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ABSTR.ACT

Thls dLssertatlon presents t.he results of a taxonomLc
study of 508 specfmens of fossil lnsects of the order Enslfera.
ÀII of the matêrial co¡nes from lamlnated ll_mestone of the upper
most part of the Crato Member, lowest unlt of the Santana Forrna-
tion (Lov¡er Cretaceous), ArarLpe Basin, near Santana do CarLrt
and Nova Olfnda munlclpalltles (Cearã State, Northeast BraziI).
The fosslLs are very vrêll-preserved, artl_cuJ-ated specirnens. The
fossllfzatlon process envolved the substitutton of carbonate and
chltLnous matter by apatlte.

The flrst part of this work deals srith the geographic,
temporal and reglonal geology context and furnfshes an account of
the varlous st,ratigraphic schemes proposed for the Ararl_pe BasLn
sedimentary sequences. Spectal reference 1s made to the paleonto-
logical record of the Santana I'ormatlon, listlng all- known taxa
1n thie stratLgraphic unLt.

The second part contalns the theoretical basls for the
classiflcation and methodology here ernployed, tncluding a discus-
slon of taxonomic problen and the MesozoLc-eenozoLc ensiferan fos
sll record. FoLlowlng thls 27 taxa are described erhLch represent
26 new species distrlbuted among 12 genera of 6 famllies (4 of
r*hl-ch are extant) .

Fl-nally, the thlrd part presents the results and con-
clusions of thts research focussLng especlally upon bfostratlgra-
phtcal and paleoenvLronmental aspects based on the taxa descrl_bed
In Part 2. It ls demonstrable that the Ensifera fauna from the
Crato Member resulted from possible allochronl-c speclation in con
cert with cll¡natlc changes and blotlc crLses. ThLs discusslon l-n-
volves speclation theorfes and constderatLons on the llfe-cycle
of this group. Chronostratlgraphlc ÍmplicatÍons based on the appa
rent llfe-cycle of these insects, taphonomLc analysis and orf gi.ns
of thls exceptl-onal fauna arè also dlscussed.



RESUMO

A pesquJ.sa aborda o estudo taxonônlco de 5OB espéclnes
de Lnsetos fóssel-s da Ordem Ensl-fera (grltos e esperanças), prove
nlentes do nfvel de calcãrLo lanLnado, parte superlor do Membro
Crato, unldade Lnferlor da Formação Santana (Cretáceo Inferlor),
Bacla do Àrarlpe, de afloramentos sltuados nas proxlmidades dos
munlcfp!.os de Santana do Carffl- e Nova olinda (Cearã, Nordeste do
Brasll). o estado de preservação é excelente, espécimes relativa-
mente completos, em sua maioria artlculados e a fossllização se
processou atrav6s da substLtulção dla qultina pela apatita. outros
exemplares estão representados por impressões. O tema é lnédlto,
de naturezâ bãsÍca.

À primeJ-ra parte deste trabalho atêm-se ao contexto
geogrãfico, temporal e geolõgtco regfonal, fornecendo-se breve Ie
vantamento das dlversaÉ propostas de dlvfsões estratfgráfJ-cas que
envol'vam sedimentos da Bacfa do ÀrarLpe, baseando-se em dados dLs
ponfveis na literatura. EspeclaL ênfase é dada ao conÈeúdo pareon
tológico da Formação santana, rlstando-se todos os taxa conheci-
dos, dos dlversos grupos de organfsmos alL representados. São abor
dados tanbêm, de mane!.ra breve, embora abrangente, a idade e a eco
Logia dessa importante unldade estratlgráflca.

A segunda parte dedica-se ao embasamento teõrico, envol
vendo classificação, morfologia, netodo!.oglas diversas, problemas
taxonômicos (dimorfLsmo sexual) e levantamento de todo o registro
fõssll de Ensffera meso-cenoz6J-cos, para efeito de comparação, se
gundo a llteratura dlsponfvel. A seguir dã-se ênfase ã descrição
dos 27 taxa identLficados que representam 26 novas esp6cies (dts-
tribufdas em 12 gêneros) de 6 famflias (4 das guais com represen-
tação atual).

A terceLra parte refere-se aos resultados e conclusões
obtldos ' abordando-se aspectos bloestratigrãficos , pareoamblen-
tais, baseando-se nos taxa descrltos na parte 2. procura-se de-
nonstrar que a fauna de Ensl-fera do Membro crato é resultant.e de
possfver especfação alocrônrca, decorrente de alterações climáti-
cas e crlse btõtica. À discussão envolve teorias de especiação,
além de conslderações sobre cicrode vida de Ensifera. rmpltcações
cronoestraÈtgrã ficas e ctlmátlcas são sugeridas, bem como é efetua
da anållse tafonômlca e dlscussões sobre a provável orlgem da fau
na, consl,d.erada excepctonal .
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TNTRODUçÃO

À !'ormação Santana, uma das unldades da BacLa do
Ararlpe (Cretãceo), vem assumlndo cada vez mais destague no ceni
rio cientfflco internacLonal, graças a sua coplosa coleção de f6s
sels. A grande dLversidade, alJ-ada a excelente preservação, torna
ram sua Lctiofauna das maLs lmportantes. Outros grupos vêm cres
cendo em destaque, dentre eles os lnsetos, nosso objetJ-vo nesse
trabalho.

À paleoentomologia, ramo especlallzado no estudo
dos lnsetos fósseis, vêm recebendo crescente atenção por parte
de pesqulsadores. Diversos dep6sltos portadores desse ë1po de Ìng

terlal são conhecfdos, cltando-se como exemplo Solnhofen, na Àle
manha e Kara Tau. na Á,sia. dol-s dos ¡nal-s famosos.

No Hemfsférlo Sul esse conhecÍmento especfflco é
escâsso. As prÍncl-pais lnformações clentfffcas procedem do conti
nente australl-ano, ernbora a paleoentomofauna do Àraripe já possa
ser conslderada uma das mals rlcas e dfverslfLcadas que se tem co
nhecimento.

A irnportância do presente estudo, dentre outros as
pectos, deve-se ä grande carêncLa de !.nformações e registrosrprin
clpalmente no Cretáceo, perfodo no gual lnserem-se vãrios eventos
globais, taLs como o desaparecimento dos dLnossauros e outros gru
pos de anlmais, expansão das angJ.ospermas e o apareclmento dos in
setos socLais e pollnizadores. Em termos geol-óglcos, a separação
defLnltlva da ^â,mêri ca do sur, da Ã,frlca, ê sem dúvrda un evento
de grande relevâncla que acarretou lrnport..rtes transfom.çõ"" 

-i.

biota .
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obJ e tlvo s

À pesquLsa abordâ o estudo taxonô¡nlco de espêclmes
de Lnsetos fóssels da Ordem Ensffera, uma das três que Lntegram
a Superordem Orthopterolda, popularmente conhecl-dos como ortög
teros (grl-]os, gafanhotos e esperanças).

O grupo fof escolhldo, dentre outros motivos, pela
abundâncfa e excerente estado de preservação. o estudo de Ensi
fera mesozólcos é tnédtto no Brasil e é de suna importâncr-a cÍen
tfflca seu reglstro no Cretáceo brâsllelro, poLs sen dúvlda, ê
dos mais completos, abundantes e dlversrftcados que se tem conhe
cfmento .

O objetlvo é, pois, a taxonomia dos Enslfera da
Formação santana. o tema é inédito, de natureza bãsfca.

Os f6ssels estudados são todos provenientes da FoE
mação santana, Bacia do ÀrarJ.pe, todas amostras obtldas de aflo-
ramentos .

Informações estratlgráf1cas, modo de preservação.
aspectos bioegtratfgráficos e paleoamblentais são abordados nos
capftutos pertLnentes.

Conteúdo

o trabalho é dlvfdido êm quatro partes, a segulr
sumariadas:

Parte I - Contexto geográffco, temporal e geológi
co regrJ.onal. Nesse módu10 é felta uma subdLvlsão em 4 capftul0s.
o prl-meJ.ro dedtcado à evolução dos conheclmentos sobre as subdlvi
sões estratlgrãficas da Bacr-a do Àrarlpe, com ênfase ã estratlgra
fia adotada. No capfturo 2 é efetuado revantamento do conteúdo pa
leontológlco da Formação Santana, sendo ll-stados todos os taxa co
nhecLdos. Àlgumas conslderações e revisões são efetuadas, atuari-
zando-se os dados d!-sponfvefs. Nos capfturos segulntes são aborda
dos a idade e a ecologla da Fornação Santana

'parte 2 -. Sistemãttca. M6dulo subdlvfdido e¡n I ca
pftulos, sendo os sete prLmeiros dedfcados ao embasânento te6rico
envolvendo classiflcação, morfologla, metodologj-a, problemas taxo
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nômlcos e levantamento de todo o regLgtro fóssll de Ensifera me
eo-cenozól-cos, para efetto de comparação. o capftulo g é reser_
vado ãe descrLções dos 26 novos taxå propostos. Optou-se por
descrlções formais, completas, consonantes com o eódlgo de Ng
menclaturâ Zoológica vigente. A despeLto de ser recomendável a
não utlllzação de nornes novos em trabalhos como esse (à luz do
Cõdtgo não caracterLzado como publfcação), forarn adotados, por
entender que, dada a quantldade de novos taxa identificados, ao
utl11zar-se nomenclatura lnformal, o grau de compreensão se-
rLa preJudlcado e sua operacionalldade dfffcultada. Tendo-se
plena convlcção de que a frnaridade desse vorume é tam¡6m sua
posterior divulgação, atravée dos meios especial!.zados , acredi_
ta-se plenamente Justlffcãvel o emprego da nornencratura formar
defLnltfva, enbora, a rigor, devam ger os nomeg propostos, por
ora, consl,derados nomina nuda.

parte 3 - Resultados e Conclusões. uódulo frac_
cionado em 4 capftulos. Aborda aspectos cronoestratJ_grãficos e
paleoamblentais, baseando-se nos taxa descrLtos na parte 2..

Finalmente, na parte 4. constam todas as referen
clas utillzadas no Èexto e nas fJ,guras, os anexos e estampas.

Às subdtvLsões dos capftulos e subcapftulos foram
anterlormente listadas sob a forna de fndice.

l9



1 - CONTEXTO GEOGRÁFICO, TEMPORAL E

GEOI.,öGICO REGTONAL
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1. A Bacla do Àrarlpe

A Bacla do Arar.lpe estende-se através da região 1lnf
trofe dos estados do piauf, pernambuco e Ceará, tendo sua malor
extensão nesse ültimo. GeomorfologJ-camente estã representadå pela
Chapada do Araripe, que é um grande planalto, com aproxLmadamente
I60I(m de comprJ.mento na dlreção Leste-Oeste, 50Km de largura Nor
te-Sul e 900m de altltude, lLmJ.tado por escarpas abruptas ¡ de orL
gem erosÍva, constftuindo as margens do planalto que, no passado
geológtco, deve ter ocupado uma área bem rnaLor.

Pode ser classfflcada como tipo Rlfte Intracontlnen-
tal Fissural Àbortado, segundo a concepção de MfLÀNOVSKY(l9Zg) .Es
se tfpo de bacla Lmplanta-se em ãreas onde os blocos crustaLE
afundaram ao longo de falhas normals seguindo, geralnente, os tra
ços do enbasamento pré-existente e criando espaço por arqueamento
crustal ou por extensão crustal horLzontal. É possfvel que o rtg
tê abortado do Araripe seJa resultado do segundo mecanlsmo, que
pode ser expllcado pelas tdétas de VENING MELNESZ (1950), BOTT
(1976) e McKENZIE (19?8), que advogam a evoì.ução de rlftes a pag
tLr de tensões dLstensivas horl-zontal.s. aplJ.cadas ã lltosfera, J.n
duzlndo ao afinamento da mesma e a consequente sublda reflexa do
materlal astenosférLco. o aJuste isostátlco posterJ.or desta situa
ção tnstãvel produzirJ-a a subsldêncLa da fossa, ou seJa, um ri!
teamento passivo. No caso do Ararlpe, a fonte de tensão dlstensi-
va estarLa associada ao mesmo ¡necanismo gue gerou a quebra da pâ!,
gea e, por motJ.vo fgnorado, abortou o gue serÍa uma zona de fra
gueza com tendêncla preferencial para separação das placas sulame
rlcana e afrlcana.

observa-se, através da análLse da l!.teratura, que
não exlste um consenso sobre os mecanLsmos de rifteamento. À evo
lução estrutural complexa da crosta contLnental indica que os sJ.s
ternas de riftes não se formam sob as mesmas condições tectônfcas,
influlndo fortemente, as cLrcunstâncias LocaLs. portanto, as gene
ralfzações acima efetuadas são apenas tentatfvas para expJ.l.car a
estöria evolutfva da BacLa do Ararlpe.

Recente levantamento sfsmico efetuado por un consõrcio
de companhias, através de contratos de exploração cóm cláusula de
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rlsco, caracterlzou a ocorrêncla de sedrmentos da fase rifte, cor
roborado pela perfuração de um poço estratlgráflco (2-Àp-l-CO CE),
onde foram reconhecLdos os andares Àlagoas, Jiquiá, Buracica, Rlo
da Serra e Don João (CAMPÀNHÀ, 1983).

R-AND & MANSO (1984) apresentam dados gravinétricos e
magnetom6trlcos suger!,ndo a exLstêncla de duas subbac!.as, uma a
oeste/sudoeste, sob a chapada, e outra a Leste,/nordeste , em gran_
de parte a leste da chapada (deslocada cerca d.e 50 Km - vide es_
quema na Fig.I-l). A subbacla Leste serl-a a mafs profunda, poden_
do atJ-ngLr 2 400m de espessura de sedimentos.

BERTHoU et al. (1988) deftnem a Bacia do Ararlpe como
sendo endoreica, sobrepondo um embasamento com falhas transcorren
tes que lncluem duas mega-sequências separadas por r.ncon formldade,
marcada por erosões e desenvol_vlmento conglomerático.

A sequêncla sedlmentar pode ser dfvfdida em três fases
dlstlntas:

- sequêncla pré-rlfte, representada pela Formação Cari
rli

- seguêncla rifte, representada pelas formações Brejo
Santo e Mfssão Velhat e

- sequêncLa põs-r1fte, representada pelas formações San
tana e Exu, esta responsãvel pela flsJ,ografia da Chapada do Arari_
pe.

Sequêncla pré-rifte
FORMÀçÃO CARTRT

SMALL(1913) fo.i quem prl-meiro descreveu a formação ba-
sar da chapada do Araripe com o nome de arenfto conglomerátlco. se
gundo o autor, a camada mais balxa da "série', Cretãcea do Àraripe
serÍa constltufda de arenito cLnzentÕ, mufto congromerãtico e fal
samente estratlflcado, que flcarfa irnedfatamente acima dos xistos
cristalÍnos de ldade pré-cambriana.

BEURLEN (L962, 1963) formallzou o pacote sedfmentar de
nornÍnando-o Formação carl-rL, com espessura de 20 a 50m, aflorando
em estreita faixa entre os municfpios de Juazeiro do Norte e Mlra
gres.

Várlos autores, posterformente, discutem a denomlnação,
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conìo por exenplo, ÀNJOS (1963), BRÀUN, (1966), VEIGÀ (1966), BEUR_
LEN & MABESOONE (1969), BÀRBOSÀ (1970), MÀBESOONE (1971), DANTAS
(1974, , LI¡4À (1979a) e LI¡,IA a PERINoTTO (1984) .

Sequêncla ri fte
formações BREJO SANTO e MISSÃO VELHA

Com a denomlnação Forrnação Mlssão Velha, BEURLEN 11962,
descreveu todo o pacote sedr-¡nentar sobreposto dlscordantemente ã
Formação Carlrl , anterlormente abordada.

Posterlormente, cASpÀRy e ANJOS (L964), VEIGA (1966),
CÀLDASSO (1967) e DANTAS (19g0) tndtviduali zaram os sedlmentos fL
nos da base da Formação Missão VeLha de Beurlen (1962, 1963) sen_
do proposta pelos prlmelros a denominação Formação Brejo Santo.Ou
tros autores, como BRAUN (1966), BÀRBOSA (1970), embora conslde_
rem a existêncfa de duas unidades distr.ntas, adotam as denomlna-
ções Formação Aliança e Formação Sergl .

Dl-versos outros autores tambén se pos!.cionaram corn res
pelto a esta ou aguela denominação, como ANJOS (1963), SANToS &
VALENçA (1968), BEURLEN & MABESoONE (1969), MORAES et al. (]'976r,
srlvA, D.M. (1967, 1929, 1981, 1989a), LIMA (19Z9a), DÀNTAS (1980),
sILVA, M.A. (1983, 1986a. b, 1988), LrMÀ & pERINoTTo (]-984), BRI_
To (1987) e VrANA & cÀVÀLcANrr (1989).

Segundo dados recentes (CAMPANHA, 19g3; RÀND & MANSO,
1984; GHIGNONE et a1., 1986) esse pacote sedimentar, (Missão Vel-ha)
transgrldiria vãrlas llnhas de tempo, do Andar Dom João até o Àn_
dar Àlagoas. parece não haver dúvldas gue as duas unidades (forma
ções Brejo Santo e l4issão Velha) possam ser correlacionadas com
as formações Àliança e Sergi., lnportantes economlcamente (BRUHN &

DE ROS, 1987), conhecidas para as bacias do Recôncavo, Jatobã, Tu
cano, camâmu e Àr-mada, mas não inprfcltamente idêntrcas ã.s ocorren
tes na Bac1a do Ararlpe.

Em termos lltolõgicos, a Formação Brejo Santo serfa for
mada pela art.ernância de pelltos e argilas avermerhadas e brancas,
de orlgem, provavermente, continentar. os f6sseis noticlados refe-
rem-se a conchostrãceos e ostracodes.

A Formação l"ffssão Velha, serLa composta por arenitos e
argilas lntercalados por um nfvet de fo1helho plrobetumfnoso. os
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fósseis notLciados referem-se a conchostrãceos, ostracodes, res-
tos de pelxes ätrlbufdos å CLadocyclus sp. (SANTOS & VALENçÀ,
1968), pallnornorfos (LfMÀ, 1978c¡ LIMA & PERINOTTO, 1984), restos
de vegetals pirltizados e sementes (CA¡IPANHA, 1983), troncos sfll
ciflcados e dentes de crocodllfdeos (GHIGNONE et aI., 1986).

