. During that geologic timc they success-

fully colonized several habitats (marine, brackish
and freshwater), and had a worldwide dìstribution.
Two genera are recognized, Lepidotes and
Semionotus. A.f1er Maisey (1991), these fishes pre-

sented ¿ "conservative ânatomy", that apparcntly
did not vary much during their period of existence.

Thc semionotids reached up to 200 cm in length,
they exhibited a fusiform body, small mouth, high
predorsal body regir:n, single dorsal fin, and a

markedly heterocercal caudal fin (McCune, 1986;
Thies, 1989; Nelson, 1994).

The family læpisosteidae curerrtly includes
rwo extant generc (Lepisosteus an(l Atractosteus)
and seven species ('ûy'iley, 1976), (hat occur mainly
in fieshwater, occasionally in b¡ackìsh waters and

rarely in marinc waters, raûging tiom North to
Central AmerÌca. The body is slender, covercd by
well-developed ganoid scales, and reaches up to
300 cm in length; the jaws are elongate and pos-
sess needlelike teeth; there is a single clo¡sal fin far
back and the caudal fin is abbreviated heterocercal
(Nelson, 1994). Th€ lepisosteids sho'r very littlc
variation in general body form, excapt in thc snout,
which is relatively shon h ¿€ptsost¿¿a. plaÍostomus
Rafinesque, i820 ("Shortnose Gar") and very long
it Lcpisosteus osserz.s (Linnaeus, 17.58)
("tongnose Gar").

The family Amiidae comprises nowadays a

sirgle species, Azria calva Linnaeus,1758, that oc-
curs in fteshwater in Eastem North America and
reaches about 90 cm in length; it presents a single
long dorsal fìn base, and the caudal fin is abbrevi-
ated heterocercaÌ (Nelson, 1994). The amiids also
do not show remarkable variation in general body
form, except in the elongated dorsal fin in,4¡zja
calva.

An. Aca¡l. Bros Cl., (1998) 70 (1)
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Studies of thç interrelationships of the

Neopterygii have been almosr solely focused on

moryhological data (Patterson. 1973, 1994; Olsen
& McCune, 1991). while some have used molecu-
lar data (Normak et al., Igglt Lè ef al., 1993).

However, no attempt has as yct been madc to ana-

¡yze this group using morphometric data. The aim

of this study is to apply stanciard mulrivariate sra-

tistical methods to analvze variation and covaria-
tion in shape in selected species of these three

families of Neopterygìì fishes. Specifically, the

technique of principal components analysis was

used to assess patterns of body tbrm variation. on

the basis of external morphometric characters, irl
an attempt to throw solne light on the stilì contro-
versial interrelationships of this group.

MATERIALS AND MET¡IODS

MEIHoDS

Shape differences between 30 specimens
liom the 12 species available to analysis
(tAraripelepidotes le¡¡¡¡¿¿¿¡üs (Agassiz, 1841):
DGM 1104-P; ¿iLepidotes e/uerr.rls Blainville,
1818: AMNII 7537. MNI-IN 1961-18-1 and

MNFIN 10528; +Lepidotes /aevis Agassiz. 1837:

MNFIN 1872-si4-4 and MNHN iE66-i18;
iLepidotes piauhyensís Roxo & Lötgren, 1936:

AMNH i0012, DGM 297 -P and DGM s/na;

T¡Lepidotes roxoi Silva Santos, 1953: DGM 423-P;

fParaLepitlotes orrclus (Agassiz, 1832): AMNFI
102-9 ; iS e m i o no tu s e I e g a n s Agassiz, 1 832: AMNH
).59(¡, tSemionotus cf. 5. roór.s¡r¿s (Newberry,
1888): AMNH 613; fSetnionotus sp.: UERJ s/na:

Lepisosteus osseris (Linnaeus, 1758): MNRj 634;
Lepisosteus pLatyrhìnchus De Kay, 1870: USU
1473 - seven specirnens; Amia calve Linnaeus,
t758: USU 1474 - six specimens) were examinecl
[ot 20 lnorphornetric charactcrs using measure-
ments obtained from a box-t¡uss scheme based on
10 homologous anatomical landmarks (Figure 1:

A, B and C).

The landmarks are: 1) tip of snout; 2) base of
predorsal region, 3) insertìon point of pectoral fin;
4) insertion point of dorsal fin; 5) insertion point of
pelvic fin; 6) posterior base of dorsal fin; 7) inser-
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tion point of anal fin; 8) posterior Lrase of anal fin;
9) inferior base of caudal lobe; l0) superior bâse ol
cruchl lohc (Figurc I: A- B. and C).

All measurements were taken with Vemier
calipers to the nearest 0.05 lnm- The morpholnctric
characters wete measrrred in each individua] ac-

cording ro Strauss & Booksteiû (1982). principal

components analysis (Blackith & Reymont, 197_t;

Marcus, 1990; Morrison, 1990) '¡/as used to assess

pâtter¡s of body form variation in the 12 sp(]cies.
The original values for the 20 characters were
transformcd to logarithms and the covariance ma-
trix was calculated on the log-transformed data.
The logarithmic transformation preserves al-
lometries, standardizes variances, and produces a

scale-invariant covariance matrix (Bookstein et al.,
1985). Principal components analysis computes
new, uncor¡elated variables f¡om the original char-
acters, which can be interpreted as general size and

Fig I Rox-rruss schcme of mcasurcmeDts used in lhis slùdy. (Ar Scmionolidacì B
l¿pisosterdaci C: Aûìridae)-

shape factors (Blackith & Reyment, l97l; I]ookstein
et al., 1985 Marcus, 1990).

The va¡iatìon duc ro size is usually ¡ìllocated
by principal components analysis to the first prin-
cipal component, while shapc variation, defined as

that independent of allomctric size variation, is ex-
pressccl by the seco¡ìd and tlrird principal compo-
nents.'Ihe relative weights, o¡ factor coefficients,
of each character on the second and third principal
component show thÈ contribution of each characte¡
to overall shape differences. as well as the extent
of covariation among the characters. Individual
specimens are scorecl for each principal compo-
nent; plots of specimen scores on the first, s€cond,

and third principal components allow visual com-
parison of size and shape cliffe¡ences. Vector plots
(Marcus, 1993) we¡e used to g¡aphic¿ìlly portray
the principal di¡ections of variation of each charac-
ter within the principal components space.

An. Acaà. Bras. C¡:. (1998) 70 0)
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All statistrcal analyses we¡e performed oIì an

IBM compâlible microcomputer using NTSYS-pc

version 1.8 (Rohlf, 1993).

INSTITUTIoNAL A¡BREVL\TIoNS

V. CAII-LO-DA-SILVA. M.J. CAVALCANTI and P.R.D. LOPES

AMNH, Ame¡ican Museum of Natural
Ilistory; DGM/DNPM, Setor de Paleontoìogia/

Depârtamento Nacional de Produção Mineral;

MNHN, Muséum national d'Histoi¡e raturelle;
MNRJ, Museu Nacional da Universidade Fede¡al

do Rio de Janeiro; UEIìJ, Universidade do Estado

rlo Rio tJc Janciro, USU, Universitlade Saflla Lrsula.