Sequência põs-ri fte
FORMAçÃO SANTÀNA

Proposta por BEURLEN (1962) para os "calcárlos de San-
tana de SMALL (1913), é composta de uma sequência de siltLtos e fo r

Ihelhos con leitos de calcãrl-o, seguindo-se intercalação de finos
leítos evaporltlcos com folhelhos plrobetuml-nosos e catcárIos. Es
ses evaporltos logo se espessan, formando consideráve1 camada de
glpslta gue pode atingir até 30m de espessura. Àcima, segue-se se
quência de calcários, margas com concreções calcãrias, siltitos e
folhelhos. A espessura total dessa unldade é em torno de 220m.Seu
contato com a Formação mlssão Velha é dLscordante.

Quanto as subdlvl-sões em nembros, no estágio em qqe se
encontram, cltegam a ser caõtlcas, sob o ponto de vista de denomi-
nações formals, Lnformals ou até mesno quanto aos seus Limltes.

BEURLEN (1971), cLaramente deflnlu três menbros basean
do-se em eLementos puramente ecológricos. Esse crttér1o, evLdente-
mente, não é váttao, para a propostção de unidades lltoestratigrá
ffcas (Art.B.l s 19, PETRI et aI ., 1986, p.372).

Dlversos autores estudaram a estratigrafla dessa sequên
cia p6s-rtfte (muito embora só rêcentemente alguns autores a tenham
lnterpret.ado como tal) como por exemplo cASpARy & ANJOS (19641 ,
BRÀT,N (1966), CALDÀSSO (L967' , SANTOS & VALENçÀ (1968), BEURLEN

(1971), MÀBESOONE e TINOCO (1973), LI¡{A (I979a) , SANTOS & CARVAT.,HO

(1979, , sILvA,M.À. (1983, 1986a, b, 1988), ÀPPI et aI . (1985) e
BERTHOU et al. (1988), além de vãrlos projetos especfficos (MO-

RAES et at., 1976). A reglão de Àrarlpl-na foi extensivamente abor
dada também por diversos autores (ÀLBUOUEROUE, 1962¡ ANJOS, 1962;
BRITO NEVES, L962¡ COSTA, 1962; LEAL, 1962 e LEITE, 1962).

Com relação à recente proposta, Forrnação Ararlpina, por
estar esta unldade diretamente envoLvlda no escopo deste trabalho,

24



será mal,s detaLhadanente abordada .

SILVA, M.A. (1983, I986a) propõe, como salLentado acL-
ma, a Formação Araripina, para todo o pacote sedlmentar aclma dos
últlmos arenltos da "Formação Sergl" (aqul lnterpretada como For-
mação Mlssão Velha), englobando as camadas de evaporitos. Ern nos-
sa lnterpretação, essa proposta deve ser rejeltada poJ.s, de acor-
do com o Códfgo Braslleiro de Nomenclatura Estratlgráflca (PETRI
et. al .,1986), Art.B.L $ Ie "uma unldade Ii toestratl_gråfica deve
ser lnteiramente deflnlda atravês de suas caracterfsticas litoló-
gicas, desprezando-se considerações ligadas a hlst6rfa geológtca
ou a sua paleontologla", comblnado com o Art.B.2 S 49, do mesmo
citado códfgo¡ "discordâncLas locais ou pequenos hiâtos Ínterrom-
pendo uma sucessão de rochas de composlção semelhante não constf-
tuem crltérlos para a separação de duas unldades". S fLVA (1986a)
em dlversos trechos do texto aflrrna que a dlsconformidade alegada
é devlda a fenômenos excLusfvamente climáttcos. A1én dfsso, esses
eventos são de dtffcll vlsualização no campo, não constltuindo,
pois, critérlos válIdos para a propostção de novas unidades. por
últirno, há aspectos menores que poderiam ainda ser levantados, co
mo por exemplo, a infeLicidade do nome sugerido, que até por ques
tão de prlorldade, deverla ser Crato. Outros aspectos também são
abordados no ftem 3.3.9. (Parte 3, p.196, neste trabaLho) .

Pelas razões expostas, acredLta-se gue a manutenção da
denominação Membro Crato, com seus llnltes originals é reco¡nendá-
vel e será adotada aqui, prlnctpalrnente pela sua constatada pratl
cidade.

Ouanto a paleontologl-a, ldade, pal.eoecologf a e siste-
mas deposicionais, são abordados, respectivamente nos ftens 1.2.,
1.3. e 1.4., neste trabalho.

¡.oRMAçÃO EXU

Formalmente proposta por BEURLEN 11962l , coffespondendo
aos "arenftos superlores" de SMALL (1913), é formada por arenftos
fluviais, com estratiflcação cruzâda, cuJa espessura, var!.áve1, p9
de atlnglr os 300m. O contato com a Formação Santana é discordante.

A denomlnação sofreu crfticas por parte de diversos au-
tores (ANJos, 1963; BARRos, 1963¡ cÀLDAsso, 1967), mas Exú õ o co-
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mumente adotado, portanto, consagrado.
Quanto a sua paleontologia, aLém dos paLfnomorfos des-

critos por LIMÀ (I978c), são conhecldos conchostráceos, encontra-
dos e flgurados por BRITO NEVES (19621 , da Localldade de Saco Ver
de (posterlormente BEURLEN, 1963, tanbê¡n faz referêncla a esses
fõssels, tdentfflcados como Isaurldae) . A ldade, baseada em anåli
se da mlcroflora (LIMA, I978c) ê alblana.

Na flgura I-2 6 fornecLdo quadro evoLutivo das dl_versas
subdivlsões estratlgrãficas da Bacia do ArarLpe, segundo a Ínter-
pretação de diversos autores, bem como a adotada neste trabaLho.

lsontono do aNovo (

.a,o,¡oá.3Í]i_Cì:

I -Þr2'#'"{9*'ó
IO 20 6otml+r

Ftg. l-lr Måp¡ êsqueDãttcô dà gÀclà dlo Àràrlp€, coD ¡r resp€ctfvàs
a\¡bbàcLâs, rê¿lesenhrdo d6 RÀND ¡ ürrNSO(I98t,ftg.t).

I.1.1. Localtzação das amostras

A paleoentomof auna do Mernbro Crato, inclulndo os EnsL-
fera, objeto deste estudo, estã quase toda restrita aos aflora¡nen-
tos situados na estrada que llga os munlcfpios de Santana do Cari-
rl a Nova OLlnda, Noroeste da Chapada do Araripe, Cearã.
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Ocorrências fsoladas foram notlcJ-adas para o munl-cf -
plo de Crato (CE) e na regfão de Cåsa de pedra, fpubl (pE). por o
castão dos trabalhos de campo fol possfvel coletar espéclmes na
localldade de São Fellpe, próxfno ao rnunicfpio de Brejo Santo(CE)
no Nordeste da Chapada do Àrarl.pe. Cumpre ressaltar que a ocorrên
cla do municfplo de Casa de Pedra, Pernambuco (SILVÀ & ÀRRUDÀ,1"926),
amostra de testemunho, apõs exanne reveLou tratâr-se de contamLna-
ção de uma vespa atual , portanto a tocalLdade deve aer desconalde
rada como fornecedora de espêclnes.

A flgura l-3 mostra a locallzação da Chapada do Ara-
rfpe (À) e os pontos onde fora¡n levantados os perfls e feLta a co
retâ de materlal (B). Esse ¡naterlal é provenlente de afroramentos
do Estado do Cearã.

A Fegulr, breve descrição das localidades vlsl-tadas.
Na flgura l-4, as quatro prl-nclpais coLunas:

Locall-dade I - Fazenda TataJubar/Sftlo Massapé - âcesso por estra-
da carroçãveJ- partfndo da sede do Sftlo pedra Branca (Mlneração
Chaves).
Ocorrêncla: pequenos pelxes (Dasttlbel restos de vegetais e inse-
tos, prLn_cfpalmente da Ordem Ephemeroptera. ColeÈa de Ensifera.Es
pesso pacote de calcário laminado (aproxlmadamente 15m).

Localldade 2 - Minâ pedra Branca (Mineração Chaves) - a 4Km de No
va Ollnda. Calcârio flnamente lamlnado com maLs de 12r5m de espes
sura .
ocorrência: doLs nlveis com abundáncla de ninfae de Ephemeroptera
a 5 e a 6m da base do afloramento; Gryllidae próxl-mo ao topo, EI_
canldae próxlno à base, alêm de Blattodea e Auchenorrhyncha, pei
xes do gênero Dastilbe e restos vegetaLs (ramos folhosos) .

Localidade 3 - Afloramento à belra da estrada, a 2r5Km de Nova
Oltnda. Calcãrio ffnamente !.aminado co¡n 3m de espessura.
Ocorrência: Ephemeroptera a ln da base do afloramento. Raros cryltl
dae e Dlptera.
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VV/lÀr^. t * E Fm sonrono üllmFm. Milsõo v.rho

LOCALIZAÇÁO DA BACIA DO ARARIPE

CEARd

PERNAMBUCO\

ffiu"^*o c,oro

// Limile inlet esloót)ol

./'rrt,ooo
oi5 Rodov¡o esloduol

-/ Dr"nog"^

-------)"o

Fig.l-3:. A) locaLLzação geográflca da Båcia do Ararlpe, adaptado r

de LIMÀ & pERINoTTo(1984); B)Desenho esquemátlco da falxa aflo
rante do Membro Crato (regJ_ão achurada) ocorrente no Estado do
Ceará, baseado no.Mapa Geológico do Estado do Ceará, DNpMrlgg3,
contendo os locais de pontos de coleta (números em cfrculos) .
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@
MINA IBACIPg

@
MINA RIACHO DO PÂO

l-Colcdr¡o linom6ol€ lomlnodo docoromorôlodo com lós -
sei6depglxøg looslìlbe) o lnÊol06 dlvorûoÊ

2-Colcdrio c16me com s6lrolif lcoçõo ln6lploñlã, com€6po6sq

ro ¡rrêgulor, vor¡ondo de lO o zocm com o lopo lrùnoodo

3- colcório sÍltlco de cor c.eme, foÊsillforo (06lrocodes

concÌìorlrdceo6l, f inomenl€ oslrol¡f icodo

4- Aren¡lo lino de cor begs com €slrol¡flcoçõo plono porol€b

no bos€ e crurodo ds poqugno porlo no lopor 36porodo3

por 'blimblng, com evidânc¡o de conibollsmo, mol solôclc
nodo (gronulomolrlo olhglndo d6 mddlo o 9ro6so)
Pr6s6nço d€ ¡rìoscovllo o opocos como ocssgdr¡o3

5- Morgos

6- Colcórlo lominodo hl€rcolodo coln morgo. No lopo do um

desle6 c¡cloD €nconlrom-80 delqodos comodos d€ gips¡lo

7- Ar6nilo porciolman16 cob6rlo por rolo

- Ardñilo mullo lino, d0 cor omorolodo, lrldval, lando mo¡covrlo

como ocessdrio dispo!lo 0m comodor irr€gulor€6 voriondo

de O,5 o l,5m do o6possuro

. Morgo co.n poquôno quonlldodo do ora¡0, de cor cin¡o -aôcuro,

foss¡lilero (o6kocodes),disposlor €m l¡noc lômirio6

. Trôcho desmoronodo dos morgens do cdrr6go

- Aron¡lo muilo llôocom obufllonl6 cimonto colcitico, dô cor cjñto
b6m ðslrolill60do.

- Aron¡lo f¡no do cof cin¡o cloro, c¡m€nto colclt¡co,coñstituído
prodom¡nonl€monl€ d6 quorlio !ub-orradondodo, ôr,bon -

gulo¡o¡ ov¡donciondo oindo g160! ongulo¡oa, o qua coroc

lgr¡ro o fgnômeno dô conibolismo. Enconlrom-sa oindo

lrogmenlo6 do moscov¡lo o roroB cloglog d€ rochos

Apr€s6nlo-se Bobr€ o formo do lo¡lo!, com €spoBsüro vo-

rldvol, dsBdo olgonr conlímalroó o O,5m

- a.g¡lilo oslrol¡f¡codo do cor clnro
- Aron¡lo l¡no, dlspo3lo €m comodos contimdlr¡cos, oltornon -

do com oulros moi6 ospossoB

Argililo ov€Ìmalhodo

026ñ

,Fig.l-4: Perfis levantados das locafldades prlnclpals' dlspostos
graficamente de manelra corre laclonáveI . Manchas escuras no nf-
ve1 de calcário lamlnado lndlcam presença de f6ssels.
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Localldade 4 - Mtna (sen nome) da Mlneração Chaves, próxfmo ao mu

ntcfpto de Nova Ollnda. Calcãrlo laminado com 8r5m de eepessura.
Dastllbe. Nenhum lnseto coletado. Abundâncla de restos vegetat-s
(ramos folhosos).

Localldade 5 - Mlna IBACIPE, entroncamento a 3.8Km de AraJara, em

direção a Barbalha 3r?Km à dlreita. Nenhum lnseto coletado. Dastl_I
be raros¡ restos vegetais (ramos folhosos), -conchostrãceos e copró
Ittos (?), coleÈados a lm da base do afloramento.

Localfdade 6 - Rlacho do Pão, Sftlo Espera, São FelLpe, próxlmo
ao munl-cfplo de Brejo Santo. Afloramento contendo o contato entre
a Formação Mlssão Velha e o Membro Crato. fnsetos coletados:cf.Me
sobl-attlna sp. e dofs espécimes indetermlnados (Coleoptera?), no
nfvel de calcârio lamlnado, aproxJ-madamente 4r5m abal-xo do topo
do afloramento. Raros peixes do gênero Dastflbe e relatfvamente
abundantes restos vegetais (Ramos folhosos).
(ramos folhosos).
Localfdade 7 - Rl-acho do Boi, Fazenda Barriguda, porteiras. Conta
to entre a Forrnação Missão velha e o Membro crato. wãnhum fóssil
coletado.

Conforrne fol posslvel verifLcar, os Insetos ocorrem
no nfvel de calcãrlo Lamlnado, próxlmo ao topo do Me¡nbro Crato. A
espessura dessa camada varia de 3 a 4m, no Nordeste da Chapada
(Portelras, Jardfm), espessando-se em dlreção a Brejo Santo e ¿¡

Nordeste da Chapada (Nova Olinda, Santana do Cariri), onde atlnge
mais de l2m, sem que se tenha observado os contatos, tanto infe-
rLor guanto superLor.

1.2. Paleontolog!.a da Formação Santana

I . 2. t. Tafofauna

Foraminf feros

À únfca espécle descrLta é Rhodonascla bonteL Deak,
apresentada por LIMÀ(1978c). É encontrada nos nfveis de folhelhos
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sltuados imediata¡nente abalxo da glpslta, na reglão de Santana do
Carlri (LIMÀ, 1978c),

Bivalves

Ocorrem prlnclpalnente em bancos calcáreos esparsos,
acima dos nlvels de gipsita (LIMÀ, 1978c). Às princlpals referên-
cias ao grupo procedem de BEURLEN (1962.1963,L966,L97L, e MABESOO

NE & TINOCO(1973), cujos taxa são abalxo relaclonados:

Fanftla pterlidae
Eupterla sp. cf. E.fItcki Pervinqutère
Pterla spp.

Famflla fsognomonidae
Aguilerla sp.

FamfLia AnomLidae
Ànomla sp.

Fanflia MytÍ lidae
Brachydontes sp.

FamÍ Iia CrassateLlldae
Crassatella sp.

Famf l-f a ostreidae
Ostrea sp.

ramf l"ta Corbulidae
Corbula sp.

Fanflla Venerl-dae

@9 sP'
Famflia Unlonidae

gênero e espécie fndeterminados
Famflla Cyrenldae

gênero e espécie lndetermlnados

Gas trõpode s

A maloria das referências ã presença do grupo, na For
mação Santana, deve-se a LEAL(I962), BÐURLEN (1963,1964) e MABESOO

NE & TINOCO(1973), a seguir listadas:
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Famftia Turri telldae
Craglnia ararlpensl,s Beurl"en

Gynnentone romualdol Beurlen
Turrltela lucLanol LeaI
Turritela lpublensi-s Leal
Mesalfa sp.
gleuegr¡¡s sp.

Famflla Natlcfdae
W sP'
Polinices sp.

FamfIla Epltonl-ldae
EÞitoni,um smalli LeaI
Lunatia sp.
Ampulllna sp.

FamfLia ScaIldae
Turrlscala sp.
Scala sp.

Famflfa Cerlthildae
cerlthlum sp. cf. c.austinense Roemer

Hemicerlthium ? sp.
FamlLla Aporrhaiidae

åEegbgåq sP.
Famflia Nerttidae

gitoma sp.

segundo BEUR¡EN(1963) os Cassiopinae concentram-se no
flanco noroeste da Chapada do Araripe (reglão de Crato - Portei-
ras), enquanto que a Sudeste a varledade aumenta, havendo espé-
cies tipicamente marinhas, na regfão de Casa de Pedra e Rancharia
(PE) .

Conchos t ráceos

Ocorrem em várlas localidades, tanto na base quanto
no topo da formação. Duas esp6cl,es lndetermlnadas são cl,tadas na
Literatura: EstherLa sp. (PAES LEME, apud LIMå.,L978c) e Bairdes-
!t¡g¡19 ? sp. (BEUR!EN,1963) . No entanto, ambas formas podem possl-
velmente ser classificadas no gênero Cyzicus (M.P.REGÀLI ,com.pes.).
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Os t racode s

São mufto comuns em todos os nfveis estratigrãflcos
da Formação santana. As espécies formalmente descritaa são lista-
das a seguír, conforme ÀLBUOUERQUE (]'962'), BÐURLEN (1963), BRÀUN
(1966), BATE(1972), MORAES et al. (1976), SILVÀ(1970, t977,L9?Ba,b,
c,dre,f,l-979al e SILVA et al. (1989b,c):

FamflLa Bafrdldae
Bithocypris sp.

Famflla Cyprldfdae
PattersoncvprLs micropaÞilLosa Bate
ParacyprLdea obovata
Heterocvprls sp.
Cypridea ararlpensis Si lva
Cvpridea vulgarLs Krðmrnelbein
Cyprldea cf C.nuellerl
Cyprldea cf C. acldularl s

Cypridea sp.
FanfLia Eucandonidaê

Candonopsls sp.
ramf lia Darr*fnull-dae

Darwlnula marttnsl Sl lva
Darwlnula cf D.Ieguninella
Darwlnula sp.

Fa¡nf lta Cytherideldae
Ovocytheridea sp.
Dolocytherldea sp.

!'amf 11a Prognocytherf dae
ParaschulerLdae mlcropunct.ata
Paraschulerldae sp.