RESULTS

Principal components analysis of the 12 spc-

aies reveals that size contdbutes over 667¿ of the

moçhological variation. The first principal com-

ponent (PC1) accounted for 66Vo of the total vari-
ation, r¡/hereas the second pdncipal components

(PC2) explained abott 160/o and the third about 7%

(Table I). AJI coefficients on PC1 are positive, thus

indicating that this axis can be interpreted as a gen-

eral size factor. On the other side, the coefficients
orì the second aftd third principal components have

both posilive and negative signs and can be inter-
prcted as shape factors (Table I).

Thc individual scores of semionotids and

lepisosteids sho\¡/ slightly overlapping distribu-
tions along the shape factor when plotted in the re-

duced space of the first two principal components

(Figure 2). Plots of thc seconrl and third principal
components (PC3) present a fairly similar pattem

of ordination for these two groups along the shape

factors alone (Figure 3). In botb diagrams, the afni-
ids and lepisosteids form relatively tight clusteß,
except for a few outliers (resulting from a¡tifacts of
prcservation). On the other hand, the semionotids
show a greater range of vadation in size and shape,

reflecting the taxonomic diversity of thc sample
(which includes nine species in four different gen-

era) and also, to a lesser extent, ill-preserved fos-
sils- Based of the morphometric characters used,

the results indicâte the existence of cleaÌ gaps among
the Semionotidae, Amiidae, and Lepisosteidae,
with the lepisosteids being relatively closer to the

semionotids than both are to the amiids.

An. Acad. Bras. Ci., (1998) 10 (1)

Ï.AIìLE I
Eig€Dvecto¡_s of withiD-groüp principâl compo¡eots

ânãlvsis for the 20 momhometnc charact€rs ânalyzed.

Cha¡acte¡s

Dt-2 0.215

D1-3 0.180

D2-3 0.261

D2-4 0.201.

D2-5 0.232

D3-4 0.195

D3-5 0.219

D4-5 0.21,0

D4-6 0.161

D4-'t 0.237

D5-6 0.779

Ds-'t 0.173

D6-'.7 0.223

D6-8 0.250

D6-9 0.282

D6-10 0.264

D7-8 0.19s

D8-9 0.239

o8- 10 0.260

D9-i0 0.245

Eigenvalùe 1.045

Pe¡cent variancc 66.43

PC1

0.13'7 0.027

0.101 -.0.138

-,0.012 0.330

0.321 -0.334

0.016 0.013

0.319 -0.258

0.033 -{.050

0.15i 4.1't3

-0.596 4.299

-0.260 0.155

-0.031 4.293

0.192 -0.211

4.172 0.003

J).234 0.219

0.386 0.408

-.0.023 0.390

-.{).029 -.0.164

{.116 -0.126
,0.150 *0.082

...0.076 0.020

0.2t4 0 r 10

16.80 7.00

Thc correlations betwcen character valÌrçs and

the first and sccond principal componcnts show a

contrast betwecn truss connections 5-7, 6-9 ancl 6-

10, with relatively strong positive correlatjoûs, and

the remaining cha¡acters, all witb low positive or

strong negative corralations (Figure 4). On thc

other hand, for PC2 and PC3 st¡ong positive values

are for con¡Ìections 5-6, 5-7, 6-9, and 9-10 while
all the rernaining characters show negative values

(Figure 5).

The Semionotidae has an important role in the

discussion of actinopterygian relationships, espe-

cially the "Holostean".

DISCUSSION
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Fig.2-Scatterplolsofindividùalscoresoopritcipa)componcntslând2(a=L¿pisosreidae,¡=Amiidac,V=
Semionotidâc).

Until the seventiesr the semionotids, discussed the validity of the Holostei g¡oup thal
lepisosteids, and amiids were groÌtped into the was not considered as monophyletic, He positioned
Holostei grade, according to a gradist view (for ,4n¡i¿ as the sister-group to the teleosts, with re-
discussion see Patterson. 1973). The same author mote affinities with Lepisosteus. Regarding the

000

I

0 070

EE
0.68

-1t.004

-0.078

-0.152

-a.216

L/

|.02 r36

Í

-0.300

NE

t7(ì

t'( ?

Fig.3 
- Scatrcrplors of indivrdual scorcs on pdncipal componenrs2ånd3(a=L0pisostsidae,!=Amiidac,V=

Sernionotidae).
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H0 t
D4-7

' _---,-a D5.7

0.0 0.1 a.2 0.1 0.5r.l
Fig 4 

- Vectors Port¡aying rnc p.incipat airections of ch¿ractcr vari¡tion in rhc spàce ol lhc iìrsr ¡,yo p.incipal
componenls. Variables not shown arc tightly cluslered wjth D4_7 âr lhe lcfl sidc of the plot

,t D6.9

Fig. 5 - 
Vectors portraying thc principal direcrions of charactcr vrl,tron rn lhc space of the second ând third

principal componcnts. Vâriabjcs nor shown are lighly cluslered with D7_t ¡t thc mj.jdle of thc olot.
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semionotíds, however, he left them ¿s tncertae

sedis.

Olsen (1984) recognized a close relationship

between semionotids and Lepisosteus, and also po-

sitioned this clade as the sister-g¡ouP to the

teleosts.

Olsen & McCune (1991) ploPosed two h)'-

poth€s€s of phylogenetic relationships to the

Neoptelygii. ln the first o¡e they regarded the hale-

comorphs plus Semionotiformes as the sister-grouP

to teleosts. Alte¡natively they regarded the

Semionotilorm€s as the sister-group the tel€osts' in

thc other.

Molecular data suggest a possible monophyly

fot Lepisosteus p\]us Amia (ex. Normark el a¿,

199L; L.ê et al., 1'993), reinforcing the Holostei

gracìc. Llowever, when reviewing the "holostean"

controversy, Pattersor (1994) pointcd out that the

molecula¡ data can be as inconclusive as the mor-

phological data.

Tlìe Neopterygii ta,'(a included in the Present

study dicl not vary much in their gen€¡al morphol-

ogy, along their evolutionary trajectori€s- However,

some of thc pa¡ts of their body show visible shape

changes, such as thc relative position of thr: dorsal

fin, ancl a prolongatifiì of the pre-caudal legion
(between rhe posterior limit of the dorsal and anal

fins, and the origin of the caudal fin). These char-

acters are clearly evidenced by the resÌrlts of the

mùltiväriate analyses repofed here. The interland-
marks distances 4-6 and 6-9 (s€e Figurc 1), that âre

related to these modifications, were those showing
the highest coefficients in the second and third
principal componerìts (Table I).