Famf tia Lymnocytherldae
BlsulcocyprLs sllval Sllva
Blsulcocvprlg munfzf Sllva
Bf sulcocypris guadrinodosa Silva
Blsulcocyprfs kroem¡nelbelnl S1lva et aI . (nom.tra4s!.)
Bl- sulcocyprl-s neryi S j- Iva et al .

Bisulcocypris sp.
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e as segulntes espécfes cujo enquadramento nas respectlvas famf-
l-la s não fo1 fornecldo:

Hourcqul-a angulata
T\erloqvnoecum sp.
SalvadorLeIIa sp.
Pseudocyprldlna sp.
Reconcavona sp.
Brasacvpris sp.
Barbosacl¡pris cratoensfs Stlva et al-.
Silvaella cearensÍs SILVA et aI .
Petrobasia sp.
Silvaella carirfensls Sllva et aI.
Malacvprl,s Lameiroensis Sllva et al.

Copépodes

À únlca menção ao grupo era credftada a CRESSEY & pÀT 
i

TERSoN (1973), pertencentes ã Superfamflia Diche lesthtoldea. Recen 
i

temente, CREssEy & BOXSHALL(19g9) descrevem novos exemplares, pro 
l

pondo a espécle KabatarLna pattersonl-, Famflia Dichelestiidaerpre
servados sob a forma de apatlta.

Embora tradicionalmente raros no reglstro geológlco , :

13 espéclmes magnificamente preservados, Ievando-se em conta a i

fragilldade desse tlpo de materlal, são conhecidos para o nfvel r

das concreções, representados por machos e fêmeas de urna única es
pécle parasftica do peixe Cladocvclus gardneri Agasslz. É o regfs 

ltro maLs antlgo de copëpodes fósseLs gue se tem conhecimento. l

Malacostráceos 
i

I

i

O conhecimento sobre o grupo restrlngla-se à nota de l

BEURLEN(1963) que mencl,onava a ocorrência de possfvets paleomonf- ì

deos na regfão de ArarLplna - Rancharla. SANTOS e CARVALHO(19?9) 
,

referem-se a restos de caranguejos nas camadas superLores da For-
mação Santana, provenfentes da Fazendä Caroá, munÍcfplo de ArarI-
pl-na.

oprJ'meiromalacostráceodescr1toéopequenocaran-
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guejo Ararlpecarcl-nug ferrelral MÀRTINS-NETO (198?a), de apenas
lcm de comprLmento, encontrado na parte externa de uma concreção
calcárla (Membro Romualdo).

Outros malacostráceÞs foram recentemente äescritos,
como o pâleomonfdeo BeurÌenla ararlpensls MÀRTINS-NETO & MEZZÀLI-
RÀ(1990) em excel"ente estãdo de preservação, proveniente do nfvel
de calcãrlo la¡nlnado do Membro Crato. Uma tercel-ra espéc1e, Beur-
lenia mlnuta MÀRTINS-NETO & MEZZÀLIRÀ (f9 90) é encontrada em gran-
des concentrações, no núcleo de concreções calcãrlas (Membro Ro-
muâIdo). Esta espécJ-e é comumente encontrada ao redor ou mesmo
no estômago de pel-xes do gênero TharrLas.

rquinõ1de s

Conhecldos apenas no munlcfplo de ÀrarJ.pLna, aparecem
en bancos de calcãrfo creme, altamente recristalLzado. Duas es¡ré-
cies são conhecldas, descrltas por BEURLEN (1966) : FauJasLa ararL-
pensLs e Pygurus (Echinopygus) tfnocol .

Insetos

fnsetos no Cretãceo brasilelro estão restrftos a ape-
nag duas formações, ambas sltuadas no Nordeste do BraslÌ, em sedf
mentos do Cretáceo Inferior: fornação Santana (Bacla do Ararfpe)e
Formação Codõ (gacla do parnafba).

O encontro de Lnsetos na Formação Codó restrLnge-se a
duas espécies de hemfpteros: prlcecoris beckerae prNTo & oRNELr,As
(1974) e LatLscutella santosf PINTO & ORNELLÀS(1924).

Na Formação Santana é que se encontra a maLs Lmportan
te paLeoentomofauna do Cretáceo brasileiro, no estáglo atuaÌ do
conheclmento, com 2l ordens ldentlflcadas, vãrfas destas com pelo
menos uma dezena de fanfllas representadas, que por sua vez contêm
vãrfos gêneros e espëcfes. Muitas ordens foram pela prLmeJ.ra vez
registradas no Hemisfério sul, algumas famflias representadas pg
la primelra vez no reg!.stro fóssil, muitas famflfas fnéditas em
sedimentos cretáceos e muÍtos gêneros e espécles novos para a
cIêncla.

Por ocasfão do levantamento de LfMÀ (1978c,19?9b) ,ape-
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nas duas citações eram conhecldas: COSTÀ LIMÀ(1950) que notlcl-a-
va a ocorrêncla de nLnfas de Ðpherneroptera, provenLentes da Fa
zenda Santa Rosa, munlcfpto de Crato e SILVA & ÀRRUDÀ(1976) que
notlficava a ocorrência de Hymenoptera, da reglão de casa de pe
dra, Pernarnbuco. DEMOULIN(f955) havla proposto gênero e espéc!_e
novos em uma breve nota, baseando-se somente nas fotografLas for
necidas no trabalho de COSTA LII-IA(op.clt. ). SANTOS e CÀRVALHO
(1979), por sua vez, referlam-se a ocorrência de outras nÍnfas
de Ephemeroptera e uma abelha procedentes de Santana do Carl-ri.
Diversas outras breves notas foram comunfcadasf menclonando-se in
setos em Localidades da Formação Santana (WLCANO & PEREIRA,lg?5,
1983'1985), SILVA & ARRUDÀ(1984,L985), BRITo (1987b), BRrTO et aI.
(f984),PINTo & PURPER(1985) e t4ARrrNs-NETo(1986).

Hoje, mais de uma centena de espécfes descrÍtas são
conhecidas e as prÍmeiras ocorrências reestudadas: as not.fcias so
bre Hymenoptera revel-aran engano na interpretação. A ocorrência
comunicada por SILVA & ARRUDÀ(1976) revel_ou se tratar realmente
de um Hymenoptera, mas recente, resultado de contaminação do mate
rial anallsado pelos autores. A abelha noticiada por SANTOS & CÀR

VALHO(1979)é, na verdade, uma barata.
Às ôrdens conhecldas de insetos representadas na For

mação Santana compreende: Neuroptera (famflias Chrysopidae, Myrme
lentidae, Ascalaphidae, Nemopterldae, Nymphidae, Babinskaiidae,
Slsyrldae, Berothidae e Hemerobildae) ; Raphidlopterar BLattodea,
Dlptera (peIo menos sels famfllas), Hlunenoptera (várlas famflias);
Àuchenorrhyncha ( Cixl tdae , Fulgorldae , Aehi lldae , cercopoldea dlver
sos, Cicadelloidea diversos) i Heteroptera; Coleorrhyncha; Hemlpte
ra (várias famflias) i Lepldoptera (Micropterygldae) r TrLchoptera
(várias famfllas) ¡ Dermaptera (plgydlcranidae) r Isoptera (peIo me

nos duas fanflias) ; caelifera (Locustopsldae, Trldactylidae, AcrÍ-
doLdea diversos); Phasmatodea (Cretophasmatldae ) ¡ Ensifera (abor-
dados neste trabalho) r Megaloptera; Coleopterai psocoptera; Ephe-
rneroptera (L2 famflfas) r Odonata (pelo menos 5 famflias) (dados
de PrNTO & pURpER (1986) , WIGHTON 0.987) , I\,IART]NS-NETO (1986 , Lg87b,
c, d, 1988a, b, I989a, b, c, d, e, 1990, no prelo I, 2), ¡{ARTINS-
NETO & VULCANO (1988a, b, c, 1989, no prelo I,2,31 , MARTINS-NETO
& BRITO (]"989), M.ARTINS-NETO Ct A1. (1989), BRANDÃO & MÀRTTNS-NETO
(no prelo), ¡{ARTINS-NETO & CÀNCELLO (1989), MARTINS-NETO & CALDAS
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(1990), NEL et al . (no prelo), GRI¡{ALDI (no nrelo), KRISHNÀ (no ore
1o), MCCAFFERTY (no prelo), HÀMTLTON (no prelo), OSWÀLD (no prelo),
POPHAM (no prelo), DARLING & SI|ARKEY (no nrelo) , WIGIITON (no pre-
1o), PINTo (1989) , VULCANO (1985) e VULCANo & PEREIRÀ (1981) . As es
pécles descrltas são abaÍxo ll-stadas:

ordem Neuroptera
Falnflia Chrysopidae

Llmaia conspfcua Maitins-Neto & Vulcåno
Ararlpechrysa maqrnl f l-ca Martlns-Neto & vulcano
CarirLchrysa criptovenata Martlns-Neto & Vulc.
Carirlehrvsa confuga lqartlns-Neto & Vulcano

Fanf tf a Myrmeteontldae
Ararlpeneura re(rla Martins-Neto & Vulcano
Àraripeneura qracllLs Martins-Neto & Vulcano
Bllttersdorffla pleoneura Martins-Neto & Vulc.
Bllttersdorffia volkhelnerl Martins-Neto & vulc.
Pseudonvmphes ararlpensls Martl-ns-Neto & Vulc.
CaldasLa cretacea Martins-Neto & Vulcano
Carlrlneura mfcrocephala Martins-Neto & VuIc.
Caririneura damfanil Martlns-Neto

Famflla Ascalaphldae
Cratoptervx robertosantosL Martins-Neto & Vu1c.

Famflla Bablnskaildae
Babinskala pulchra Martlns-Neto & Vulcano
Babinskaia formosa Martins-Neto & Vulcano
Nelia macul-ata Martlns-Neto & Vulcano

Famflfa Nynphtdae
Alloneura acuminata Martins-Neto & Vulcano

famflia Nemopteri.dae
Roesleria exotica Martins-Neto & Vulcano
Meqaloptervx audax Martlns-Neto & Vulcano
Megalopteryx ? robusta Martins-Neto & Vulc.

Famflla Berothldae
Araripeberotha falrchlldi Martins-Neto & Vulc.
Àrarlpeberotha martlnsl- Martins-Neto & VuLc.

Famflfa Slsyrldae
Slsyrldae gen.et sp. indet.
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Ordem Raphidloptera
Arariperaphldla rochal Martlns-Neto & Vulcano
Raphldla brasllLensfe NeL,Semerla & Martlns-N.
Cratoraphldla pulchra Martlns-Neto & NeI
BalssoÞtera braslll-eneLe Ogwald

Ordem Àuchenorrhyncha
Fanllta Jascopldae

Paracorsonces aphrodoldes Hamllton
Platvjassites Lnflatlfrons Hamllton

ramflla ClcadelIldae
Proerrhomus rugosus Hamllton
Oeojassus concavifer Hamf lton
Oso:l assus mfnor Hamllton
Haltex xestocephallus Hamllton
Haltex brevipes Hamllton
Haltex çlongrogony HamLlton
Haltex qracilior Haml-lton

Famflia C icadopro sbol ldae
Àrchftettlx conpacta Harnflton

Famftta CercopLonidae
CercoÞfon reticulat.a Haml lton

Famf ll.a Aleyrodoldae
Meqaleurodes megacellata Hamllton

Famflla Àchilldae
Àclxlltes lmmodesta Ha¡nllton
Àclxiltes costalls Hamllton

Famftfa Àncorall^dae
Protodelphax rnlLes Hamllton
Protodelphax macroceÞs Hamil.ton
ProtodelÞhax rhLnlon Hamllton
Àncorale f laccldu¡n Hamflton
Ancorale aeschemon Hamllton
Kfnnarocixius quassus Hamllton
Iratax mutabl-I1s Hamllton
Patulops nyndoLdes Hami lton
Patulops setosa Hamllton
Carpopodus difflcilts Haml"lton
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PsestocLxius fuscus Hamflton
Psestoclxlus delphax Harnllton
Vulcanoia mernbranosa Mârtl,ns-Neto
VulcanoLa aplcall-e Hamllton
vulcanol.a acuceÞa Hamllton
Fennahl-a cretacea Mãrtl,ns-Neto

Ordem EnsLfera
FarnfI-la Gryllldlae

Àrarfpegryllus camposae Martfns-Neto

Ordem Cae I I fera
Famflta Trldactylldae

Cratodåctyh¡s ferrel.rai MartLns-Neto
Cratodactvlus kellnerl Martins-Neto

Fanflla Locustopsidae
LocustoÞsis cretacea Martl-ns-Neto
LocustoÞsis ararl-pensis Martf ns-Neto
ZessLnf a pulcherrlma Martins-Neto
ZessLnf a carlrÍensis Martl.ns-Neto
Zessinla retLculata MartLns-Neto

Ordem Phasrîatodea
Famf lla CretophasmatLdae

Cretophasma ararlpensl.s Mart.ins-Neto
Cretophasma cf e.ararlpensfs Martl-ns-Neto

Ordem Dermaptera
Farnf lia P1gydf cranldae

Ararlpelabla costae Martl-ns-Neto
CarirllabLa brandonl Martlns-Neto
CarLrLderma pLlosa MartLns-Neto
Cretolabia cearae Popharn

Orden Lepidoptera
Famf lta Micropterlgydae

Parasabatl"nca caldasae Martins-Neto & Vulcano
Unáopteryx carLrlensis MartLns-Neto & Vulcano
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Gracflepteryx pulchra Mårtfna-Neto & Vulcano

Ordem Ephêmeroptera
Fåmf lla Hexagenltl,dae

HexagenÍtes corradlnlae Martlns-Neto & BrLto
Fanflfa Slphlonuridae

Proameletus costall-mal- Martlns-Neto & Brfto
Proameletus sp.
Slphgondvranus occl,dentalls McCafferty

Fämf lta ollgoneurlldae
Cratolfgoneurfel la leonardl-L Martins-Neto & B.
Colocrus lndf.Vlcum McCaf ferty

Famflla Ephemerldae
ÀuÊtrallphenera revel-ata McCaf ferty
Microphemera neotroElqè Mceaf ferty

Famf lla EuthypLoclidae
Prlstiplocla rupestrLs McCafferty
gen.et sp.nov. Mârtlns-Neto & Caldas

Fanf lia Pothamantl-dâe
gen.et sp.nov. Martfns-Neto & Caldas

Farnf 11a Polymltharcldae
gen.et sp.nov. MartLns-Neto & Caldas

Ordem Odonata
Fanflta Gonphldae

Cordulagomphus tuberculatus wighton
Cordulaqomphus fenestratus Wlghton
Cordulagomphus santanensLs Wlghton
Go¡nphae schnoi de s obLlqua wighton

Famf lf a Pseudost!.gnatLdae
Euarchlstigma atrophLum Vtlghton

Fanflla ÀeschnLdae
ÀeschnldgpsararLpÍna lflghton

Famflfa Macroml-ldae
Macromla sensibilis Vüf ghton

Ordem fsoptera
Fanf 1la Hodotermitldae
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Melatgrnes ararl,pl.na Xrl-shna

Orden Hymenoptera
Famflta FormLcl.dae

Carlrldres blpetlolata Brandão & ¡{artlns-Neto

Ordem Blattodea
Famflla Me Bob lattl-nl dae

Mesoblattinâ llnai Pinto & Purper
Me soblattlnopsf s schnelderi Pinto

Ordem Dl.ptera
Famflfa Sl¡nullldae

Cre taceo sÍmul1um ararLpensLs Vulcano

Ordem Coleoptera
Fanflla Pyrochroldae

Cretacelmelf ttomoides cearensis VuIc. &Peref ra

àracnfdeos

Recentemnete CÀ_t!ÍpOS (1986) descreveu o prLmef ro escor
pl.ão, provenlente do nfvel de calcário laminado, denomlnado Àrarf-
pescorpius llqabueL. CÀMPOS et aI. (1988) notfcfam novas ocorrên-
clas de escorpiões. Àranhas tamb6m foram referldas para os mesmos
nfvels (CÀ¡4POS et aI.1988). Essas ocorrências são importantes de
vl-do a extrema escassez desse tlpo de ¡naterLal no reglstro geoló-
gJ.co, partlcularmente no Mesozõlco.

Possfvels ácaros forâm também encontrados (obs.pes.)
representados por esp6clmes dtrnlnutos (Imm de comprlmento) r pro-
venfentes do nfvel de calcãr1o lamJ.nado, um deles assocfado a u¡n

trlcóptero (fnsecta) alnda não descrito.

rcno fós seL s

Marcas de btoturbação foram menclonadas por SÀNTOS &

CÀRVÀLHO (1979) e por SrLvÀ (1983, l986a,b, l9B8) .CIGUEL & MARTINS-NE
TO(1989) referem-se a ocorrência de lcnof6ssels no nfvel de calcã
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rfo lamtnado, cuja assoclação, ã luz de conceitos da classlflca-
ção etolõgtca, permite fdentffica-los como taficnia, pseudicnla
e cubl-cnla. Os traços fõssels classiflcados como taftcnla corres
pondem aos icnofóssels preservados en hiporelevo convexo. Não
possuem orientação deftnfda e apresentam sobreposlções de traços,
e são nafs comumente encontrados no nfvel de calcãrio la¡nfnado.

Os cublcnla, correspondem a Palaeosemaeostoma e Loc-
!e:!g' aquele preservado ern epLrelevo côncavo, lnterpretado como
lmpressão de repouso de organlsmos medusótdes, provenlente de
bancos calcários da reglão de Àrarip!.na e Rancharla, assocJ-ado a
ostracodes, equlnodermos, moluscos e rara presença de insetos.
LockeLa, preservada en epJ.relevo convexo, ê lnterpretada como
pertencente a organlsmos perfuradores de substrato, provavelnen-
te bivalves. (CIGUEL & MARTINS-NETÐ,1989).

Tên-se, ainda, a ocorrêncla de estruturas de biotur
bação, classlficadas como pseudicnl-a. À lnterpretação comporta-
mental desses icnofóssels, segundo FREY et a1. (1987),indica gue
Taficnla corresponderla ã morte agonJ"zante de organlsmos (no ca-
so do Membro Crato, especlalmente os pelxes do gênero Dastllbe,
e provavelmente Lnsetos). CubLcnla, como abordado, são Lnterpre-
t,adas como sendo estruturas de repouso efetuadas por medusas e
bivaLves. Pseudlcnia corresponderLam a estruturas J,norgânicas de
rivadas de corpos de organismos mortos.

coprólitos foram tanbém referl,dos por VIANA et al .

(1989) e CÀI,DAS et aI. (I989a)r aqueles no nfvel de fol-helho betu
minoso e estes no nfvel de calcárlo laminado.

Àn ffbios

Apenas uma ocorrêncla reglstrada na lLteratura, de
rã (Anura), provenlente do nfvel de calcárlo laminado (KELLNER a

CAMPOS,l986).

Pe ixes

A ictlofauna do ArarJ.pe é, de fato, uma das mals es
petacul-ares que se tem conl¡eclmento no reglstro f6ss11. LIMA
(1979b) já havta efetuado anãlfse dessas ocorrêncLas. No entanto,
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dlversas outras novas foram noticiadas, revlsões recentes aprlmo
raram a sl-stemática do grupo e o número de espécies aunentou sen
sivelnente. A sèguir a l-lsta atuallzada desses taxa, baseando-se
em AGASSIZ (1841) , WOODI'¡ARD (I908) ' JORDÀN (1919, ]-92I') , JORDAN a

BR.ANNER (1908), DrERÀSMO (1938), SANTOS (1947,1950, 1960a, 1968,
1,970, 1985a, b, c), wENz (1985, I989), I^tENz & XELLNER (1986), MAI

sEY (1986) e BRITo & FERRETRÀ (1989), Jå inclutndo revl-sões e mu-
danças na classlflcação:

Fâmf 1ia Pachyrhlzodontldae
Rhacglepls buccalf s Agassiz
Rhacolepis latus Àgassl-z
Rhacolepls deflorel d'Erasmo

Famflia Chanldae
Tharrlas rochae Jordan & Branner
Tharrias ararlpl-s Jordan & Branner
Dastllbe elongatus Santos

Fanflla Notelopldâe
Notelops brama (Agas sl z )

Famflla Elopldae
Paraelóps cearensls Santos
Brannerlon vestitum Jordan & Branner

Fãmf11a Leptolepidae
Leptolepls diasl Santos

Fanflla Ionoscopidae
Osþunla brevl-s Wenz & Kellner

Famflla Pycnodontldae
ProscLnetes penalvai (Santos )

Iemanja pAlE Wenz

Famf lia Àrarlpl-chtidae
ÀrarLpichtys castLlhoi Santos

Famflfå semlonotldae
Araripelepl-dotus tennurus (Àgasslz)

Famflla Rhinobatfdae
Rhinobatus beurlenl, Santos

Famflla Hybodontidae
Trlbodus llmai Brito & Ferrelra

Famf lta Ichthyodectldae
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Sladocvglus qardneri Àgassl z

cladocyclus ferus Santos
Farnf Il a Amlldae

Enneles gþI Jordan & Branner
ramflla Aspl do rhyn ch i dae

vinctifer comptonl ÀgassLz
Famf tia Coelacanthl-dae

Mawsonla cf M.gþas Woodward

A¡lelrodichthys ararlÞensl-s Maf sey

Outras lnfornações a respeito da ictl,ofauna do ÀrarJ.pe
encontram-se nos trabal-hos de SANTOS (Lg45, 1960b' 1985b), WAr-,g

MAN (1971) , WENZ (1977, 1980) , OLTVETRÃ (1978) , SÀNrOS & CARVALHO

(1979) , CAMPOS & VíENZ (1982), FOREY (1988) , GEE (1988), BRrrO
(1988) e VIAN/\ (1989), envolvendo conhecidos taxa como Enne1es,

Leptol_epis, Yþg!åfer, Tharrhias bem como o recem descrito,
Axel-rodlchthys araripens is .

MÀISEY (1987) Levanta alguns problemas nomenclatu-
raLs de peixes bem conhecldos, o que poderá resuÌtar ern algumas

mudanças. O autor comenta gue CalamoÞleurus cvlindrlcus Àgassiz '
não é stnônlmo de Notelops Egma e sim de Enneles audax' podendo

este nome ser posto em slnonfmia daquele. Calamopleurus vestLtum
na oplnlão de MÀISEY (op.cit. ) não é o mesmo, enbora tenha sLdo

posto em slnonfmia de grqlgu vestftum Jordam e' este, parece
ser slnôni¡no de Rhacolepis latus Agassiz. MAISEY (1987) considera
Brannerion e RhacoLepls slnônlmos, emboram rePresentem duas espé

cles distl-ntas (R.vestitum e R.latus).
Todos os trabalhos anteriormente menclonados referem

se a peixes encontrados no nfvel das concreções. Do nfvel de fo-
thelho pirobetuminoso, vrANA et al . (f989) referem-se a vãrlos f6s
seis, ÍncÌuindo peJ-xes. observações pessoal.s, durante o trabalho
de campo, permitlram o reconhecl"nento dos gêneros Vinctlfer e cla
docyclus, de gTrande porte, e os pequenos DastLlbe, todos prove-
nlentes de mlna da Mtneração chaves. No nlvet de calcár1o l-amLna

do, além de PselilÞg, pode-se observar um exemplar completo de

Cladocyclus sp., de porte médio, bem corno exemplares não identl-
ficados.

45



Oue Iôn ios

Encontrado em concreções, procedentes de Santana do
carirl (escassos): apenas duas espécl-es (PRICE.1973rDE BROIN &

cArrrPos,1985).
Famflia Araripemydae

Àrarlpernys barretol price
Famflla indet.

Teneremvs sp. De Broin & Campos

Crocodi Ifdeos

Igualmente encontrados ern concreções, embora escas-
sos. PRICE(1959) desc)leveu o prirneiro, procedente do flanco pia-
ulense da Chapada. BRITO NEVES (1962) refere-se a outro exemplar
(um cranio de NotosuchÍdae?) , encontrado nas proximidades do mu-
ntcÍplo de lpubi. Mais recentemente KELLNER(I987) descreve uma
segunda espécie, de procedêncla ignorada:

)

Famflta Uruguaysuchldae 
l

Arartpesuchus gomesl price
ramfrla lndet. l

Carfrlsuchus camposi Kellner 
i

i

P te ro s sauros
:

Grupo cujo nümero de taxa vem aumentando sensivel- 
i

mente, conslderada hoje, como uma das mâl_s importantes e dlversi
ficadas das faunas de pterossauros conhecidas. São todos prove-
nientes do nfvel de concreções. As espécies descritas são 1lsta- j

das a segufr, segundo pRIcÐ (197L), BUrsoNJÉ (19g0,1gg1), LEoNARDI 
l

& BoRcoMÃNERo(1983), WELLNHOFER(1927.19B5,19BZ), KELLNER(1984a,b), 
:

CÀMPOS a KELLNER(I-985) e KELLNER & CÀMPOS (1988). l

Araripesaurus castilhol prlce
"Araripesaurus" santanae (wellnhofer)
Santanadactylus braslliensLs Bulsonj6
Santanadactylus araripensfs Wellnhofer
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"Santanadactvlus" spfxi (I{ellnhofer)
BraslleodactvLus ararLpensls Kellner
CearadactvLus atrox Leonardi & Borgomanero
Ànhanguera bllttersdorffl Campos & Kellner
Ànhanguera mesembrl-nus (Wellnhofer)
Anhanquera robustus (Wellnhofer)
Tupuxuara longlcrl-status Kellnêr & Campos

Outras nenções sobre pterossauros da Formação San-
tana, encontran-se nos trabalhôs de WELLNHOr'ER et al. (1983), LE9
NARDr & BORGOMANERO (1985), tNlJrN (1988), HOWSE (1996), WELLNHO_

FER (1987, 1988). este com lntereasantes interpretações à respei-
to da locomoção em Ànhanguera, WELLNHOFER (1989), BENNETT (1988,
I989a, b, I_990). cAMpos et al . (1984) e MARTTT,L & ttNWrN (1999),
referem-se, l-ncluslve, a me¡nbrana alar, rnagni f Lcarnente preservada.

Dlno s sauro s

LEONARDI & BORGOMÀNERO (I98I) comunLcam a ocorrência
de fragmentos de um possfveL Ornlthischia, supostamente uÌn osso
pétvlco. cAjrÍPOs (1985) refere-se ã ocorrêncla de uma vértebra per
tencente a dlnossauro, provenl-ente das carnadas basals do Membro
Ipubl (esse nfvel- estratfgráflco é considerado hoje como perten-
cente ao Membro Romualdo) .

Aves

Recentemente foi conunicado o prÍmeLro vestfgio de
ave no MesozoÍco braslleiro MARTINS-NETO & KELLNER,1988), repre-
senÈado por u¡nâ pena fsolada, proveniente do nfvel de calcário
lamLnado.
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I.6.2. Tafoflora

Fungos

LïMÀ (L979b) ¡cfta a ocorrêncla dos gêneros Inapertig
porites. Monopori sporl tes , Dfporisporites, DfcelLaesporftes, Dipo
rLcel LaesporL tes, Polvadosporites, Multicellaespori tes e Staphlo-
esporltes, fdentiffcados pelo autor em carater prelLm!-nar.

AIgas

Cloroffceas e pfrroffclas são conhecJ.das, desde
trabalho de LrMÀ (1979b):

Cloro ffceas
Botryococcus sp.

Pl rro ff ceas
Gonyaulacistâ sp.
Gonyaulaclsta sp.
Deflandrea minor
Olf gosphae rid ium

cf G.palla SarJeant

Albertl
sp.

Oogôn1os de car6fitas foram anuncLadas por SILVA
(1975), ernbora não tlvessem recebl-do tratamento formal . REGÃrr
(1986) tambén faz referência ã presença de Botrvococcus.

Ramos folhosos, troncos, rafzes e estrõbilos

Diversas menções a vegetais são conhecLdas, prove-
nl-entes de quase todos os nfveis estratlgráficos . As prlnclpais
referêncLas são de DUÀRTE(1969,I995,1989), DUARTE e JÀprÀSSU
(1970), SILVÀ et aL.(L97?1, BORGoMANERO(1984), LIMA et al.(f989)
e cÀJ_,DÀs et aI . (1989). Às espécles descritas são abaixo listadas:

Brachyphvllum castilhol Duarte
Brachyphyllum obesum Duarte
Podozamltes Lanceolatus Schlnper
Chof fatla franchetL Teixef ra
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Nvmph ae l te s
Arauca rl tes

frãnchetl Duarte
vul"canof Duarte

Podozarlites lanceolatus ocorre em todos os continen-
tes, do Trlãsslco ao Cretãceo Superior e NymÞheg,ites frqnchetti
ocorre em Portugal (Aptiano). LIMÀ et al. (1989) informam sobre
"copiosa nacroflora, lncLuindo dlversas angiospermas ern estudo"
(p.81). BORGoMANERO (1984) tlustra uma plnha de conffera encontra-
da no nücleo de concreção calcária. S ILVA et aI . (19?7) refere-se
a troncos, proveniente do nfvel de margas e CALDÀS et aI . (I9g9)
fnformam outrâs ocorrênclas de vegetals, provenJ.entes de a-
fl'oramentos do Membro crato, embora esse materlal não tenha sÍdo
descrfto formaLmente.

Re s inas

À única citação é reportada a CÀSTRO et al-. (Ig?O,t ,
encontrada en nfvels arenosos, topo do Membro Crato, proveniente
de Riacho do Boi, Fazenda Barriguda, munlcfpio de portefras (CE) .
Essa reslnâ fol atrfbufda ao gênero pinus pelos autores.

Polens e esporos

À malor contribuição é credltada a M.R.Lima, a quem
coube a revisão e descrlção de 232 espécies, Lncluindo novas. A
relação desses taxa é dada a segulr. conforme LIMÀ (lg7gd, !979c,
1980):

Esporos da Subturma AzonotrÍIetes (LIMÀ (I978d)
St.erelsporites psllatus Manum

Todisporltes clnctus Orlo\,¡ska- Zv¡o1ln ska
Bellisporites pallescens pocock
Deltofdospora hal"li Miner
Deltoldospora Þsl.Lostoma Rouse
De1tol-dospora ìuncta Sinqh
Deltoidospora sp. cf D.nana
DeltoLdospora tenuls Llma
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Cvathldltes auetralle eouper
Cvathidltes grassLanqulatus Balme
Cyathldltes rnLnor Couper
Cvathldltes punôtatus DelcourtrDett.& Hugues
Cvathldttes mesozoicus Potonlé
Cardloangullna elonqata Dldrlng
Blretisporltes potonl-ae1 Delcourt & Sprumont
Blretlsporltes deltoldus Dettmann
UndulatLsporLtes undulapolus Brenner
Undul-atl sÞorf tes aff. U.slnuoslscroot & Groot
Concavisporltes variverrucatus Couper
Granulatl sporltes sp.
Cvclogranl spori tes aff.C. ruqosectatus pautsch
Obtusisporl,tes sp. cf.O.canadensis pocock
Leptolepf dites malor Couper
Leptolepldl.tes psarosus NorrLs i

LeptoleÞÍdltes equatlbossus Tralau
GemnatrLletes elevatus Branner
Uvaesporltes qlomeratus Doring
Col larL sporl-tes fuscus Deak 

1

ÀpiculatosÞorls levl-s Ba1me & Hennely
EchlnaÈlsporls longechinus Kultzsch
Pfloslsporltes sp. :

CLcatricosfsporLtes doroqensis potonlé & caII. 
I

CLcatrfcosi sporl tes microstriatus Jard. & Magloire
Cicatri cosl sÞorites brevilaesuratus Couper 

i

C fcatrl cosL sporl- te s purbeckensis Norrls
Cfcatri cosl spori tes nuni Horowltz
Clcatrlcosi sporftes ar¡nl-melechL Horovritz j

Cicatrlcosl sporites sp. cf. C.ara1fca Brenner
Clcatricosi sporites sp. cf. C. subrotundus Brenner 

I

CLcat,rl cos l sporl- tes sp.I
Ci catri co si sporltes sp.2
ChomotrLletes fragills pocock
LycopodiumsporÍ tes sp. :,

Re tf cuLati spori tes arcuatus Brenner
f schyosÞorltes arkellll Batten
f schyosporftes variegatus Schultz



Ischvosporf tes qranulosus Tralau
Kluklsporites scaberLs Dettmann
Tiqrisporltes halleinls Klaus
FoveotrlÌetes sþ.
clelchnidf Èes senonlcus Rosg

Glelchnldltes apilobatus Brenner
Sest.roÞorites pseudoalveolatus .Dettmann

CamarozonosporL te a lnelgnls NorrLs
CamarozonosÞori tes rudls K1aus

Subturmâ Zonotrlletes (LIMA, 1979c)
Clnqutrlletes sp.
Clngulatisporltes psllatus Groot & Penny
CingulatLsÞorltes verrucatus RegalJ-, UesuguL & S.
ClngulatÍ spori tes problematl-cus Couper
Dlsclsporites discoldes Kimyai 

ì

Contlgnl sÞori tes qlebulentus Dettrnann ,

Dfstaltrianqull-sporltes perplexus Slngh 
l

Di staltriangul-isÞorftes lrreqularis Singh 
:

Mqtonl-sporLtes sllval Lina 
ì

Boselspo¡iLtes sÞ.
AurLtullnasporf tes sp.
ÀppendicfsporLtes trlcornLtatusWal land & cretfeld :

Aequitrltradites baculatus DorLng
Àequitrltradl,tes lnsoLitus Xlmyfai l

Couperlsporites complexus Pocock 
l

Laevizonosporites werlensLs Dorlng
RouseLsporftes retfculatus Pocock 

:

HellosÞorites reissingerl- Chaloner 
I

PerotrLlLtes pannuceus Brenner 
i

PerotrllÍtes pseudoreticulatus Couper 
l

Perotrll-ltes caperatus Couper
CrybelosÞorLtes strlatus Dettmann l

Crybelosporites berberLol-des Burger
CrybelosÞorltes brenneri Playford 

'CrybelosÞorites truncatus Lima
PaludLtes mamelonatus LLma

5l



ÀrcellfteB sp.1
Arcellltes sp. 2

Turma Monoletes
AratrlsÞorltes ocellatus Hedlund & NorrLa
Punctatosporftes scabratus Norris
SergLÞea navlformls RegâIL, Uesugul & Santos

Po1eng da Turma Saccl-tes
Zonalapol lenite s dampferl. Ba1me

Zonalapol leni tes trflobatus Balme
Zonalapol lenl te s lucldus Reyre
Zonalapol leni tes seqrmentatus Balrne

ProÞerLnopol-IenLtes sp.
Vitreleeporites pallldus Nllsson
Vftreiesporltes nicrosaccus De Jersey
Podocarpites sp. cf. P. aeÞlstratus Brenner
Protoconiferus sp.
Protopfnus sp.
AllsporLtes sp.
Cerebropol lenL tes carlylensLs Pocock
fnaperturopol-lenltes dublus ThÕmson & Pflug
fnaperturopoÌlenLtes slmplex RegallrUes.& Santos
InaÞerturoÞolLenftes undulatus wel-lånd & Grelfeld
haperturopollenl-tes turbatus Balme
Larlcoldltes maqnus Potonlé, Thomson & Thlegart
Àraucarl-acftes australLs Coockson
ÀraucarLacltea ltnbatus llablb
Araucariacites guianensis Van der Hammen & Burger
Afropollls Jardlnus (Brenner)
ClassoÞoll8 alexL Burger
ClassopoÌle torosus Couper
ClassopoLis brasÍliensis Herngreen
Classopolls sp. cf C.lntraretfculatus Volkhelmer
Circulfna pgæ Brenner
Cl-rculLna mLnlma Lfma
Cfrcullna meyerLana K1aus
Corollarla annuLarLs Malyawkina
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Tho¡nsonf ËÞoriteg Ep.
S L¡npllcesporl te s vlrgatus Leschlck
Galeâcornea -ï* Stover

Turma Pllcates (LIllÀ,1980)
Egui se to sporl te s conclnnus Slngh
EqulsetosporLtes albertensLs Slngh
Equf setosÞorf te s ¡!g5|g19 Ll¡na
EquL setospori tes ovatus LLma

Equf setosÞorltes amblguus Hedlund
Equf 6e tosporf tea huquesil Pocock
EquL se tosÞori tes strlgatus LLrna

EquL setosporf te s evldens Lima
Equisetosporites lrreqularLs Llma
Equisetosporl,tes subcfrcularls Llma
EquL setosporltes eleqrans Lima
Equi se tosporl te s fraglll-s Ll¡na
Equl setosporltes !æ!gsg Ltma
EqufsetosÞorltes mlnutLcostatus LLma

EquL setosporlte s lurl-dus LLma

EquL setosporL tes lanceolatus Llma
Equl setospori tes latlcostatus Li!0a
gsgls@, sp.l
EquLsetosporlte s sp.2
Sinqhla multlcostata LLrna