Principal components analysis of interland-
mark distances defi¡red three groups and revealed
that the morphospaces occupied by Semjonotidae
are closer to that ol læpisosteidae relative to the
ones of Amiidae. This ¡esult partially agrees wirh
olre of the hypotheses proposed by Patt€rson
(1913, 1994) for the phylogenetic retatìonships of
the Neopterygii. AJthough used for quantitative
analyses, anatomical landmarks are presumptively
homologous and thus can be employed fo¡ evolu-
tionary inferences (Zelditch et a¿, 1995). While
truss D€tworks appeâr as a very useful technique
for studying size and shape diffe¡ences among fos-

NEOPTERYG]I MORPHOMËTRICS

sil fishes, as they also p¡oved to be uselul in the

multivariate morphometric analysis of living spe-

cies (Bookstein et al., 1985), further analyses em-

ploying more advanced geometric morphometric

methods, as that proposed by Rohlf & Marcus
(1993), will be necessary in order to provide a

more completc undcrstanding of the pattems of
morphological variation among the Neopterygii
fishes.
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APENDICE,IO

PAUP
Phylogenetic Analysis Using Parsimony
PAUP/Mac 3. 1 .1

Descriçåo das Árvores:
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/-0 \----O L max¡muslr
| \_ O L. souzai

/--0
lt
I \_--_0

0 L. p¡auhyens¡s

t__ I L. gloriae

216



Mudanças no caráter 1 1 na Árvore 1 :

+_____.-__0
0 \------- 0 S. karabensls

l-- O Paralop¡dotus
/------0
| \-- 0 Aranpetep¡dotes

l-o
| ffi*H#ffiHHtffi+1# 1 S. e/egans

#WHffi1

0 Watsonulus

L- 1 L. roxoi
I

l_1 l__ 1 L. laev¡s
| \-1
I-1 \- 1 L. maximuslt

I \-- ? L. souzait_1
lt

\_1
I

| \---__1

1L. piauhyens¡s

Mudanças no caráter 12 na Árvore 1

l- ? L. gloriae

O Watsonulus

\- 'l L e/yens/s

1 \.--- 1 S. kanabens¡s

1 L. lenn¡er¡

l-- 1 Paralep¡dotus

| ffiffi# 0 Araripetep¡dotes
t---1
| \_*_,_ 1 S. e/egârs

L*-_-_ 1 L.

I

l-1 l- 1 L.

| \-1
t_1 \_11

tl
I

/__4
II

\_-_1 \- 1 ¿. eiyensls
I

I \_*__1

1 L. p¡auhyensis

roxoi

laev¡s

. max¡mus

l_ 1 L. qloiae

0 L. souzai

1L lennier¡



Mudanças no caráter 13 na Árvore 1

0 \---.--- 0 S. karabensls

L--O
| #ffi# 1 Araipetep¡dotes

t--0
I \_ 0 S. e/egâns

/--*----*----- O L. p¡auhyensis

l- O Paralep¡dotus

\_-/l \_ O L. max¡mus

O Watsonulus

I-- 1 L. roxoi
I

l-1 l-_' O L. laev¡s
| ffiffio

tt
| \_*___ 2 L. souza¡t_1

I I l- 2 L. gloriae
| \-_---__1

FWM\ \-- 1 L. e/vensls
I

Mudanças no caráter 14 na Aryore 1:

I

| /- ? Paralep¡dotLtsI r-*-o
I t \-O Araripetepidotes
| /_0
I I os e/egans

1 L. lenn¡er¡

0 Watsonulus

lffit1 I_1 \-_o L maximu.

\------ 0 S. kanabensls

F___*_ 0 L. roxo¡
f#ffi##o t_o L. taev¡s

I \---0

lt
| \-- 1 L. souza¡

t__1
I I t_.2L gtoriae
| \*---___1

\_a \_ 1 L. eiyersls
I

1 L. piauhyensis

1 L. lenniøri



Mudanças no caráter 15 na Arvore 1

I--- 1 Paralepidotus
l-----1
I \- 1 AraripelepÌdotes

ffi4

0 Watsonulus

l__ 1 L. roxoi
I

l-.---.---_1 lll+#ffiffiO L. laevis
I F-*r

W1 \- 1 L. max¡mustt
| \______ -_ 1 L souza¡

\-0 \-0L e/yers/s
I

0 L. piauhyens¡s

Mudanças no caráter 16 na Árvore 1

I

I

I

I

I

I I \=*- 0 S. e/egans+*--- _,_______0
O #Ht###W####itf*it## 1 S. kanabens¡s

0 L. lennier¡

I-- O Paralepidotus
/-0
| ffi## 1 Araipetep¡dotes

t-_o

\__0

o Watsonulus

| ____ I L. raxo¡
I

I-1 l- 1 L. laev¡s
I \---1

/_1 \_2L max¡mustt
| \-- 

" L. souza¡
L----1
tt

- 

0 L. p¡auhyens¡s

H+ffi1
¡

I \_____1
L- 1 L. gloriae

\- 1 L. e/yersi!

1 L. lenn¡er¡



Mudanças no caráter 17 na Arvore 1

\_____ 1 S. ka¡,aóens/s

/--**_-__--- ? L. piauhyens¡s

ffio
| \- O Arar¡petep¡dotes

l-_-1
I \_____ 1 S. e/egans

l- 0 Paralep¡dotus

-- 1 Watsonulus

l-2 L. roxo¡
I

l__1 l_ 2 L. laev¡s
| \-1

l_j \_ 2 L. max¡mustt
I \- ? L. souza¡

tl
\_1

j

| \-__1

Mudanças no caráter 1B na Árvore 1

l- I L. glonae

\- 1 L. ê/ye,s,r's

1 L. lenn¡er¡

#Hffi O Parêlepidotus
t-*--1
| \- 1 Araipelep¡dotes

| \__ 1 S. eiegans

L..*___,- a L. roxoi
I

/-0 t- ? L. taev¡s
| \-0

l-0 \---* ? L. manmusft
| \*_*- 2 L. souzai

ttlt#1#1,,1t1tO

I I t- O L. qtor¡ae

\_1

\-- 
- 

1S. kanabensls

1L. p¡auhyens¡s

0 Watsonulus

\- 0 l. e/ye¡rs/s

1 L. lennieri



Mudanças no caráter 19 na Arvore 1:

F-- 1 Paralep¡dotus

| \-- ? Araripelep¡dotes
t-------1

I \___ 1 S. e/eoars

\--_0

\-- 1 S. kanabersls

O Watsonulus

? L. roxo¡
Il_o l__1 L laev¡s

| \--0
/--0 \- o L. maximus
lt
| \- ? L. souza¡

/----r0
tt

\__0
I

| \.-_0

? L. piauhyensis

Mudanças no caráter 20 na Arvore 1

l- O L. gloriae

\_ " L e/yensr.s

I I \--- 0 Araipelep¡dotes
I /--0
| | \____0 S e/ega's+___--_o
0 \ 0 S. kanaáensls

ffi#l# 1 Paralepidotus

O Watsonulus

,1 L. roxo¡
I

/__1 t_ 1 L. laev¡s
| \-1

#1H#Jffi| \_ 1 L. max¡mus
II
| \---- .- I L souzai

\-_0
I

0 L. p¡auhyensis

t- o L. glotiae

\- 0 L. e/yens/s



Mudanças no caráter 21 na A"vore 1.