Sfnghla montanaenaes LLma

Sinqhia eLongata LLma

Slnqhia punctata LLma

S inghla nf nl-ma Llma
Sinqhia accfcularfs LLma

Slnqhla revreL Llma
Slnghla crenulata LLma

Gnetaceapol lenL te E chlatratus Stover
Gnetaceapollenites jansonf I' Llrna
cnetaceapollenltes barqhoorniL Lina
GnetaceaÞol lenl-te s molIls Lima
Gnetaceapol leni te s undulatus Lfma
GnetaceapollenL tes oreadfs Lima
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Gnetaceapol lenl tes ffssuratus Ll-ma

cnetaceaÞo I lenf tes ueaugul-f LLma

Gnetaceapolleni te s retangularls Llma
Gnetaceapo I Lenites ornatus LLrna

cne täceapo llenl- te s perforatus Lima
Gnetaceapol len f te s santosil Ll-ma

?Gne taceapol lenltes sp.
S teevesijro I lenl te s blnodosus Stover
Steevesipollenlte s cupullformLs Àzema & Bolten.
Steeveslpollenftes dayani Brenner
Steeves fpol lenltes grambastl Azema & Boltenhagen
SteevesÞollenites pvqmâeus Azema & Boltenhagen
SteeveslÞollenltes pataÞscoensls Llma
S teeveslpollenl tes sp.l
Steevesipollenf tes sp. 2

Steevesil]ollenltes sp. 3

Reqa1lpol1enl tes amphorl f orrnl,a Llma
Schi zaeoi sporltes minor Pocock
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1.3. À contrlbulção dos fóssel-s ã cronologla da Formação Santana

À macrofauna da Fornação Santana tem eLdo pouco explora
da sob o ponto de vlsta da ldade. SÀNTOS e VÀLENçA(1968) têrn pro-
posto, co¡n base na lctlofauna, um dos elementos mals abundantes,
fdade Aptlano SuperJ.or, tendo como argumento a forte lnfluêncfa
de taxa prlmltlvos de hol6steos, tfpLcos do Jurássfco Superl.or da
Europa. Este Argumento fol co¡nbatido por LIMA(1979a), que apo!
tou o forte caracter endêmlco, mesmo a nfvel genér1co e a grande
dfstrlbulção estratl-gráflca de alguns elementos. LIMA (op.ctt. )

menclonou os gêneros Lepldotus e OphloÞsls que possufarn caracterfs
tlcas mais prlrnltfvas, predonfnando e¡n faunas Jurässfcas. Retoman
do a mesma dl-scussão, com o conhecLmento de hoJe, observa-se que
Lepldotus foL reclasslfLcado no gênero Àrarlpelepldotus (SÀNTOS,

1985c)e Ophlopsls nunca fol conflrmado ou descrito (nomen nudun) ,
portanto o caracter endêmLco da lctfofauna se faz aLnda mafs evi-
dente e a lnfluêncLa Jurâssica apregoada é amenlzada.

A discussão tem stdo alLtnentada mafs recentemente. pois
nals paleolctiõlogos propõen ldades que reforçam as idél,as de SÀN
TOS & VALENçA(1968) ! WENZ & KELLNER(L986), ao descreverem a forma
tnédita Oshunla Þ!g, aflr¡nam que os membros Crato e tpubl são
aptLanos, a parte lnferlor do Merñbro Romualdo (concreções) tambén
aptfana ou no máximo próxJ.rna do llmfte Àpttano,/A1b1ano, e, a paI
te superÍor, albiana (baseando-se en CAMPOS & WENZrlg82 e ASMUS &

CAMPOS,1983).

Há que se considerar, no entanto, que a dlstrlbuição es
trattgráftca da famflla fonoacopLdae vaf desde o Kfmmerlgdiano até
o Cenomanlano, ocorrendo prlncJ.palmente na Europa. SÀNTOS & OLMI
RÀ (1989) rêdescrevem RhacolepLs buccalis, peixe muLto abundante,
cuJo gênero pensava-Ëe resÈrlto ao Cretáceo brasllefro. No entan-
to, os autorea l-dentlflcaram BhacolepfÊ buccalLs no Cretãceo da
Colômbia (também preservado em concreções calcárlas) e nas forma-
ções Codó (Bacla do parnafba) e Rlachuelo (Bacia de Serglpe-ltla-
goas), ambas datadas como Àptiano Superior pela LctLofauna (pela
palJ-nologl-a a rormação Coal6 6 datada como Aptiano Super!.or e a
rormação Riachuelo cono ÀlbLano). euanto a fauna da Colôrnbla,
vfEEKs(1957) Jå apontava uma idade ÀIblano.

À l-nterpretação mals extremada vem de MAISEY (1986) que
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afirma t,extuålmente: rtthe Santana fish fosslls could neverthelees
predate the Upper Apttan by å sfgntficant amount (1.e., Neocomian
or Upper Jurassfc) accordlng to avatlable palynological and ostra
cod data" (p.22't , para nals adiante reafl,rmar: nthe cLose slmlLa-
rlty of Mawsonia from Ceara ånd Bahia suggests that the lower
part of the Romual,do Member may be of Neocoml,an rather than Ap
tlan" (p.28).

Levando-se em conslderação os crocodlLfdeoa, o panorama
pouco se modLftca, pois as duas únlcas espécles formal¡nente des
crLtas, Ararlpesuchus gomesi Prlce e Carfrisuchus campogf Kellner
são, pelo que se sabe, endêrnlcas. BUFFETAUT(I9?9) descreve um cro
codllfdeo do Nl-ger, atrlbulndo-o ao gênero ÀrarlÞesuchus, estrÉcLe
lndeter¡nlnada, propondo uma ldade Aptiano Superfor para ambas lo
calldades (Formação EhrLlz e Formação Santana), baseando-se, fun-
damentalmente, na suposta existência de uma ltgação contLnental
entre o Nordeste brasilelro e o Noroeste afrl-cano, úLtlna barreÍj
ra encontrada pelo oceano Àttântfco. Essa conexão expllcarl_a a
existêncl-a de esp6cies aflns de crocodllfdeos, geograficamente se
parados por uma distâncla conslderável. Na concepção de certos au
tôres, essa conexão serla, necessariamente, pré-Albfano. poste-
riormente, ao definfr a espécle da Áfrlca como sendo nova (ArarL-
pesuchus wegenerl), BUFFETAUT(1981) manteve a ldade da Formação
Ehrliz, no N1ger, cono Aptfano Superior. Mantendo o mesmo gênero
(Àraripesuchus) para ambas localldades, parece possfvel supor
que as espêcies pudessem ser dLferentes, admit!,ndo gue a especla
ção fosse decorrente de barreira geográfica, no caso, o oceano
Àtlântico. Por esse aspecto, o que antes erâ argumento para uma

ldade aptlana, agora fortalece a 1déta de Alblano: as espéctes se
riam cor¡uns a ambas localldades em tempos pré-albianos, quand.o os
contl,nenteE eram l"nterligados, e, posterf o!'¡nente, co¡n o advento
do rompimento deflnttivo dessa 119ação, se perderla o fluxo gené-
tlco, propicLando a especlação em tempos Jã atblanos. Segundo com.
pes. de M.R.Lima (IG/USP), os pesquLsadores franceseg interpretam
hoJe, o crocodllfdeo do NÍger como sendo dlstLnto, a nfvel genérl
co, do encontrado no Ararlpe (fato jâ sallentado por KELLNER, l9B?)
o que distancl-ârta as espécJ.es, cronoestratigraficamente, afnda mais.

Outros vertebrados tambêm não fornecem J-nfornações ,sob
o ponto de vÍsta cronológico, cono é o caso dos restos de dinoe-
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sauros, ainda não determinados, o me6mo ocorrendo com os pteros-
aauros, gue embora numerosoË em termos de espécies descrltas, são
inéditos. Raros restos de rãs, uma pena de àve l-solada e escassos
quelônlos, també¡n pouco contribuem em ter¡nos cronológlcos, por se
rem novos para a clêncla.

Levando-se em consfderação agora a fauna de fnvertebra-
dos, tem-se que oE bJ.valves, gastr6podes e conchostrãceos são ain
da pouco conhecldos, a mal-orl-a representada por espécles Lndeter-
mÍnadas, pouco útels alnda para um refl-namento cronolõgico. Den-
tre os blvalves, por exernplo, Àgulleria fol detectado para o ÀI-
blano Inferfor da Formação Riachuelo, Bacla de Serglpe/Alagoas
(HESSEL & FILIZOLA JR, 1,989). Embora os autores afJ-rmassem que o
taxon fosse desconhecldo para o Brâsl-l , evld.entemente há
um equfvoco, jä que BEURLAN(1963rr:.24) apontava a sua presençarna
Formação Santana (Bacia do Àrarlpe) , representado por nova es
pécle, até hoje não descrita. Seria lnteressante a comparação des
sas duas ocorrênclas.

Dentre os conchostráceos, o taxon Cyzicus é o mals abun
dante, cuja distribuição estratigráfica vem desde o Pal-eozóLco,
passando por todo o Mesozófco. Jã os ostrãcodes, embora o grupo
seja tradiclonalmente bem explorado em datações, o mesmo não tem
sldo felto para a Formação Santana. O quadro mostra-se pouco prg
mlssor ã medtda em que vemos na ll-teratura dlversos taxa lnéd1tos.
Gêneros como SilvaeLla, Ief agyplåg, Barbosacyprls, pouco ou ne
nhum signlficado têm, em termos de cronologLa, fato que jã havla
sLdo ressaltado por VIÀNA(1980), ao afirmar que a fauna de ostrã-
codes do Andar ÀIagoas 6 constftufda por uma assembléla atfpÍca,
morfologicamente l-ndistLnta, de dlffctl dlagnose e, por conseguLn
te, de problemãtfca correlação com a escala cronoestrattgráffca
padrão .

Os cop6podes asslnalados para a Fornação sântana se
constituem no registro mais antlgo do grupo, portanto não úteis
e¡n termos de idade, o mesmo ocorrendo com os equlnófdes descrLtoÊ
gue são endên1cos.

Ma!.acostráceos são aLnda raros e os taxa descrltos iné-
dltos. ArarlÞecarcÍnus, um pequeno caranguejo provenfente do n!
veL das concreções, é sf¡nllar ao gênero Mythracltes, do Aptfâno
da Inglaterra, tnas morfologJ.camente mais evotufdo. Portanto, em
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termos de ldade o gênero do Àrårlpe situar-se-fa no mlnlmo Àptfa-
no. os aracnfdeos são alnda lnêdltos.

À paleoentomofauna é um caso a parte na hlstórla geoló-
gica do grupo, representando hoje um dos mais completos regl-stros
de que se tern conheclmento (MÀRTINS-NETO'1987b). À grande quantt-
dade de taxa tnêdltos (mal-s de 100 espécles) pode, à prlmelra vlg
ta, dar a falsa impressão de uma entomofauna endêmica. São inédf-
tos multo mais pela falta de documentação de outras localidades
do que proprlament,e por endemismo. Entretanto, alguns importantes
taxa estão representados em sedlmentos cretãceos e certamente ou
tros serão al-nda encontrados.

Dos grupos Jã conhectdos exlste uma forte lnftuêncla de
gêneros jurãssLcos ou neocomfanos, como é o caso do gafanhoto Lo
custopsls Handlfrech, anterLormente conhecldo apenas em sedlmen-
tos jurâssicos da Europa e Ásla e no Neocomlano da .Á.si-a. Hexagenl
tes scudder (Ephemeroptera) é o caso mals extreno pols era conhe
cJ.do apenas para sedimentos do Jurásslco Inferior da Europa. A fa
mflia lnteira era conflnada do Jurásslco ao Aptlano.

Àinda entre os Ephemeroptera, proameletus Chernova 6 um

gênero cuja dlstrlbuição estratigráfica era restrita do Jurãsslco
Superior ao AptLano Superlor. Outros gêneros, cono Cretophasrna
Sharov (Phasmatodea) eram conhecldos para o Cenomanfano da Ásia¡
MesoblattLna Handllrsch (BLattodea), conhecldo desde o Jurásslco
Superlor até o Cretáceo fnferlor da Europa e .ã,sia. Há casos espg
cials, como o regfstro de Lepldoptera: dols dos três qêneros crg
tãceos estão representados na Formação Santana: Parasabatinca
Whalley (Neocoml.ano, tfbano) e Undopteryx Skalski (NeocomlanorMon
gõlta). E casos como o dos Raphldloptera
gótfa). E exLste, alnda, o caso dos Raphidiopterâ (já foram identi
fl-cados quatro gêneros) : Bgphidia., anterlormente conhecLdo apenas
para sedlmentos terclãrlos; Bal-ssoptera, (Jurássico ao Neocomlano)
e. dois géneros Lnêdftos, ArarLperaphidla e CratoraÞhLdlå. euase
todos os outros gêneros descrLtos para a Formação Santana são tné
dLtos .

À anãllse dos gêneros abordados acima, fndlca uma ldade
entre o Neocomlano e Aptiano Superior. Entretanto há paradoxos,
gue mals uma vez tornäm lncon8fstente. qualguer tentatlva de refl
namento cronológtco: exfstem Lnsetos com caracterfstlcas ¡nodernas
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como hlmenópteros, lsöpteros, dermápteros, todos apresentando es
peclalfzações, não compatfvels com uma ldade neocomLana. EËtes
grupos são encontrados, pre ferentemente, em sedinentos a partLr
do Àptlano Superlor .

Em relação ã macroflora, pouco pode ser dlscutldo, uma
vez que os vegetais descrLtos representan taxa de grande varfabL-
lldade estratlgrãflcaf corno é o caso dos gêneros podozamltes, Cho
fattla, Nl¡mphaeltes, Brachyphyllurn, plnus e Àraucarftes. DUARTE
(1989) vem apontando uma fdade situada no Aptfano SuperLor.

LfMÀ et al .(1989), com base em abundante materlal, in
clulndo lncontestáve1s angLospermas, sugerem uma Ldade mals jovem
(ÀIblano). Ànglospermaa, por sf sõ, não garantem una datação al_-
blana, poJ-s são encontradas desde o NeocomLano da Mongólla (cuja
paleoentomofauna é slmllar å da Fornação Santana), sornando-se ao
lnevÍtãvel fato de que murtas dessae formas devem ser inédftas pa
ra a ciência.

Restam-nos as informações extrafdas da anãIlse da mi-
croflora: Lf¡,lA (1978c) fornece exceLenteÊ resultâdos em relação
ao posicionamento cronol6gJ.co, datando toda a Fornação santana co
mo send.o albiana.

REGALI (l9g7a) também através da anállse da mlcrofJ.ora,
datou anostra argllosa da base da Formação Santana, proveniente
da região de Porteiras, Cearã, como sendo Aptfano Superlor, devf-
do a presença da forma Sergfpea variverrucata ( a mals inportante
em termos bioestratl gráfi cos , segundo RE GALI , l9g7b) assoclada a
Afroporlis aff. À.Jardl-nus' o que the sugerfu ser a parte superior
da Zona SergLpea variverrucata (zc.rta p-270 da PETROBR.Á,S - neo Ap_
tiano). A mesma ldade (neo Àptlano) for sugerida por REGALT (r9g7c)
para os evaporLtos das baci.as do parnafba e Ararlpe, equlvalentes
cronoestratJ-graficamente às da Élataforma do cearã (zona r'-270r.

cHrcNoNE et al. (1986) e popoFF (1988) através de ourros
tlpos de anäIises (aqueles baseando-se na lctlofauna e este em
correlações estratigráficas com bacLas afrlcanas) sugerem idade
Aptfano Superior.

Analisando-se a documentação disponfvel, chega-se ä con_
clusão de que a ldade da Formação Santana, quase consensualmente,
é Aptiano Superior, determinada por macrof6ssel-s e Albo/Aptiâno
ou Albiano Inferior, deterrnlnada por mtcrofósseis, o que en ter_
mos absolutos a sltua entre 116 e 10g mtthões de anos (datações
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radtométrlcâs , segundo BARRONr 1987) . Chega-se, portanto, a uma
ldade m6dfa de ll2 ¡nlIhões de anos, para os sedLmentos da Fornação
Santana .

1.3.I. Considerações sobre a Andar Alagoas

À formallzação do Andar Àlagoas fol- felta por SCHÀLLER
(1969) 

' sendo correlaclonado ãs zonas oro/olr da pETRoBRÀs, basea
da em ostrácodes não ¡narinhos (provavelmente Àptlano segundo o au
tor). REGÀLI et al. (1974) asslnalam que o nfvel de extlnção de
ExesipoLlenites tumurus dernarca o Andar Àlagoas. por outro 1ado,
uEsucur & DrNo(1989) concruem que nos sedfmentos cretáceos brasi-
leiros a espêc1e Exeslpollenttes tumulus apresenta, com frequên-
cla, dJ-strJ.bufção vertlcal abrangendo desde o Àndar Rlo da serra
até o Turonlano, constatando que a esp6cie em questão não deve
ser utfrLzada como fõssll-guta para a determfnação do Àndar Àlg
goas. A proposta de REGALI et aI. (L9741 , portanto, deve ser recon
slderada.

VIÀNÀ(1980), consfdera o Àndar Alagoas equfvalente es-
tratfgraficamente ao Àptr-ano, embora reconheça fmprecr.sões nessa
datação. BRITO & CÀItpOS(1982,1983) propõem a denomlnação Àndar
Àlagoano e BRITO(1984) postciona as camadas marlnhas desse andar
co¡no de ldade Aptiano Superior questfonável. Essa propoata vem a-
dlcLonada de uma tentatlva de BLozona vtnctl-fer (gênéro de peixe)
entre o topo de seu Andar Àlagoano e as canadas francamente mar!
nhas (Àptlano Superfor questl"onãvel). BRITO et al . (19g2) realfzam
um breve nas abrangente levantanento da problemática do Àndar Ala
goas, concluLndo por uma proposta de gue haJa una redeffnlção for
mal do andar, adotando, em prtncfpJ.o, que este seJa definl"do como
sendo um reglstro sedimentar desenvorvr.do em condr.ções essenclal-
mente não marlnhas, com seu topo marcado pelo nfvel de extfnção
de Serglpea varlverrucata (topo da Zona p-27O1 e posJ.cJ.onado Lme-
dlatamente abafxo do fntervalo marinho depositado durante a tran-
s1ção Aptfano/AIbiano.