I | \____ O Arar¡petep¡dotes
| /-..*0
I I \__ 0 S. e/egans

0 \--- 0 S. kanaóens,s

lHHHtl#l 1 Pa ral e p¡d ot Lt s
t-o

\-0 l------0 \-- 0 L. max¡mus

0 Watsonulus

? L. roxo¡
Il-o l- o L. laev¡s

| \--0

ll
| \__'- ? L. souzai

t-----0
I I t_1L gtor¡ae

\__0
I

0 L. p¡auhyensis

Mudanças no carâter 22 na Árvore 1

\- 1 L. e/vensl

I | \--_*____ 2 S. e/egans
ffi fi ull¡ tf THHHH+Hfl tltttt+l1 t1 

I I tttfl 1ÍlH4ttlt¡f ra

O L. lenn¡eri

0 \--- 2 S. karaóensls

t_2
| \-- 2 Aranpebpidotes

t__2

O Watsonulus

HHH#### O P a rale p¡ dotu s

\n -- 0 L. max¡mus
lt
| \___ 0 L. souza¡

I I ltit4lffi 2 L. gloiaej \---*0

Il--o l--_ o L. laev¡s
| \* --0

*#H##t#4JHtluf4#4 1 L. roxo¡

\-.-.0
I

O L. piauhyens¡s

\- 0 L. e/yers/s

O L. lennieri
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Mudanças no caráter 23 na Árvore 1 :

/__*___

+____2

ItHffi 0 Paralep¡dotus
t-2
| \- 2 Aranpelep¡dotes

t--.-?
| \__*_ 2 S. e/egans

\? \- 0 L. max¡mus

\----- 2 S. kanabers/s

?- Watsonulus

#441MHHW 1 L. roxo¡
Il---o l- o L. laev¡s

I \__-.._- O L. souza¡/-o
I I l-2 L. gtoríae
lwHW

II
| \'-0

#W#W#o \_2L e/vensis
I

2 L. p¡auhyens¡s

Mudanças no caráter 24 na Árvore 1:

I

I

I

I

I

I+-_0

O L. lennieñ

l-*** O Paralep¡dotus
/__0
| \- O Arar¡pelep¡dotes

/--0
| \____ 0 S. e/egar¡s

1 L. p¡auhyens¡s

- 
" Watsonulus

\-0 #W1 \'--_ 1 L. max¡mus

\___ 0 S. kanabensis

/-*-----,- 1 L. roxo¡
I

l_1 l_ 1 L. laevis
I \---1

tt
| \__-==- 1 L. souza¡/---o

I I l_ O L. gtor¡ae
| \-*__0

\-_r1 ,-- 0 L g/ye,,ls/s

I

O L. lennien



Mudanças no caráter 25 na Arvore 1 :

1 \ 15. karaþersls

l- O Paralepidotus
##ffio
| \- 0 Araripelep¡dotes

l---1
I t_-___* 1 S. e/egars

/---- 1 L. piauhyens¡s

l--1 l-1 \---- 1 L. max¡mus

? Watsonulus

t___ ? L. roxo¡
I

L_1 l_ 1 L. laev¡s
| \-1

tt
I \__ ? L. souza¡

1_-_1
I I t_1L gtor¡ae

| \---_-1
\-- 1 \-- lL e/yensis

I

Mudanças no caráter 26 na Arvore 1

+-=-__-..--2
2 \_-- 2 S. karabensls

1 L. lenn¡e

l#f#tt4t## 1 Parale pidot u s
t---2
| \-- 2 Araripelepidotes

t---.---2
| \..- 2 S. e/egans

O L. p¡auhyensis

\_t ,- 2 L. maximus

? Watsonulus

/---*__- 2 L. roxo¡
I

l--2 t- 2 L. laev¡s
| \---2

tt
| \___ ? L. souza¡

/*----2
I I t-at ñt^I I t- z L. ytanae
| \___2

\_t ,- 2 L. elvensis
I

2 L. lenn¡en



Mudanças no caráter 27 na Arvore 1

I I ##t44lffi 2 Araipetepidotes
| /__0
I I \_____ 0 S. e/egans+-*_____0

l-- - O Paralep¡dotus
/_0

tþtNW+#1 l_-_1 \_ 2 L max¡mus

? Walsonulus

l_-__ 1 L. roxo¡
I

l_1 l_ 1 L. laevis
l \-1

II
| \__ 1 L. souzai

l-----1
j I t_lL gtoiae
| \-__1

\----- 1

I

1 L. p¡auhyens¡s

2 S. kanabens¡s

Mudanças no caráter 28 na Arvore 1

/------- - o watsonulus

\-*- 1 L. e/yens/s

1L lennìeri

l--- 0 Paralep¡dotus
t---0
| \......'.*- O Araipetepidotes

I_-O
| \___ 0 S. e/egans

\--0 ffiffii \-1 L. max¡mus

0 S. kanaþensls

/.-____*_ I 1.. roxo¡
I

/-1 l- 1 L. laevis
| \-1

tt
| \__=- I L. souza¡t_o

I I l- O L. gtor¡ae
I \_.=-__0

\_n \- 0 L. e/vensis
I

\--..--_- 0 L. lenn¡er¡

O L. p¡auhyens¡s
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Mudanças no caráter 29 na Arvore 1:

0 \ 0 S. ka¡,aóers,s

I- O Paralep¡dotus

^--.---0| \- O Arar¡pelep¡dotes
/_0
I \__ ? S. e/egans

\-0 ffi1 \-1 L. maximus

? Watsonulus

l-- 1 L. roxo¡

I

l-1 l-^- 1 L. taevis
| \-1

t__o
I I t_o L. gtoiae
| \--0

tt
ì

\_0 \_ 0 L. e/yersis
I

0 L. piauhyens¡s

Mudanças no caráter 30 na Árvore 1:

2 L. souza¡

O L lenn¡eri

\-.-- 0 S. ka,abers/s

Ê-- o L. p¡auhyensis

#MHffi1
| \..-...-'...._ 1 Araripelepidotes

l-0
| \__ 0 S. e/egans

l- 1 Paralepidotus

\_0 l_1 \_ 2 L max¡mus

l Watsonulus

l____ 0 L. roxo¡
I

ffiffi#o t-? L. taev¡s
| \-0

lt
| \__=.- 1 L. souzat

I I I_aL gbr¡ae
i \-.--_1

w1 \_"L. e/ye¡¡s,s
I

1 L. Iennier¡

226



Mudanças no caráter 31 na Arvore 1

W1
0 \ ? S. kanabersls

t-----1
| \- ? Araripele pidotes

t-----1
| \___ .1 S. e/egarls

*-*"*- 0 Watsonulus

l----- 1 Pdralepidotus

\-*--0 l_1 \_ 1 L. max¡mus

l- 2 L. roxo¡
I

I-1 l-* 1 L. laev¡s
I r..---1

II
| \..-.'.-_____ ? L. souza¡

#tffi##1
I I l-1L gtoriae
I l------*----1

t*lo

O L. p¡auhyens¡s

Mudanças no caráter 32 na Árvore 1:

/--_
I

I

I

I

I

I

0

\- 1 L. e/ve¡,sÀ

O L. lenn¡eri

/---0
| \- 2 Arar¡pelepidotes

t--o
| \______ 0 S. e/egans

L-- 0 Paralep¡dotus
-_ 

2 Watsonulus

\------0 L---0 \----- O L. max¡mus

\----- ? S. kanabens/ò-

/--_- ? L. roxoi
I

l-o t- ? L. taevis
I \--o

lt
I \____ 2 L. souzai

t---0
I I t_ 2 L. gtoiae
| \----_0

? L. p¡auhyensis

L. lenn¡er¡
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Mudanças no caráter 33 na Arvore 1

O Watsonulus

/- 2 Paralep¡dotus
l-----1
| \- 1 Araripetep¡dotes

| \__**_ 1 S. e/egans

\--- 1 S. kanabensrs

l-- 1 L. roxo¡
I

l-1 l- 1 L. laev¡s
| \-1

l_1 \_ 2 L. maxjmus
lt
| \--- 1 L. souza¡

1L. piauhyensis

l- 1 L. gloiae

\- 1 L. e/yen,sr.s



Awore2

Watsonulus

l-- Paralep¡dotus

| \- S. e/egans

\- 
-+ ¡ I

\-- s. kanabens¡s

/-- L. roxoi
Il--*+ l- L. laev¡s

I L---n
l-+ \- L. maximus

l-+ \-__._ L. Souzaltt
| \-*..-_.............- --- Araipetepidotes

I I t_ L. gtoiae
| \-=-_..--+

\+ L- e/vensrs

L. p¡auhyens¡s

L. lenn¡erì



l-ista de Apomorflas:

nó_24 --> Watsonulus

nóde_24 *> nó_15

nó_15 -> nó_14

nó^14 -> Paralepidotus

RAMO TER

12
18
a.>

10
19
zz
31
7

15
1

o
(.¡

17
18
20
21
22
zö
25
26
2

11

to
27
11

14

1

24
26
5

13
to
30
2

Ò4

B

12
14
15
4-7

20

cl

^ aaa

0,333
1,000
1,000
1,000
0,400
0,500
^ ÒaÒ

0,333
0,333
0,500
0,333
0,500
0,333
0,500
0,500
0,400
0,500
0,500
1,000
0,667
0,333
0,500
0,667
0,333
0,333
0,667
0,333
0,500
1,000
0,333
0,500
0,500
0,500
0,667
0,500
1,000
0,333
0,333
0,333
0,500
0,500

1

1

1

1

nó-14 :> S. e/egans

nó_1 5 *> S. kanabensls

no_24 *> no_-23

nó*23 --> L piauhyensis

no_23 -> nó-22

no*22 *> no_21

nó_21 -> nó_19

MU

I ==> tJ

1==>0
1==>0
0->1
0 ==> '1

o*>2
0-->1
0 ==> '1

0==>1
0==>1
0-->1
0==>1
1==>0
1==>0
0==>1
0==>1
2-->O
2 ==> O

1==>0
2==>1
0 ==> '1

0==>1
0 -=> 1

0-->2
0==>1
0==>1
0-->1
'1 ==> 0
0==>1
¿==>u
0-->1
0 ==> 1

0==>1
0==>1
0==>1
0==>1
0==>1
1-->0
'1 --> 0
0==>1
1-->0
0*>1nó_19 -> nó_18

0 500



nó_18 -> nó_1 7

nó_17 --> L. roxoi

nó_17 *> nó_16
nó_16 -> L. Iaevis
nó_16 --> L. maximus
nó_18 *> L. souzai

nó_19 -> Araripelepidotes

24
28
29
2

12
30
5
7

22
z.)
13
15

1

14
29

4
6
o

11

22
25
27
5

1B
14

7

o

0,500
1,000
1,000
0,667
0,333
0,500
0,333
0,333
0,400
0,500
0,500
0,333
0,333
0,333
't ,000
1,000
1,000
0,500
UI J!)J

0,333
0,400
0,500
0,667
0,333
0,333
0,500
0,333
0,400
0,333
0,500

nó_21 *> nó*20

nó_20 --> L. gloriae

nó_22 --> L. lennieri

0==>1
0==>1
0:>1
1==>2
0->1
1*>0
1->0

0 ==> 1

0==>1
1==>0
'1 ==> 0
1==>0
0->1
1-->2
0 ==>

0 ==>

1==>0
0==>2

==> 0
==> 2
--> 0

0==>1
0==>2
0==>1
2==>0

231



earacteres Oiagnósticos:

Caráter

1

2
.)
4
Ã

6
7
I
I
10
11

12
4a

14
15
16
17
1B
'19

¿U

21
aa

24
25
lõ
27
28
,o
30
31

J.]

N- Mtntmo
Je Pâssos

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

I
I
1

I
2
2
1

1

2
2
1

2
1

1

nla
1

N" de
Passos nâ

a

J

1

1

a

t
J
1

J
1

.l
)

2
2
a

1

2
2
5
4
2
2
2
a

1

¿

2
2
0
1

N" Máximo
de Passos

J

B

1

1

.)

2
4
4

J
J
4

4
4
6
4
2
4
a

4
Ò

5
t)
5
2
2
4
4
4
3
a

0
1

cl

0,333
0,667
1,000
1,000
0,333
0,500
0,333
1,000
0,333
1,000
0,333
0,333
0,500
0,333
0,333
0,500
0,500
0,333
1,000
0,500
0,500
0,400
0,500
0,500
0,500
1,000
0,667
1,000
1,000
0,500
0,500

0/0
1.000

RI

0,000
0,833

0/0
0i0

0,000
0,000
0,333
1,000
0,000
1,000
0,333
0,000
0,667
0,333
0,600
0,667
0,000
0,333
1,000
0,667
0,500
0,000
0,500
0,750
0,000

0/0
0,500
1,000
1,000
0,500
0,500

0/0
0/0

RC

0,000
0,556

0/0
0/0

0,000
0,000
o,111
1,000
0,000
1,000
0,330
0,000
0,333
0,111
0,200
0,333
0,000
0,111
1,000
0,333
0,250
0,000
0,250
o,375
0,000

ot0
0,333
1,000
1,000
0,250
0,250

0/0
0/0

HI

0,667
0,333
0,000
0,000
0,667
0,500
0,667
0,000
0,667
0,000
0,111
o,667
0,500
0,667
0,667
0,500
0,500
0,667
0,000
0,500
0,500
0,600
0,500
0,500
0,500
0,000
0,333
0,000
0,000
0,500
0,500

0/0
0. 000



Mudanças no caráter 1 na Árvore 2

| \- 1 S. e/ega/?s

#ffi#ffi O Paralep¡dotus

\-1 ll

\--- 15. kanabensis

I____. 2 L. roxo¡
I

I_j l__ 1 L. laev¡s
I r--1

l.'-......-1 lt#IMHO L. max¡mus

l WatsonulDs

1

l_1 \_ ? L. souzaitt
| \__=_ 1 Araripelep¡dotes

t_.i
it

\_1
I

| \---------1

Mudanças no caráter 2 na Arvore 2:

I- 1 L. glor¡ae

0 L. piauhyens¡s

\- 1 L e/ve¡sls

+*_____*-___0
I t- O S. karabensls
I

0 /-___*-_______ o L. piauhyens¡s

*--- 0 WatsonulLts

/----0
I W '1 S. e/egars

l- O Paralepidotus

\---0 I I

l__ 2 L. roxo¡
I

#*ft#Hqlz l*--- 2 L. laev¡s
I Ë-2

l-1 \- 2 L. max¡mus

t-1 \-- I l_. souzai
lt
i \- 1 Aranpetep¡dotes

ffi##1
j I t_.1 L. gtor¡ae
| \-_____1

\rl ,- 1 ¿ e/yens/s
I

\________ o L lonníeñ

233



Mudanças no caráter 3 na Árvore 2

_____0
I \-- O S. karabensls
I

/*---0
| \- 0 S. e/egans

"- 0 Watsonulus

I---- O Paraleo¡dotus

\_0 ll

¿---- o L. roxo¡
Il-o I- o L. taev¡s

f r--0
l-O \--- 0 L. maximus

--- 0 L. p¡auhyens¡s

I r-.
tttt

I

/--0 \--- 0 L. souzaltt
I

--0
I

\--- O L. lennjeri

Mudanças no caráter 4 na Árvore 2:

\_..-=.--0
l- O L. gloiae

/=-__

\- 0 L. e/yens/s

1 Araipelep¡.lotes

0 Watsonulus

I-- 0 Paralep¡dotus
/_-0
I \- 0 S. e/egârs

\_0 ll

\-- 0 S. kanabens,s

t-- O L. roxo¡
Il-.-o l- o L. laev¡s

| \-0
l-0 \- O L. maxmus

l--O O L souza¡tl
It--0

I I t_? L. gtoriae
| \--_-__0

\_0
I

0 L. p¡auhyens¡s

\- 0 L. eiyensls

1 Arar¡pelepidotes

O L. lenn¡er¡

234



Mudanças no caráter S na Árvore 2:

___u
I \_____ o s. kanabensls
I

0 /-- o L. piauhyøns¡s

t--o
I \__ 0 S. e/ega,s

l__-- 0 Paralep¡dotus

\.-0 ll

#H+#t ititffi# O L. roxoi
I

L-1 l-1L laevís
I \--,1

l__1 \_ ? L. maximus

O Watsonulus

l_1 \-..-___?¿ souzal
ll
I \......'........-........-...-........-- 1 Arar¡petepidotes/*-1

I f t- O L. gtoriae
I WffiW#ffio

*JWffi1
I

Mudanças no caráter 6 na Árvore 2:

It*I F#Ht 1 paralep¡dotus
I r-*-o
I I \- 0 S. e/egans+_-__'_____,_*_______0
I t---- O S. kanabersis
I

\- 0 ¿. eiyersls

1 L. Iennieri

\-----o I I

L___ 2 L. roxo¡
Il--0 L-oL taev¡s

I \-0
/-0 \--- ? L. max¡mus

0 Watsonulus

t__*î) \___ ? 1... souza¡tt
I Wl Arar¡petep¡dotest---0lr

\-_0| 
\*_=-=-_0

? L. p¡auhyens¡s

I

L- 0 L. gloiae

\-_ 0 L. e/yens/s

0 L. lenn¡eri
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Mudanças no caráter 7 na Arvore 2:

l__ 1 paralep¡dotus
w*44qt1i1

I \_ 1 S. e/egans_=-___0
\- 0 S. karabensls

\-0 ll

O Watsonùlús

It_o t_ o L. laev¡s
| \--o

l-o \- o L. maximus

lfffiH+Hlffilt+ 1 L. roxo¡

l-O \*-- 7 L. souzai
tl
| \....................-.-.-''...*_ _* 0 Araripetep¡dotes

t--o
tt

\_o
I

| \---_0

0 L. p¡auhyensÌs

Mudanças no caráter B na Árvore 2.

HtW 1 L. glor¡ae

\- 0 L e/yersis

t,.,-0
I \_ 0 s. e/egars

l- 0 Paralep¡dotus

\--0 I I

\-_- 0 S. kanabensis

/- 1 L. roxoì
I

l-.,-.-1 L- 1 L. taev¡s

ì \--1
l-1 \- 1 L. maximus

0 Watsonulus

lHtþffi1 \_-==_ 1 L. souzai
ll
| \--- 1 Arar¡pelep¡dotes

l-_ott
\--0 \--O L e/ye,ls/s

I

-- O L. p¡auhyens¡s

| \----0
l-- a L. gloriae

0 L. lennien
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Mudanças no caráter I na Arvore 2

+--_---_______-0
I

I0/.

ffi#tfit#
t----o
| \_0 s.

l--- o L roxoi
Il--o L- o L. taev¡s

I r--.0
t-0 \_0L maximus
tt

I_O \___ ? L. souzai
tl

- 0 Watsonulus

1 Paralepidotus

elegans

. kanabens¡s\-*----- 0 s

It--0
tt

\--0
ì

O L. p¡auhyons¡s

Mudanças no caráter 10 na Arvore 2

t_ ? L. gloriae

\- 0 L. eiye¡tsls

W1
I \ l s. kanabersi's
I

0

Ararípelepidotes

l- 1 Paralepidotus
I_1
I \-1S e/egans

1 L. lenn¡er¡

I__ O L. roxo¡
I

I---0 l------0 L laevis
| \-o

/_*_-0 \_ O L. max¡mustt
| /.-0 \_ 0 ¿. souzalltr
I | \-........-*____ O Araripetop¡dotes
| /_0rtt
I | \____0
\_0

I

0 L. p¡auhyensìs

/- ? L. gtor¡ae

\- 0 L e/yens/s

0 L. lonn¡er¡

237



Mudanças no caráter 1 1 na Árvore 2:

l-- 0 Paralepidotus
t--o
I fffi 1 S. e/egans

\-- 0 S. kanabersls

/--- 1 L. roxoi
II_1 l_1L laev¡s

| \-1
l_1 \_ 1 L. max¡mustt

0 Watsonulus

t__1 \__.-- ? ¿. souzai
II
I Wo Araipetepidotes

lt
\_1

I

| \--.-=---l

1 L. piauhyensis

Mudanças no caráter 12 na Arvore 2:

l- ? L. gloriae

O Watsonulus

\-- 1 L. e/yers,s

1 L. Ienn¡eri

l- 1 Paralepidotus

| \-- 1 S. e/ega,s

\--- 1 S. kanabensis

l--- 1 L. toxo¡
I

*c#*ÉÉ]l#1 /_ 1 L. taevis
| \---1

l--O \-- 1 L. max¡mustl

1 L. piauhyons¡s

ffiffij \-__-- 0 L. souza¡
ll
| \- o Araripetep¡dotes

l-1
tt

\--._1
I

I \_.-*-=--1
l- ? L. gloriae

\- 1 L. e/versis

1 L. lenn¡eri



Mudanças no caráter 13 na Árvore 2:

/-- 0 Paralep¡dotus
/*--0
I \-- 0 S. e/egans

\----- 0 S. karabensls

l- .1 L. roxo¡
I/-1 l- O L. laev¡s

| #ffio
L-1 \_ o L. max¡mus
ll

0 Watsonulus

l-1
a L. souzattl

| \-- 1 Arar¡pelepidotes
t---*1
I I t_ ? L. gtoiae
| \__---__-_1

###t###1
I

0 L. piauhyens¡s

Mudanças no caráter 14 na Árvore 2.