Ffnalizando, ARÀl et aL. (19g9) efetuam amp!.a discussão
envolvendo a assocr.ação mlcroflorfstica do cretåceo rnferLor bra
slleiro e retomando o tena do å,ndar Alagoas. Os autores fornecem
o sJ-gnlflcado de alguns parfnomorfos consfderados inportantes,sob
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o ponto de vlsta cronoestratlgrãftco, como é o ca6o de Exeslpolle
nites tumulus, anterJ-ormente nènclonado, e SergLpea varlverrucata
Jã sallentado por REGALI (1987b).Esta espécie vem sendo utlllzada
para rastrear a parte superlor do Àndar Alagoas (ARAI et al .1989).
ÀRAf et al . (op.clt.) recomendam, no que dlz respelto ã questão do
lf¡nlte Alagoas-ÀlbLano, que, a) a utllfzação de E.tumulus como
guia do Alagoas seJa abolfda e que o andar como um todo deva ser
redeflnldo; b) a correlação do Andar Alagoas æ SCHALLER(1969)

com a coluna cronoestratlgrãflca internaclonal, no gue diz respe!.
to ao seu llmfte superior, deve ser assinal-ado na parte lnferlor
do Àlblano lnferLor, da coluna padrão. Portanto o Àndar Atagoas
abranger!.a o Aptiano e o Àlbiano Inferior, sugestões estas questto
nadas por REGÀLI (prelo) e REGALI & VIANÀ (1989),

como demonstrãvel, o assunto 6 polêrnfco e ainda deverã
sofrer modfflcações ã medfda em que novas pesqulsas forem sendo dl"
vulgadas. Por essa razão, para efefto deste trabalho, não serã ado
tado o Àndar Alagoas como unldade cronoestratlgráffca e sLm uma i-
dade relatl-va, situada na translção Aptlano,/Albl-ano (aproxlmadamen
te L12 milhões de anos), que grosso modo é sugerida por HASHIMOTO

et al. (f985).

t.4.0.Paleoecologia - sistemas deposLcionais

BEURLEN(1971) divlde as condlções peleoecolõgieas da
Formação Santana em t,rês fases principals: na prJ.melra ocorrendo
a deposlção dos cal-cárlos lamlnados (Membro Crato) em um lago de
ãgua doce. A segunda fase ter-se-fa lnlciado com pequena l1gação
desse lago com o mar que, sob condfções cltmãtlcas de aridez, te
ria como resultado a deposlção das camadas de gipsita. Em seguidâ
essa llgação com o mar aumentaria, possibllltando mal-or acumula-
ção das águas marlnhas e intercânbto maLs lLvrero que provocaria
a deposlção dos calcárfos fossllfferos, sob cond!.ções salinares
moderadas. Posterformente encerrar-se-fa o contacto com o mar, o
correndo a formação de ambLente supersalJ-no, sob condfções de cli
ma ãrldo, consequentemente ter-se-fa a extlnção da fauna e a prg
ctpltação local de lentes de gJ.psita, encerrando assLm, a segunda
fase. Por ültJ-mo, sob cl-lma úmido, teria ocorrldo a deposlção das
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camad.âs argllosas e 6fltLcas, resultando rãptda dulclficação da
água. Essa terceira fase é também denominada lacustre frnar.

para CALDÀSSO(1962,p.33) a gipsfta foi formada a partir
de ãguas marfnhas, pelo mecanJ,smo de deposição de evaporLtos, em
um amblente tfpo lagunar em comunLcação com o oceano, de modo con
tfnuo, no fundo da bacr-a e concentrado em corpos de forma renticu
Iar, por um processo qualquer de rnf gração. MÀBESOONE (192L) apre_
goa que a sequêncJ.a lnferLor (Membro crato), com os calcãrios la
minados e forhelhos betu¡nfnosos é rndlcatrva de amblente lacustrf
no, podendo rnesmo ser ragunar, mas sem conexão com o mar. o autor
acredLta que , provavelmente. não exLstiu apenas urn ún!.co lago,
mas Êim, uma sêr1e deles, interconectados por rlos de baLxo fluxo.
À vida nesses ragos deverra ser abundante e o ambt-ente de certo
modo redutor, cono parece conprovar a ¡natéria betumfnosa nos fo
lhelhos. incapacitando uma mfneralização genética posterlor aol
sulfetos. Jã para o Mêmbro Ipubi, MÀBESOONE (op.clt.) acredfta gue
a deposição da glpslta tenha ocorrldo de uma lnvasão de ãguas sal
gadas, possivelmente orfundas do mar. À espessura da camada 6 ern
torno de 30m e. êm sua oplnlão, não apenas lndLca um prolongado
perfodo de cllma sêco com forte evaporação, mas também rùna cons_
tante conexão com o mar, o gue permftiu a entrada de mais ãgua,
tanto que a gl,psLta nunca veLo a preclpftar en outros sals. sfLVÀ
(1988) aflrma que o rago do Àraripe for estaberecfdo no cretäceo
fnferlor. ap6s um perfodo de sedimentação predomLnanÈemente flg
vi'al, provavelmente formado em consequência de movrmentação tectQ
nLca. os sedfmentos racustrinos de fundo, representados por forhe
thos negros e carbonatos fÍnamente lanninados, passam rateralmente
para uma fãcies marglnal, representada por sedimentos rlcos em aI
gas, tanto folherhos como carbonatos. À autora acredita, ainda,
que o confinamento da bacfa fof um fator llmftante ao afluxo de
ãgua fluvlal, o que, a!.Lado a um clima predornLnantemente se¡n1-ãrl
do, estabeleceu condições propfclas a .domJ.nação da evaporação
das ãguas do lago, concluLndo que o mesmo tornou-se efêmero, acar
retando no estabelecimento de ambLente do tlpo "playa', e gue, nes
se contexto. a glpsl-ta e a anldrLta se pre_cipitaran em salfnas e
e em planfcies do tipo "sabka,l

Exlste quase um consenso em affrmar que as camadas supe
rl-ores do Membro Romualdo sofreram arguma espécfe de r.nfruência
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marlnha (atestada por alguns fósseLs emLnentemente marinhos). BÀ-
TE|I972, aflrma que na Forrnação santana apenâs uma espêcte de os
trácode fol observada nas concreções calcárfas. Em sua opinlão es
se fato evldencl-arla urn ambiente de água doce, pols esses são fre
quentenente caracterl-zados pelo domfnlo de apenas urna ou duas es
pêcles de ostracodes e, em geral, o número de espécies presentes
é Llmttado. sÀNTos(1982) sugere um ambl-ente marLnho costeiro, com

restrições ã circulação lfvre das correntes, cuja llnha cotl-dal
serl-a bastante sfnuosa. Os arenitos Exu repreaêntarfam a fase re
gressl-va do eplsódto marinho.

Em termos de pal-eoecologla, alguns outros autores 6uge-
rem pequenas modlflcações nas propostas aqui enumeradas, mas basl
camente defendem uma dessas 1détas.

Un outro aspecto paleoecolõgico diz respeito ä origem
da grande concentração de fóssels! DELLA FÁVERÀ(1987) é defensor
da teorla de que as tempestades serl,am os agentes de potuição am

bi-ental, que trariam, como consequênclas, a mortalidade em massa
da fauna da Formação Santana. O expressfvo número de fõssels de
peixes e outros animais, parece mesmo sugerir alguma sorte de
evento catastr6flco de tempos em tenpos. MARTILL(1988) també¡n

acredlta que eventos qufmlcos ou de temperatura, tl"veram como re
sultado a dlzlmação da fauna.(vide Parte 3, ften 3.7).

BATE(1972) Já havla notado o excelente estado de preser
vação da espécle de ostrãcode, lgltesoncvgls $srgpepl!1osa, 19
terpretando como resultado de mudanças de mÍneralização. O mate-
rlat fosfático que causou a nl-nerallzação, em sua opinião, é qua
se certamente derLvado do corpo de pelxes mortos, nos quals os os
trácodes estavan se allmentando. BATE(op.cit.) acha provável que
os ostrâcodes haviam sldo repentinamente soterrados, rapidamente
asfixlados e os sal-s fosfátlcos derLvados dos peLxes em decomposJ.

ção propiciaram uma rãpida substitulção do carbonato de cåIclo e
quitina dos anfmals, pela apattt,a. O mesmo tlpo de substltufção
mlneralógi.ca foL postulada para os copépodes (CRESSEY & BOXSHALL,

1989) ê MÀRTILL(1989), este denoml,nando de t'medusa effect", para
explicar a preservação de estruturas delLcadas como brânquLasrmús
culos, estomagos, ovos Lncluslve com a clara,núcleo de c6lulasrto
dos de pefxes, bem como tecidos de membranas da asa de pterossau-
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fgualmente, no Membro Crâto. as condtções de fossLlLza-
ção são excepcLonaLs. Não somente os Lnsetos estão bern preaerva-
dos ¡nas seu conteúdo também. Em um exemplar de Dermaptera pode-se
obter o estômago e seu conteúdo (obs.pes.), ovos de Epheneroptera
aLnda aderldos ao corpo do espécLme, (obs.pes.) e grãos de p6len
extrafdos do trato lntestLnal de uma vespa (CALDAS et al ., I9g9b).

L.4.1. Paleoecologla do Menbro Crato

Os fnsetos são excelentes para determÍnadas anállses am
bLentaLs: dfpteros slrnullfdeos indlcam que as ãguas deveriam ser
multo ben oxigenadas, o mesmo ocorrendo com os tricõpteros; belos
tomatfdeos e outros abundantes hemfpteros aguãtlcos revelam a
exLstêneLa de charcos e ãguas estagnadasi nlnfas de Ephemeroptera
e de Odonata sugeren águas correntes ou paradas, conforme a fa¡nf-
lfa. U¡n grupo não é compatlvel com o outro, no mesmo annbiente, re
forçando a fdléla de que, na verdade, deveria exLstlr mais de utn

Iago no tenpo da deposlção do Membro Crato, interlfgados por
rlos de fluxo varl-ãvel.

Pode-se concluir que exlstiu próxlrno ao sftfo deposlcJ.o
nal um corpo drãgua oxigenado, propfc!.o ao desenvolvlmento dos
grupos Ephemeroptera, Odonata e Trichoptera e, que por algum moti
vo, esse corpo drágua invâdLu ou fol. Lnvadldo por charcos de
ãguas estagnadas, mlsturando a blota durante a depos!_ção ffnal e
consequente fosstllzação.

Àfora elementos consÍderados autõctones, um aporte de
elementos al6ctones, como é o caso de henfpteros terrestres, co
Leópteros, fauna fftófoga (ortõpteros, hom6pteros, etc.), predado
res dLversos (neur6pteros, dfpteros asl-Lfdeos, etc), teria dado
origem a uma orlctocenose.

Na flgura f-5 é esquematLzado um fragmento de calcãrlo
laminado, evl-dencLando-se o efelto da acumulação, concentrando vá
ria' ordens de Lnsetos' antagônlcas em termos de abfente. elgunsi
grupos alJ. representados mostram graus dJ.stintos de desartLcura-
ção.
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PARTE 2 - SISTEM.Á.TICÀ

'... é no melo destes schlstos que

foram encontrados restos de lnse-
tos, havendo entre elles um coleog
tero em estado perfeito . . . "

(GORCETX, 1884)

Primeira notfcia de inseto fós-
sll- ern solo brasll-eIrÕr provenlen-
te da Bacia de Gandarela (Terclá-
rlo. do Est,ado de Minas Gerals) .

66



2, Generalldades sobre Enslfera

Os Ensifera atuafs são conhecidos popularmente sob a de
nomlnação de grllos e esperanças. Eram agrupados como subordem da
Ordem Orthoptera, que continha, alnda, as sutrordens Caellfera (ga
fanhotos) e Phasmatodea (blchos-pau) . Estudos recentes (HENNIG,

1981) procuraram demonstrar que as três referidas subordens não
poderj-am ser agrupadas, sendo elevadas, portanto à categorLa de
ordem: Enslfera, Caelifera e Phasmatodea. Segulndo a moderna llte
ratura, o antlgo termo "orthopterarr pode ser entendido como a so
ma das ordens Caelifera + Phasmatodea, ficando de fora a ordem En

slfera.
Na figura 2-ar, está esquematizado o cladograma, conten

do as dÍversas dl-vl-sões fllogenétLcas (ou clados), segundo HENNIG
(1981) , adotado neste trabalho.

2.1. A classificação dos "orthoptera"
2.1.1. Categorlas taxonômlcas rnaLs elevadas

O Systema Nâturae de Linneu é tldo cono ponto de parti-
da para o slstema de nomenclatura zoológlca, tal como conhecemos
hoje, tendo passado por consÈantes modiflcações e aperfelçoalnen-
tos. Há que se destacar, no entanto, que um sfstema muito stm!
lar já exlstfa hã 4.000 anos, cujos textos orfginais, embora não
preservados, são dlsponfveis sob a forma de Léxico Zoológico Assf
rfo, datado de 900 À.C., o EêIe, que fornece o nome de um número
conslderãve1 de anlmal-s, em escrita assfria, reunLndo nornes pro-
postos desde hã pelo menos 3.400 anos antes de Llnneu. Exlst.ia
uma palavra "gênero", e uma ou duas que dlstlnguiam os esp6cimes.
Esse levantamento histórlco foL reatlzado por D.K.McE Kevan, du
rante o XV Congresso InÈernaclonal de Entomologia, realizado em

Washlngton, 1976, por ocaslão do "Simpóslo sobre classlficação
das categorias taxonôml-cas maLs el-evadas dos ortopteróldesrr. KE-
VAN (1977a) efetua levantanento completo sobre a classiflcação
do grupo, reunlndo referêncfas desde o perfodo anterlor à Era
Crlstã, atê a data do SÍ.mpóslo. Serfa absolutamente desnecessãrl"a
qualquer tentattva de detectar alguna omlssão fmportante no texto
pols o levantamento é completo e sua mera reprodução aqul , passo
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CAELIFERA
pHnSùlTõoE

''oRTHOPTERA.' ENSIFERA

BLATTOPTERIFORMTA ORTHOPTERIDEA

EMSIOPTERA ORTHOPTEROMORFÀ

P LEC OP TE RA PAUROHETABOLA

H OLOME TABO LA

PALEOPTERA NEOPTERA

MYR IAP ODA HEXAPODA ( INSECTA)

CRUSTACEA MÂND I B ULATA

Fig. 2-a: cladograma fllogrenêtfco dos Ensl-fera, baseado

em HENNIG (1981) .
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â pas€¡o não encontra qual.quer Justlftcatfva. Resta-nos a oportunl
dade de, dlante de todas as referêncl-as reunl,das, discutlr o posL
clonamento flnal do autor e abordar o que foi acrescentado ao co
nhecfnento, posterlormente.

À crf tl-ca fundamental de KEVAN(I97?a) 6 dlrlglda aos
pesqufsadores gue, durante séculos, foi ,'ul-tra-conservadora " no
que diz respelto ã cl,asslflcação das categorlas taxonômicas mals
elevadas, comentando ã pag.13: r'... desplte consplcuous recent ad
vances Ln our understandlng, the hlgher classffl,catfon of the oE
thopteroid lnsects above the level of famlly (and to a large ex
tent at and below that level also) appears to be in a state of
near anarchy, Lf not chaos".

Parte desse caos 6 advlndo da omfssão e certa liberall-
dade do C6dlgo fnternaclonal de Nomenclatura Zoológica, no que
dfz respelto ãs categorÍâs acima de famflta. Na ausêncfa de "lel-s,'
as "recomendações" permltem aos autores um grau de subJetlvfdade
gue torna J.rnpossfvel uma "classiftcação de consenso',.

KEVÀN(1977a) propõe que a termlnação OIDÀ desÍgne super
orilen¡ OPTERÀ, ordem¡ ODEÀ, aubordemt IDEA, Lnfraordem e OIDEÀrsu
perfamflía. Sua classiflcação para a Superordem Orthopteroida, co
mo proposta, é reproduztda abal-xo (apenas Ensffera) :

Subordem In fraordem Superfamf L ia

fr"ttrso.toae.

crvrropt.r.l
I

IGrvllodea

I Hagloidea

. l(=ProphalangopsoLdea)
lGryllacrtdidea { Gryllacrídoldea

I I naphtdophoroldea
I L.SchJ.zodactyloLdea
I I rettlsonroLdea
[Tettlgonlidea l?nhasmomoidea

fcryrrraea f crvltotalPoldea
I I Grylloldea

À prJ.meira proposta de mudança de KEVÀN(1977a) dfz res
pelto ã própria denomlnação da ordem: Grylloptera.

O termo Ensifera fol lntroduzldo por CHOPARD(1920) e
Grylloptera por HAECKEL(1896), ambas com status de subordem. KE-
VAN(op.clt. ) embora reconheça ser Enslfera um nome consagrado,
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utillza cryLloptera, por priorldade nomenclâtural. Essa proposta
não fol consensualmente seguida por autores subseguentes, lncluJ-n
do grandes tratados de entomologla, como o de RICHARD & DAVIES
(1984), embora possam ser conslderados por demaLs "convenclonals".

Embora, a rigor, KEVÀN(I977a) esteja absolutamente cor-
reto, adota-se aqui a denomlnação Enslfera, nome consagrado, cuJa
Prerrôgatlva de utlllzação ê taml¡ém prevista pelo código Interna-
clonal de Nomenclatura ZooLógica. Se fosse¡n seguidas lntegralmente
as sugestões de KEVÀN(op.clt. ) l-ncl-uindo-se as termlnações, terl"a
se que adotar a denominação "EnsIferoptera", mas acredlta-se que
a lntrodução de uma denominação nova na Ìlteratura pouco terl-a a

contribulr. Com relação ãs demals categorfas taxonômicas adota-se
lntegralmente as propostas de KEVAN (1977a, b).

2.I.2. Nfvel taxonômlco de famflia e subfamflla

À classiflcação dos Ensifera, como abordado, não é con-
sensual. O mesno ocorre, alnda rnais lntensamente, na classiflca-
ção a nfvel de famflla e subfamflla.

VICKERY(1977) aborda o problema com profundidade e pro
põe classlficação que, embora bem consubstanclada, não é adotada
peJ,a maloria dos pesquisadores. Os tratados em geral, adotam ain-
da posturas conservadoras, que varla muLto pouco de autor para au
tor. Um resuno das princlpals propostas de classtffcação são suma

riadas a segulr:

ZEUNER (1939)

Gryl I idae
Protogryl l inae
cryL l lnâe
Nemobl lnae
Pe ntacentrlnae
Sc Ie ropter i nae
Mogopllstlnae
Pteropl l st inae
Myrmecophf I I nae
Pha Iangops inae
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Oe canthlnae
Trl gon ldl lnae
EneopterL n ae

Itarl-nae
Podoscl rtinae

Gryl lotalpldae
Gry l lota Iplnae

BRUES, ¡.{ELANDER & CARPENTER ( 19 54 )

Gryl lotalpldae
Myrmecophl l ldae
Gryllldae

Ne¡nobf l-nae

cryl l1nae
Oe canthLdae
MogopI f stldae
Trl goni d ll dae
EneopterJ-dae

BORROR & DELONG(1964)

Gryl lldae
Oecanthlnae
Eneopter inae
Trl gonldl lnae
Mogopl l stLnae
Pen tacentrLnae
Myrmecoph I llnae
Nemobilnae
GrylJ-lnae
Gryl lotalpinae

AT,EXANDER ( ]968)

Gryl lldae
Oecanthinae
Eneopterl-nae
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PentacentrLnae
PhalangopsInae
Scleropterf nâe
Pte ropl l st lnae
Trlgonldl lnae
Cachopllstinae
Mogopl l st lnae
Myrmecophl l J.nae

Nemobf lnae
Gryl l lnae
Brachytrupinâê
Gryl lotalplnae

SHAROV(1968)

Gryllidae
Protogryl l lnae

Gryl lotalpl dae
Oe canthl,dae
Pha smomlmidae

KEY (1970)

Gryl l1dae
Gryl l lnae
Nenobl lnae
Mogopl l stfnae
PentacentrLnae
Pha langopsJ-nae
OecanthLnae
Trlgonldl lnae
EneopterLnae

Myrmecophl l fdae
Gryl lotalpldae

BEIER ( 1972 )

Gryllldae
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Myrmecophf I Lnae

Cachopl lstlnâe
Pteropllstlnae
Mogopll-stfnae
Sc Ieropterlnae
Pentacentr lnae
Grylllnae
Phalangops lnae
Tr lgonldl lnae
EneopterLnae

Oecanthl dae
GryL lotaJ.pidae
Prophalangops ldae

vrcr(ERY (1977)

cryl l idae
Brachytruplnae
Gryl I lnae
Nemoblinae

Pen tacentrldae
Pentacentrl_nae
Lissotrachellnae
Àphenogryl l fnae

Cachoplf stfdae
Pteropll stidae
Sc leropterldae
Phalangops ldae

Luzani Lnae
Heterogryl l Lnae

Oecanthldae
Mogopl f stl,dae

Bothrlophylaclnae
Mogopl l stlnae

Trlgonldl Ldae
Trl gonidl fnae
Phyl l-ocl s tlnae

Eneopte rldae
Eneopterlnae
I tarlnae
PodoscL rtlnae
Prognathogryl l lnae

Myrmecophilldae
Gryl lotalpldae

Gryl lotalplnae
ScapterL scLnae

73



coRocHov (t985)
Protogryl l- ldae

Protogryl l Lnae
Ea J.s 1- specul I nae
Karataogryl llnae

Balssogryllldae
BaLssogrylll_nae
Bont z aganL fnae

Gryl1i dae
Gryl lospe cuIJ_nae

cryllotalpldae

Outras obras co¡no a de KARNY (I92I) e ÀNDER (1939),
foram dLscutfdas em zEtNER (1939). Tettlgonlldae foram abordados
em ZEI'NER (1936), BEIER (1960), RÀccE 11977) ¡ Gryllacrldtdae por
MORTON e RENTZ (1983). Degtaca-ae aquL o trabalho de ¡4ESA e FERREf
RA (1984) onde são dtscutldas as relaçõee fllogenéticas de propha
langopsldae, baseando-se ern dados da genêtlca. BLACKITH & BLACKfTH
(1968) propõem classLfLcação baseada na taxonomla numêrica.

Jã com relação aos fósseis, o guadro nostra-se ain-
da mafs complexo pols poucos autores propuseram enquadramentos pa-
ra esses t.axa, destacando-se co¡no r¡ma das exceções ZEUNER (1939).
Por outro lado, GOROCHOV (1985) propõe dLversas famfllas e subfa-
mfllas, reunl-ndo excluslvamente Ensl-fera mesozõicos, representa-
dos por tégmlnas incompletas, o que lmposstblttta e dificulta a
atribulção nas categorias taxonômicas ¡nals elevadas, ocorrentes
hoJe.

Preservação excepcfonal, como a verLflcada para a
entomofauna da Bacia do ArarLpe, gera outra diflcuLdade: os taxa
ldentlflcados, completos, permltem a obtenção de urn número supe-
rlor de caracteres disponfveis ã observação, o que afasta a possl,-
bflldade de comparação com taxa propostos para espécines !.ncomple-
tos, de outras localldades (geralmente tég'rntnas lsoladas) . Do mes-
mo modo, o núrtero de caracterea não 6 totalnente suftclente, mui-
tas vezes, para o perfelto enquadramento em famflLas e subfamfllas
atuai s .

Julga-ae, pols, Lnconvenlente, para efelto deste
trabaLho, adotår-se rfgldamente esta ou aque!.a ctasslficação. cros
so modo segufr-se-å a de VICKERY (l9ZZ), sempre gue poesfvel,
adaptando-se às pecultarldades do registro fóssfl, dlscutlndo-se
caso å câ.ao e demonetrando-se âa llrnltações verLffcadas, no ftem
"DescrÍções " .
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2.2. A sistemåtica dos "ortópteros"

Dentre os prlncJ-pal-s caracteres utlllzados na sl-ste¡nãti
ca dos "ortópteros" estão a genitáIla, o mecanlsmo estrl-dulatór1o
e a estrutura do rnembro posterlor (DrRSIl, 1961) . À anáLlse da gent
tãlla, segundo o autor, pode ser utillzada cono caracter únl-co na
dtferencfação de famf1Las atuaJ.s, deffne com segurança algurnas
subfamfllas e até mesmo na separação de gêneros e espécles.

o mecanismo estrldulatório vem de encontro ä habllfdade
de alguns "ortópteros" produzlr sons, detectávets pelo ouvido hu
mano. Àssfrn, como essas estruturas exlstem na ¡naiorla das fanf-
llas e Eu-bfamf !-1as, são muito ütef s na slstemát,l-ca. À ausência
destes mesmos mecanlsmos também constltue caracterfstica. Uma con
slderáveI varfedade de estruturas servfndo para estriduLação vem
sendo descrltas (UVAROV, 1928, 1942; FULTON, 1933; HENRY, Ig4Z,
1946; BURTT, 1946; EVANS, 1952¡ KEVAN, J-953; STARK, L958; BÀILEY,
1970; BAILEY & BROUGHTON, 1970; BENNET-CLARK, 1970). Outros auto-
res atêem-se à comunicação acústtca e ao estudo comportamental de
"ortópteros" e sua apllcação na taxonomla (ALEXANDE R, 1957, 1962¡
I{ALKER, 1964, 1969r DIRSH, 1961; LEROY, L966r SPOONER, 1966, I973¡
MASON, 1969; NIELSEN & DREISIG, 1970¡ OTTE, 1970, L983; OTTE a CA

DE, 1983a, b, I984a, br RAGGE & REYNOLDS,1984; GOROCHOV, 1984;
R.AGGE, 1986; REYNOLDS,L986,L987; OTTE et aI.,1988¡TOMS & OTTE,l9B8)

ÀLEXÀNDER(1957) fol um dos prlrnelros autores a explorar
o som produzido pelos "ortópteros " como de importância taxonômica.
Em seu trabalho, o autor aponta núrnero conslderãvel de espécies
dentre TettigoniJ.dae e cryllidae, nos Estados Unldos, que não ha
viam recebldo tratanento formal devido a lmpossibtlidade de sepa-
ração de caracteres norfológicos, somente distlngufveis atrav6s
do som que em1tj.am. ALEXÀNDER(I962) afirma não haver dúvldas quan
to ao fato de que a utlllzação da informação obtida através do
conportamento dos grllos, acelera o progresso na slstenátlca, en
todos os nfvels taxonômicos. Atrlbutos comportamentats são fato-
res ll"nltantes na dtstrtbulção ecotõgica e geogrãf1ca.

ÐIRSH (1961) também lntroduz a descrlção do aparato es
trldulat6rio corno caracter taxonômlco, sendo esse procedlmento se
guido pelos subseguentes autores. SPOONER(1973) descreve apenas o
som de um Prophalangopsidae e RÀGGE(1986) apresenta, pela prlnei-
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ra vez, chave para separação das espêcles de acrldfdeos, somente
fundamentada no som produzido pelas espécfes.

Â partir de 1994, multas novas esp6cles podem ser obser
vadas na llteratura, propostas com base apenas no som produzido,
sen que, no entanto, sejam do conheclmento, aspectos morfológlcos
(vlde p.ex. GOROCHOV,1984) .

O tercelro aspecto morfol6gico adotado na sistenátlca
de 'ort6pteros" recentes é a anárlse da estrutura do fêmur poste-
rLor que, embora não tenha varor absoluto, ê recomendáver seu em
prego em adlção a outros caracteres. uma ampra dlscussão desse as
Pecto morfológico ê efetuada princlpalmente por DIRSH (I96L). Na
flgura '2-b ' pode-se observar as drferenças encontradas em membros
posterlores de gafanhotos atuals, dernonstrando quê, com exceção
das formas adaptadas ã caninhada (pois são semer.hant.es em quarguer
famflfa) 6 possfver dlstingufr as dr.versas fa¡nf rlas e até mesmo
subfamflias, atuarmente conhecidas. Embora essas caracterfstlcas
se jarn úteis para os caeJ-ifera. o mesmo não ocore com os Enslfera.
O fêmur posterior não possuf tanta lmportância taxonômlca, sendo
substltufdo pela análise da morfologfa da tfbta posterJ-or que de
flne bern quase todas as fanflias e rnuitas das subfamfllas de cryl
loldea (VICKERY, Lg77') .

portanto, espeelficamente para os Enslfera, a aná1ise
do aparato estrldutatórl. e da tfbia posterl0r são fundamentar.s.

2.2.I. À sfstemãtica de "ortópteros,' fósseis

Segundo a moderna sistemátlca, três aspectos morfol6gi_
cos são fundâmentals na taxonomfâ de espécles recentes: a genltã-
lia, o aparato estridutatórlo e a morfologia do fêmur (para os
Caellfera) e da tfL'1a (para os Ensffera). Das três, duas são par_
tlcuÌarmente fnteressantes no estudo dos fõssels: o aparato estrl
dulatórto e o membro posterior, pols são, com freguêncla, preser_
våvels e, portanto, de extrema utllidade. Uma tégmina isolada, em
bom estado de preservação (gue é habitual, Jã que sua consistência
the dá malores chances, quando comparadas com as asas comuns _não
enrljecidas- de outros tipos de insetos), fornecen elementos qug
se gue suflcientes para a ldentlffcação do esp6cÍme. O membro pos
terlor, se preservado, fornece elementos adiclonals, mas o mesmo
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F1g. 2-b: desenho eequemãttco de membros poaterlores de Acrfdof-
dea recentes, para efeito de comparação, todos baseados em DIRSH
(1968, flgs. 1-34, partÍm) : 1) ErenoqryLlus hammadae Kr. (Acrldl-
dae, Eremogrylllnae) t 2) Oxya hvla Serv. ( Àcrldldae, Oxylnae);
3) DerLcorys albfdula Serv. (ÀcrfdLdae, Derfcorythfnae) ; 4) Àcrf-
da turrita L. (Acrldfdae, Àcridlnae) t 5) Cyphocerastes laeta K.
(Acrfdfdae, CoptacridÍnae); 6) Chllacrls maculfpennls Lleb. (Àcrl
dfdae, Chilacrldlnae), 7) Egnatlus gpfcalls St. (Àcrldidae, Egna-
tllnae); 8) CaLliptarnus ltallcus (L.) (Àcrldidae, Calliptamlnae);
9) Lithtdium bushmanl-cum Dlrsh (Àcrfdidae, Lithl,dilnae) ¡ ]0) Cvr-
tacanthâcris tatarlca (L.) (Àcridldae, Cyrtacanthacrtdinae) ; II)
Euryphtrmus haematopus (L.) (Àcrldidae, Euryph)¡minae ) ; 12) Hemia-
crls fervens Walk. (Acrfdl-dae, HenlacridLnae); 13) Catantops mela
nostlcus Schaun. (Acrfdidae, Catantopl.nâe) ; 14) Eyprepocnemis p1,9
rans (Charp. ) (Àcrididae, Eyprepocnenfdinae ) ; 15) Àfroxyrrhepes
acuticercus Dlrsh (Acridldae, Tropldopolinae ) ; 16) Truxalis qran-
dls Klug. (Acrididae, Truxallnae) r L7) phynateus vlrldlpes St.
(Pyrgomorphidae ) r 18) Proscopl-a scabra Klug. (proscoptidae) ; t9)
Eumastax surda Burr (Eumastacldae); 20) paulLnla gcumlnata (De

Geer) (Paulinlldae); 2I) Bullacrl-s Lonqicornis (St.) (pneumorfdae) t
22) Tanaocerus koelbelel Bruner (Tanaocerfdae) ¡ 23) Lentula calla
ni DirEh (Lentulidae¡ ¡ 241 Trfqronopteryx hopeL westrd. (Trlgonopte
rygldae) r 25) xyronotus aztecus f. (xyronotldae) ¡ 26) Àkicera fus
gg (Thumb. ) (Pamphagfdae, Aklcerlnae); 2?) Gelolomlmus epl.nosus
(Dirsh) (Pamphagldae, EchLnotroplnae) ; 28) Echlnotropls horrl_da
(Sauss. ) ( Pamphagidae, Echinotroplnae) ; 29) Batrachfdacris tuber-
culata (Rehn. ) (Lathlceridae) r 30) e 3l) porthetfs carinata (L.)
(Pamphagidae, Porthetinae), reEpectlvamente espêctmes fêmea e ma-
cho-
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não ocorre se estiver lsolado, pofs não reúne informações suflclen
tes que permltam uma atrlbulção sequra aos nfveis taxonômicos.

Outros dados do restante da morfologla são ern alguns ca
sos poúco útels, como por exemplo o corpo, mais facilmente defor-
máveI durante o processo de fossflização. Elementos como a cabeça
antenas e ovlposltor podem, ci rcunstancialmente , serem importan-
tes para a classifl-cação do fóssfl.

As princlpals obras sobre taxonomfa de ortopteróldes
fósseis basefam sua slstemátlca na norfologla do aparato estrl_du-
Latórto de espêcfmes machos, cltando como exemÞlo. ZELNER(1939),
SHARov(1968), HENNIc(1981) e GoRocHov(1985) .

2.2.2. O âparato estrldulatório.

O grau de complexidade do aparato estridulatõrl,o varia
de grupo para grupo. Nos grflos, todo o ele está contldo na
tégmina, formado pelas modiflcações das velas de espéclmes machos.
As alterações mals sensfvels dlzem respeito às veias cubital ante
rior (CuA) , cubital posterior (Cup) e anais (1A,2À e 3A). Na maio
rla dos insetos essas veias são longitudlnais, o mesmo ocorrendo
em espécimes fêmea de gr1los. Em machos, por exemplo¡ Cup ern sua
origem é longftudlnal, mas em segulda dobra-se em ângu1o próximo
a 909, em direção ã nargem posterior da tégrmlna, até guase atingi
la, af dobrando-se novamente a ângulo próxlmo a 909, forrnando um

"2" quase retllfneo transversalmente . A primelra anal (lÀ) tem
comportamento quase Idêntico, segulndo paraJ-elamente a Cup. À hFg
te do "2" é muntda de crl-stas estridulatórl as , ou ',Ifma". O pro-
longamento de CuP e lÀ, na parte nédia da asa, próxima da margem
anterl-or, ê ondul-ado. Essas veias, nessa região, recebem o nome
de "cordas". A cubltal anterfor, que ten sua orlgem acima da base
do '2u, segue longitudinal até pr6xtma do terço finat da asarraml_
fLcando-se e estes ramos dellmltam um espaço rnals ou menos arre-
dondado, o "espelho" (speculum). Da extreml_dade do uz", no fnfcio
das "cordas" parte uma vela transversal diagonal (d) que ao encon
trar as ramtftcações de Cu.À, acabam por delirnltar o ',espelho".

Resta um espaço trLangular dell_mitado ã esquerda pelo
"2", à dlreita por d, aclma por CuA e abafxo pelas "cordas',. Esse
espaço ê preenchldo por longas velas transversais, mals ou nenos
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paralelos å d, multae vezes onduladas, que recebe o norne de "har-
pa". o conjunto desses elementos, o "2", ag "cordag", o "espelho"
e a "harpa", constltuem o aparato estrldulatórlo, caracterfstlco
dos grllos machos modernos.

O "espelho", ãrea da fl-na membrana do cornplexo cubltal
da têgmlna dfreita, atua como um dlsco produtor de som, forçaclo a
vLbrar pelo Þlectrum (a "ll-¡na") guando são atrl,tados os sulcos da
veLa cubLtal na têgrmtna esquerda ("tritha").

Jå nas esperanças, o aparato estrldulatõrlo é constltuf
do de um "espelho" na asa anterlor (que ê mafs al,ongada gue a dos
grllos) próxfmo da base, e a "11ma" ao lado. Como a morfologfa
das asas é se¡nelhante, enguanto uma "ll.ma" de uma das asas õ fug
cJ.onal, a outra não, o mesmo ocorrendo com o "espelho". Nas espe-
ranças, a asa é parte do aparato estrldulatórfo, que ê completado
com um "tfmpano" sltuado na tfbia do membro anterlor. À função
desse "tfmpano" é "ouvlr" o som produzldo por um outro espéclme.

Nos gafanhotos, o aparato estrldulatórl-o é constltufdo
parte na asa anterlor, mas nesse caso sem a cornlexidade verfflca-
da na t6gmlna dos grilos e esperanças, po!.s as velas da asa não
se nodlflcarn em "espelhot' e "2": as veias permanecen longitudJ.-
nais e na base de algumas sltuam-se as crl,stas e strldulatörl-as ( a

"11na"). CompÌetando, hã ainda a presença do "tfmpano" mas não
mal-s no membro anterlor, como nas esperanças, e sLm, nos Lados do
prlmeJ.ro segmento abdominal.

2.2.2.1. A evolução do aparato estrldulat6rio.

De acordo com SHÀROV(1968) exlstem alguns fóssels perm!.a
nos de ortopterófdes que possuen um aparato estridulatórlo prirni-
tlvo (generalizado) formado por velas anals suavemente onduladas.
Se a lnterpretação do autor estLver correta, o Permlano asslnala-
rJ.a o prLmelro regLstro de morfoLogla de tégmlna modJ.fLcada para
a produção de som.