\-- 1 L. e/yens¡.s

I I \-- o s. e/egalrs+__,-____-____________*--'-0

0 /_-_ __*_ 1 L. p¡auhyens¡s

1 L. lennied

/- ? paratepidotus
/---a

ffi#1

\--..-- 0 S. kanaþensls

l- 0 L. roxoi
I

l__0 l-__OL taev¡s
I \--o

l-0 \-_ OL maxmus

0 Watsonulus

tl
ryry#4 ffiW4#ffi######t# I L. souzaiII

, f_ \-----0 Arar¡petep¡dotes

I I t- '>t ã¡

| \--_ |

\-f , \_ 11. e/yersl.s

1 L. lenn¡eri
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Mudanças no caráter 15 na Árvore 2:

0 Watsonulus

l---- 1 Paralepidotus
ffi1
I \- 1 S. e/egans

\____ 0 s. karaþersis

pÊuhyens¡s

l-- 1 L. roxoi
I

l....--.._1 ffillHt# O L. laev¡s
I \-1

\---- I L. max¡mus
tl

#HHHM1 \______ 1 L. souza¡
ll
| \_______ 1 Araripetepidotest_o

I I t*--- ? L. gtoiae
| \=-__0

\--0 \-- 0 L. e/yensls
I

\---__------*--_-*-.*'_____*._^ O L. lenn¡eri

Mudanças no caráter 16 na Árvore 2:

O Watsonulus

L--- O Paralep¡dotus
t_0
| \- 0 S. e/egars
--0

ffiHffiffi 1 S. kanabensls

O L. piauhyens¡s

l-___ 1 L. roxo¡

I

l_1 L_ 1 L. taev¡s

I \-1
l_1 \_ ? L. max¡mustt

l_1 \ __ I L. souza¡tt
| \..-'_.'-'__.*......_ ___ 1 Aratipetep¡dotes

l--1
I I t__ 1 L. gtoriae
I \-.---_1

ffiHW1
I

\- 1 ¿. e/yens/s

1 L. lenn¡er¡



Mudanças no caráter 17 na Arvore 2:

1 Watsonulus

#ffi#M 0 ParalepidotLts
/_1
| \_ 1 S. e/egans

\-- I S. ka,abenst.s

I- ? L. roxoi
I

l_0 l_ 2 L. laevis
I \--0

i-_0 \_ 2 L. maximus
tl

t#H#tt#o \______ ? L. souzai
tt
| \_ O Araripelepidotes

t___1
tl

I

| \--------------*r

piauhyens¡s

Mudanças no caráter 1B na Árvore 2:

l- 1 L. olonae

# O Watsonulus

\-- 1 L e/vens/s

1 L. lenn¡ei

HHHffiHf# 0 Paralep¡dotus
t_1
I \_ 1 S. e/egans

\__ 1 S. kanabensls

/____ ? L. roxo¡
I

L__1 t_" L laevis
| \----1

l_1 \_-2 L max¡mus
tl

l_1 \__ 2 L. souza¡
tt
| \.'_.............- 1 Araripelep¡dotes

t---1
I I t_oL gtoiae

tl
I

1L. p¡auhyens¡s

1 \- 0 L. e/Vens/b

1 L. lenn¡en



Mudanças no caráter 1 9 na Árvore 2:

/___

I

I*(
I

#

l----- I Paralep¡dotus
t_1
| \_ .1 S. e/egars

\____ 1 S. karaþersls

0 Walsonulus

l__,_- 2 L roxo¡

Il--*0 l*-* ? L. laev¡s

| \-0
/-0 \- 0 L. max¡mus

tt
l__0 \__ 2 L. souza¡

tl
| \..-........-.-.."...-.....-- ? Araripelep¡dotes

t*-o
I I t_ O L. gtor¡ae

| \-0

? L. p¡auhyens¡s

sr

\-0 \- ? ¿. eiversls

MudanÇas no caráter 20 na Arvore 2:

? L. lennier¡

0 l__ - o L. piauhYens¡s

####### 1 P aral e p¡d ot u s
l-o
| \- 0 S. e/egars

l-- 1 L. roxo¡
Il-,*-1 l--- 1 L. laev¡s

I l--1
#HW1 \___1L max¡mus

li
t_o \_ ? L. souzat

tt
| \__ 0 Arêr¡pelep¡dotes

\-*- 0 s karabensrs

O Watsonulus

t----o
II

\_0
I

| \--_-0
l_ 0 L. gloiae

\--- 0 L. e/vens/s

0 L. lenn¡er¡



Mudanças no caráter 21 na Arvore 2:

I*- 'l L. gloriae

\- 1 ¿. e/yensis
I

\_________**.---__-._---_- 0 L. lenn¡ei

Mudanças no catálet 22 na Árvore 2:

O Watsonulus

M++ 1 Paralep¡dotus
l-o
| \_ 0 S. e/egars

\- 0 S. kana¿¡ersis

O L. p¡auhyens¡s

l-1L roxo,

I

I-O t- 0 L. laevis
I r--0

l_-o \__*_ 0 L. rnaxirnus
lt

l__0 \__-___? I souzaitt
| \--- O Ararípelep¡dotes

O Watsonulus

#HHffitb# 0 Pa rale p¡d ot u s
t_2
| \__ 2 S. e/egars

\- 2 S. kanabensis

0 L. piauhyens¡s

ffil#tt+lilgtl#llHl 1 L. roxo¡
Il--o t- 0 L. taev¡s

I \--0
l-0 \____ 0 L. rnaxÆus
lt

t----0
ll

\--__ 0 L. soazal

I

I--O
it

ll\-_=-..-0
\----0 \--- 0 L. e/yens/s

2 Ara pelep¡dotes

tl++llt4lll+ 2 L. gloriae
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Mudanças no caráter 23 na Awore 2:

+*--.-----.---,,_'----- -2

#t#lqt### O Parale p¡dotu s
t----?
| \- 2 S. e/egans

\*--2 I I

\- 2 S. kanaÞensls

It_o t_ 0 L. Iaev¡s

| \-o
fl#H#o V-- Q L. max¡mus

l-2 \-- 0 L. souza¡

tl
| \*_..-..-_.----....-._____ 2 Araripelep¡dotes

/-2

ffiW1L roxoi- 
2 L. p¡auhyensis

II

I

Mudanças no caráter 24 na Awore 2'.

I- 2 L. gloriae

\--- 2 L. e/vens,s

l- 0 Paralep¡dotus
l-o
I \- 0 S. e/egars

*__0
\- 0 s. kanaöersis

\--0 I I

O L lønn¡ar¡

l___ 1 L. roxo¡
I

t_1 /_ 1 L. laevis
I \-1

#HHHW1 \__1L max¡mùs

? Watsonulus

/-0 \____=__ 1 L. souza¡

tt
| \-........'..-..._- 0 Araripelepidotes

l-o
I I t_ o L. gtoriae

l \--_--0
\-0 \- 0 L. e/ye,s/s

1L. p¡auhyens¡s

O L. lenn¡en
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Mudanças no caráter 25 na Arvore 2',

| \__ 1 S. e/egars

ffiHH## 0 Paralep¡dotus

\---_ 1 S. kanabersls

I___- a L. roxo¡
I

l_1 l_ 1 L. laevis
| \--*1

l-1 \-- 1 L. maxinus
ll

l Watsonuhts

l--1 \-- " L. souza¡
tt

p¡auhyonsis

Mudanças no caráter 26 na Arvore 2:

\- 1 L- e/vens/s

__-- 2 Watsonulus

##WH## 1 Paralopidotus
/--2
| \- 2 S. eiegars

l____-_ 2 L roxoi
I

L___Z t_^Zt laev¡s
| \**2

l-2 \- 2 L. max¡mus
lt

l-2 \_______ ? L. souza¡
tl
| \--------- 2 Ara polep¡dotes

\-- 2 S. kanabensls

l- 2 L. gloiae

O L p¡duhyensis

\- 2 L. e/yensls



Mudanças no caráter 27 na Arvore 2:

l* * 0 Paralepidotus
t-o
| \- 0 S. e/egans

ffi##1 I I

I l-1 1 L. souzairtt
I I WZ Araipetep¡dotes

ffi#li#l+ 2 S. kanabens¡s

l___ 1 L. roxo¡

II-1 l--1L laev¡s
I t---1

l--1 \- ? L. max¡mus

? Watsonuhls

I t_1
ltl
I I \_*____1
\-_.1

I

1 L. p¡auhyens¡s

Mudanças no caráter 28 na Árvore 2

l- 1 L. glor¡ae

\- 1 ¿. e/vers,s

1 L. lenn¡er¡

l*- O Paralep¡dotus
/-,.**0
| \- 0 S, eiegârs

\- 0 s. karabensls

l- 1 L roxo¡
I

1..--.--.,1 l-_._- 1 L. laev¡s
I r---1

Hf#lW#1 \-1L max¡mus¡t

O Watsonuhts

L_O \_______ 1 L. souza¡tt
| \-- O Arar¡pelep¡dotes

/-*-0
II

\-0 \- 0 L. e/yensis
I

| \--___0

0 t... piauhyensis

t- o L. glor¡ae

O L. lenn¡e
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Mudanças no caráter 29 na Arvore 2:

/- 0 paralep¡dolus
i_--_0
I \____ " S. e/egans_______0
\--_ 0 s. kanaóensrs

\-0 ll

- ? Watsonulus

L__. 1 L roYo¡

I

l--1 l- 1 L. laev¡s
I \--1

#ffiHMI \-_ 1 L. maximus

I-O #ffiW#ffi2L.souzai
lt
I \--...............-.-.'..-* -* 0 Araipelep¡dotes

l*--o
tt

\-0 \- O L. e/yensis
I

| \--_..-0

0 L. p¡auhyens¡s

Mudanças no caráter 30 na Árvore 2

l- o L. glor¡ae

_u
I

I

0t.

O L. lennier¡

t--,0
| \- 0 S. e/egans

l- ? Paralepidotus

\_0 ll

\--_ 0 S. kanabens/s

l- 0 L. roxoi
I

#Élf#$ft#0 t___ 2 L. taev¡s
I \--o

t_1 \_ ? L. max¡mus

? Wafsonulus

l--1 \__.- 1L souza¡tt
| \-- 

-- 
1 Araripelep¡dotes

l--1
lt

ffi#1
I

I \-__.-__]

0 L. piauhyens¡s

l-- 2 L. gloriae

\__ ? L. e/yens/s

1 L. lenn¡er¡
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Mudanças no caráter 31 na Arvore 2:

L- 1 Paralep¡dotus
/--_-1
| \*_ 1 S. e/egans

\-0 ll

\-- ? s. karabe,,Ts/s

l_-__ ? L. roxo¡
Il-1 l---- 1 L. laev¡s

| \---1
l-1 \-,1 L. maximus

0 Walsonulus

t-I \__ ? L. souza¡tt
| \_____ - ? Araripetepidotes

HffiM1
I I t_ 1 L. gtoiae
I \-1

\_0 \_ 1 ¿. e/yers/.s

0 L. piauhyens¡s

1

Mudanças no caráter 32 na Árvore 2:

+____=-___0
I t ? s. kanabersis
I

0

0 L. lenn¡or¡

l--- O ParalepidotLts
l---o
| \- 0 S. e/egans

- 
" Watsonulus

\--0 I I

t__ 2 L. roxoi
I

1.. .. -.a l- ? L. taev¡s

| \--0
l_0 \_ O L. max¡mus

l--O ? L. souzai
lt
| \--- ? Araipetepídotes

t*-.-o
j I l*-- 2 L. gtoiae
| \-*__0

\--0 \- ? ¿. e/vens/s

? L. p¡auhyens¡s

L. lenn¡er¡
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Mudanças no caráter 33 na Arvore 2

l__ 2 paralep¡dotus
t_1
I \.- 1 S. e/egans

\_1 ll

\----- 1 S ka¡Ja¿re,sts

l____ I L roxo¡
It_1 t_ 1 L. laev¡s

| \--1
l-_1 \__ 1 L. max¡mus

tt
| \.'..^._-...__ .t Araripelepidotes

I I t_ 1 L. gtoriae
| \---1

l--1 \_1L souza¡

\-1 \- I ¿. e/versis
I

1 L. p¡auhyensis

Watsonúlus

1L lennieri
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Quadro 1. Posicionamenio Estratigráfico do Gênero Leprdofes no
Jurássico Superior das Bacias Sedimentares Brasileiras

1- Bacia do Pamaíba

Formação Pastos Bons:

Lepidotes piauhyensis Roxo & Lofgren, 1936

2- Bacia Sergipe-Alagoas

Formaçäo Bananeiras:

Lepidotes d. oliveirai Silva Santos, 1 969

APÊNÐICE 11



Quadro 2. Posicionamento Estratigráfico do Gènero Leprdofes no
Cretáceo lnferior das Bacias Sedimentares Brasileiras

1 - Bacia de Almada
Formação Cande¡as:

Lepidotes souzal Woodward, 1908

2- Bacia do Recôncavo
Formação Candeias e Maracangalha:

Leprdofes roxol Silva Santos, 1953
Lep¡dotes souzai Woodu¡ard, 1908
Leptdotes llewellynl Silva Santos, 1953
Lepidotes mawsoni Woodward, 1888
Lepidotes oliveirai Silva Santos, 1969
Lep¡dotes sp. "2"

Grupo llhas - Formação Pojuca:
Lepidotes mawsoni Woodward, 1888
Lepidotes sp. "2"

Formação Marizal:
Lepidotes mawsonl Woodward, '1888

Leprdofes sp.

3- Bacia de Tucano
Lepidotes mawsonl Woodvr¡ard, 1 BBB
Lepidofes sp.

4- Bac¡iì çle Jatobá
Leprdofes sp.

5- Bacia Sergipe-Alagoas
Formaçåo l3ara de ltiúba:

Lepidotes cl. o/lverral Silva Santos, 1969
Formaçän Coqueiro Seco

Leprdofe.s sp "1"

6- Bacia de Sousa
Grupo Rio da Peixe:

Leprdofes sp.

7- Bacia de Bano
Lepldofes sp.

B- Bacia de lguatu
Grupo lguatu.

" Le pidote s ig u afuensrs'



ür;ndro 3. Posicionamento Estratigráfico do Gènero Lepidofes no
Cretáceo Superior das Baclas Sedimentares Brasileiras

1- Bacia de São Luís

Formação ltapecuru

Lepidofes sp. "3"

2- Bacia Potiguar

Grupo Apodi - Formação Jandaíra:

Lepidotes dricsepfiensls Sílva Santos, 1963
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