ZET NER ( 19 34 ) talvez tenha sido o åutor que prJ.rneiro cha
mou a atenção para a orlgem do aparato estrtdutatórLo. Segundo
suas consl,derações, as formas maLs generaÌizadas de gafanhotos
não possufam õrgãos para produzJ.r sons, apesar de alguns paleoz6l
cos possufrem "tfmpanos" no membro anterior. ZEUNER(op.citr) con-
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sldera que o prlmelro grupo a possulr um âparato "l¡usical" é o

dos Prophalangopsldae, cuJo registro ¡nals antlgo data do Jurássl-
co, aparato este formado pela alternâncla de veias encurvadas, em

certas áreas côncavas da têgmlna, em outras convexas. Cvrthophvl-
lltes Oppenhein, do Jurássico Superlor, serla o prlmeiro taxon a
possulr órgão estrtdulador, semelhante aos dos modernos Tettlgonl
ldae, cuJa parte principaL do aparato é restrita à área cúbito-
anaL.

Nos Gryltidae a evolução é bem mals evfdente: formas ge
neralizadas possufan apenas nharpa" rudlmentar e um "2" rnals ou
menos bem deflnfdo. Somente após o Jurásslco aparecem as prJ-mei-
ras espécies com rudLmentos de um "espelho" (CÐROCHOV,L985) .

Têgninas especiatlzadas (semelhantes ãs dos griLos
atuals) somente são conhecl.das após o Neocomlano e à partlr do Ap
tiano,/Alblano (SHÀROV, 1968) .

Nos Caellfera (gafanhotos) o "tfmpano,' é un equl_pamento
antlgo (desde o Permiano. segundo SHÀROVrl-968, HENNIG,1981), mui-
to embora sua LocalLzação no primelro segmento abdominal só seja
conheclda à partlr do Jurásslco.

2.3. O registro fóssll de Enslfera meso-cenozó1cos.

2.3.I. Brasil

À prlmeira menção ã presença de "Orthoptera,, na Forma-
ção Santana é creditada a IíI'LCÀNO et aI .(198I). posteriormente
BRrro et al . (1984), srlvA & ARRUDA(I984,1_995) repeten a menção. À
primeira espêc1e formalmente descrita é Ararfpeqrryllus camposae
Martfns-Neto (1987c). MÀRTINS-NETO (1987b) també¡n menciona a ocor
rência de Tettlgonioldea e o possfveJ. enquadramento do espéctme
notlflcado por SILVA & ARRUDA(1984) no gênero Àraripeqrvllus Mar-
tlns-Neto.

2.3.2. emérlca do Sul

Famflla Gryllldae
Gryllldarum gen. et sp, nov. Zeuner,1939

"Gry1lus.' vocfferans CockereIJ-r1925. Eoceno Inferior,
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Fornação Mafz cordo .
ug¡IflllEgu vocalLa Cockere11,1936, Eoceno InferJ.or,

Formação Malz C,ordo.

Gryllldae gen. et ip. tndet., Sureda a Allonsorl98O,
Eoceno fnferlor, Formação Lumbrera.

Fanflla Haglldae
NotoÞamphagopsls bollvarl Cabrerar1928, Mendozâ, Ca-

cheutå, Trlássico Superlor, Formação petrerillos.

Una outra cttação dLz respeLto a BaLera argentinLf Kurtz
que orlglnalmente pensou-se tratar de vegetal . Cockerell (tn WIE-
LÀND,1926) l-nterpretou como Elcanidae, embora com dúvldas em rela
ção ao desenho observado, !-nterpretando-a como Elcana ?argentlna,
posterLormente ?Elcana sp. em COCKERELL(1922) , Elcana? argentina
em HÀNDLIRSCH(1939). porém ZEITNER(I94I) postula que talvez os
três rarnos segul-ntes aos de Rg, como desenhado, não poderlam al
cançar Rs, parecendo-lhe maLs ramos livres de M e, portanto, Lo-
custopsldae, embora considere sua classLficação no gênero Locus-
topsLs meramente tentatLva (p.13), portanto Locustopsl.s? argenti-
na. zEssrN(1983) ao revisar toda a famllla Elcanldae, não mencio_
na a espéc1e argentina, o mesmo ocorrendo quando da revisão da fa
mflia Locustopsl,dae (ZESSfNrlgg?), permanecendo, portanto, obscu-
ro o enquadranento dessa esp6cle.

2.3.I.3. Àmérica do Norte.

Recentemente VICKERY(1989) lista todos os espécimes co
nhecfdos de Ensl"fera f6ssels da Amêrtca do Norte, cono segue:

Fanf tla Gryllacrldldae
Gryllacris mutf :.ata Cockerell,lg 09

Fanftla phasmomLmldae

Phasmomimella paskapoensfs Kevan &

berta, Paleoceno)

( Colorado , Mloceno )

w1ghton,I981 (Al-

Phasmomimul}a enLqrma Kevan & hlÍghton,l98I (Alberta,
Paleoceno )
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Promaatåcoides albertae Kevån & W1ghtonrlg8l (Alber-
ta, Paleoceno)

Palaeopteron cornplexun Rlcer1969 (Labrador, Cretáceo
Superlor )

Fårnf l1a propha Langopsidae
PalaeorehnLa maculata (Scudder) (Colorado, Mfoceno)
Àlbertollus cervlrufl Kevan & Wighton,l98L (Àlberta,

Pa Ieoceno )

Famf 11a Conocephalidae
Orchellmum (?) placldu¡n Scudder,1890 (Colorado,MLoce

no).
ramflla Tettigontidae

Ànabrus (?) caudelÌl Cockerell,190g (Colorado,Mloce_
no).

Famflta lncertae sedl.e
Llthymnetes quttatus Scudder,lgg0 (Colorado.Mfoceno)
Tettlqonlldarum gen.indet. sllens Scudder,lgg0 (Colo

rado, Mloceno)
Tettigonlldarum gen.lndet. clnerls

lorado, Mloceno)
specfes Lncertae sedls Kevan & Vllghton,l9gl;1993

berta, Paleoceno)

no)

Famflla Trlgonldtidae (?)
Plonemobius tertfarlus (Scudder) ( lfyoming, Eoceno )

Pronemoblus smithl ScudderrISg0 (Wyoming, Eoceno)
PronemobLus ornatlpes Cockerell,lg2I (ColoradorEoce-

Llthogryllltes lutzlf Cockerell,1908 (Colorado.MLoce

Fanflia GrylJ.ldae (?)
Grvlll.daru¡n gen.fndet. fnduratus (Scudder) (Wyomlng,

VICKERY (1989) , entretanto, omlte Àrctologusta groenlan-
dlca zeuner (1939), do Eoceno da Groenlandfa, embora Jã houvesse
sido cltada por KEVÀN & WIGHTON(19g1) . OutraE referêncl,as omiti-
das dLzem respefto a BECKER(I969) que comunLca a ocorrêncfa de umnort,hoptera Tetttgonlldae, long-horned grasshoppers or katldyds"

Scudder,I890 (Co-

(ÀI

no)

Eoceno) .
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(p. I42,Pl. 4 4, fLg.l8-19) e "orthoptera wlngs" (p.1¡t2,pl. 43, ftg.l9-
2r) ' todoE provenlentes de Beaverhead Basin, sudoeste de Montana
(Tercfårlo). Onitfu-se, lgualmente, a notfcLa de Barr.C GlIlesple
(U SMILEY et âl .,1975) que refären-se a "Orthoptera TêtÈfgonli-
dae" (p.840'Pl.1rftg.5), provenLente do MLoceno de rdaho. MTTCHELL
& vùrcHToN(1979') J'a havlam fefto referêncla a espécles lndetermlna
das de EnsLfera em Alberta, posterformente conf.irmadas por KEVÀN
& wrcHToN(199I,1993), sendo propoÊta a esp6cle phasmomfmelra pas_
kapoensls Kevan & Vlfghton (I9Bf) . Cumpre alnda ressaltar que palae
opteron co¡nplexum Rtce (1969) fol. proposta origi_nalmente como sen
do Pl,ecoptera. KEVÀN & WIGHTON(1993) corretamente atrLbufram a
condição ortopter6lde a esta espécfe.

2 .3 .I .4 . .Á.f rica

Da .Ãfrlca cfnco taxa são conhecidos, baseando-se em
RIEK(1974,1976r, HÀUGHTON(t941) e McKÀy e RÀYNER(1986):

FamfLia Haglldae
Hagl_a contorta Rlek (Molteno, Triásslco)

Eamf 1ia proparagryl Iacrldl-dae
Dordrechtia robusta Riek (Molteno, Triásslco)

Famflia cel_nttzildae
Fletchltzla picturata Rlek (Motteno, Trlássico)

Famf 1la protogryllldae
Protoqryllus stombersensis (Haughton) (Stormberg,

Trlãsstco Superlor)
Famflia Gryllfdae

Gryllldae gen.et sp. lndet McKay & Rayner,lgg6,Orapa
Bontswana, Cretãceo Superfor.

2.3.1.5. Àustrãlla

O regfstro de EnsLfera do contlnente australiano é aln_
da escasso. Os taxa propostos são abaixo Listados, segundo refe_
rêncLas de ZEUNER(1939), RrEK(1952,1955,1956) e JELr, & DIJNCAN
(1e86):
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Famf L la Tettl-gonildae
Tettlgoldes pectlnatâ Riek (¡1

Famf 11a cryll-acrldldae
Xenoqrvllacris reductus Rlek

Famflta Proparagryl I acrldl-dae
Proparaqryl lacrl s crassi femur

Fanflla Lncertae sedis
TettfgoniLdarum gen.indet. corboulti (Til]yard)
cryl- lacrldoldea gen.et sp. indet. JeIl & Duncan (f996)

Albiano, Vlctória, camadas Koonwarra, Grupo Korumburra.

2.3.L.6. Ásla

Numerosos restos de Ensr-fera são conhecrdos para sedlmen
tos asfátlcos. À segulr a lr.stagem d.os taxa, segundo MÀRTyNov(1925
19 37'), ZETJNER (19 39 ), LrN (1965),SHAROV (1968), coRocHov (1985, r986,
1988) e KUZMINÀ(1986):

Eoceno )

(Tr1ásslco)

niek (Trfãsslco)

Superfamf lla Hagloldea
JurovolLopus sfnuatus (Martynov) JS
Àslovoliopus klrql-zicus C,orochov,fI
Mongolovollopus sonorus Gorochov,tM
Bacharovollopus pulcherrlmus Gor. JM
ArchaboLlus rna¡tynovl Gorochov Llas
Archabollus klsvlkiensls Martynov Llas
Archabo j-lus shurablcus Martynov Llas
Sogrutophlebla Lssylkulensf s Gor. .ll,l
Pseudotshorkuphlebfa sharôvl côr_ .rM

Pqeudotshorkuph lebla prityklnae G, JM
Sharovophleblaânqusta (Sharov) JM
Bacharl-a zherlkLnl corochov JM
Protaboilqg praedlctus e,orochov JM
Bacharabollus honqollcus corochov JM
Sinohaqla anthofdes Ll-n Jr

ÃsLa central
Ásia central
tntongõ I i a
trlongõ1ia
Xlsyl Xyla
Kfsyl Kyla
Shurab

Mongó11a

Mongó11a

Mongõ lia
t'tongóI ia
Mongó I la
ttlongót 1a
trlongöl1a

Mongol f a
Mongól1a
Fergana
Fergana
Fergana

ArcÞaeohaqla slnensÍs Lln
Zeunelophlebla gfgas Sharov

JI
TI

Turkestania devlata Sharov Tf
ProlsfaroÞteramartynovL Sharov TI
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Prolshorkuphlebla trlagslca Sharov TI
Àrchlhaqla zeunerl Sharov TI
Paratshorkuphlebla multivenosa Shar. JI
ÀbolLus aulletus Sharov JS
Abollus fascLatus Martynov J
Àbollus colurnnatus Martynov J
Àbollus ? cellulosus Martvnov Ll ás
Paracyrthophyl l ltee undulatus Shar. JS
Parahagla slblrlca Sharov KI
Prophalangopseldes vltlmicus Sharov I(I
Pamphaqopsls maculata Martynov J
PamphagoÞsls modesta Martynov J
Isfaroptera qrylltformls Martynov Lias

Fergana
Fer gana

Kl rgh 1z fa
Kara Tau

Galkino
Galkino
Klsyl Kylâ
Kara Tau
TransbaLk.
Slbérta
GaIk ino
Gal-kLno
Shurab
Shurab
shurab
Sibéria
MongöIia
Mongô I ia
t'longó I ia
Mongól la
MongóIla
Mongõ1ia
Mongólia
uongó 1i a
nongóIfa
t"tongõ 1i a
t"tong6Ita
Mongó1ia
Mon96l i a
Mongõ J- la
MongõI1a
tuongõI ia
ttongõl la
Mong6Il a

Mongó11a

Mongólla
tuon96lla
Mongõ1f a

Shurabla ovata Martynov
Shurabla angustata Martynov

Lias
Lias

Ensiferorum gen. indet. grandis JM
Bajanchongorla modesta Gorochov JM
Hagloedlschia prlmitiva corochov T
HagLoptera lntermedia Gorochov T
TuphelLa rqsnitzynl Gorochov T
TuÞhella rohdendorfl Gorochov T
Tuphella shaqovi Gorochov T
NeotupheLla nlnor corochov T
Haglomorpha martynovi Gorochov T
Protshorkuphlebfa slmilIs Gorochov T
Protshorkuphlebla klrqfzica corochov T
Sharovohägl4 plana corochov T
ArchlhagLa tenuls Gorochov T
Euhagla saurensl_s Gorochov T
Modlhaqla ovalls Gorochov T
Cantohagla gracill-s C,otochov T
Dulclhagla beyblenkol corochov T
Du1cl-hagla mlstshenkoi corochov T
Lyrohagla uvarovi Gorochov T
Lyrohaqla pravdlni corochov T
Lyrohagla declplens corochov T
Sonohaqla saussurL Gorochov T
Sonohagla chopardl Gorochov T
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Sonohaqla curta Gorochov T
?fnnlhaqla zeunerl Gorochov T
Tfnnlhaqla handllrschl Gorochov T
Dolichohqgla longa Gorochov T
Mlcrohagþ mlnutå Gorochov T
Vocqhagla clara Gorochov T
Vocohagla tarblnskyl corochov T
Dlnohagla corrugata C,orochov T
Voliopus qncestrall-s Gorochov T
Euyollopqq glgånteus Gorochov T
Phonovollopus ¡nuslcus Gorochov T
MeLovollopus fasclatus corochov T
PLatyvolioÞus maxf ¡nus Gorochov T
Macrovolfopus declLvls corochov T
Stenovollopus elongatus Gorochov T
Phyllovollopus Lnsufficiens corochov T
Paravoliopus dorsalLs Gorochov T
ZavolLopus densus corochov T
Vollopellus latus C,orochov T
Maraqra anqusqa Gorochov T
Maraqa tshortkuphlebloldes Gorochov T
Parâmaraga fusca Gorochov T
Zanaraga retfculata Gorochov T
Eumaraqa madygenlca corochov T
Marag'ella reducta Gorochov T
Paraqryllavus curvatus Gorochov T
ZaqrvLlavus elonqatus Gorochov T

Fanflfa vltlmidae
ProvltLmLa pectinata Sharov
ProvltlmÍa ranfvenosa Sharov
Vttlmfa evoluta Sharov
FerganLa reducta sharov

Famf lla Bintonietlldae
Probintonlella primarla Sharov
ProbfntonLella trlassfca Sharov

TI
1T

XI
TI

TI
TI

Mongó 1l a
Mongõ J- 1a
Mongó 1l a
Mongõ11a

MongóI la
tttongó11a

Mon96lla
t'ton96 t la
Mongó1i a
Mongó I ta
tvtongö11a

Mongó11a

Mongõ I ta
MongóIla
lron96ll a

MongõJ.ta
Mongó11a

Monq6l i a
Mongó 1i a
Mongó1t a

Mongó I la
t'longõ11a

Mongó11a

Mongó I la
Mongót 1a

Mongõl fa
uongó1i a

Fergana
Madygen

BaL sa
Fergana

Fergana
Fergana
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Famf Ila Trf assomantldae
FerqanoÞterus clarus Sharov TI Fergana
FerganoÞterodes reductus Sharov TI Ferganâ
Trlässomånteodes nadyqenlcus Shar TI Feirgana

Famflla Phasmomfmidae
Phasnonlma rnaculomarqlnata Sharov 

, JS Kara Tau
PhasmomlmoLdes llneatus Sharov JS Kara Tau
Phasmonimoides baisslense Sharov I(f TransbaLkalia
Phasmoml,moLdes ornatus Kuzrntna KI BaLsa
PhasrnomLmoldes latus Xuzmlna KI BaLsa
Phasmomimoldes naculatus Kuzmina Kf Balsa
Phas¡noml-¡nolde s retlgulatus Kuzmlna KI Baisa
Phasmoml-nella antiguâ Kuzmina KI Balsa
Paraphasmoml-me lla longa Kuzmina XI Bal_sa
CretoÞhasmomlna vitfnica Kuzmina Kf BaIÊa

Famf lia proparagryllacridldae
Gryllacrimima perfecta Sharov

Famf Ila protogryllldae
Àslogryllus asiatlcus (Sharov) JI
AngarogrvLlusangarlcus (Sharov) JM
Falsfspeculum karatavicus (Sharov) JS
Karataosrvllus qryllotalpi forml s S.JS
Grvllavus madvgenlcus Sharov TT

TI Fergana

Kirgl z i a
Irktsk
Casaqui s tão
Casaqufstão
Fergana

Famllla Baissogryllldae
Baissogrvllus slbl_rLcus Sharov Neocom Balsa
Balssogryllus sharovl Gorochov Neocom Baisa
Eubalssoqryllus vLtimicus coroch .Neocom Baisa
BontzaqanfaperfectaGorochov NeocomìdongóLla

Fa¡nf 11a Grylltdae
Grvllospeculurn monqolicum coroc. Neoc._Apt, tfongölta
Monqolospeculum ml-nutum corochov Neoc._Àpt t"tongóIla
Mongologrvllus martynovL Gorochov Neoc._Àpt tr,tongótia
Proecanthus anâtollcus Sharov KS Kâra Tau
SharovLellacaucasfcus (Sharov) MÍoceno Stavropol
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2.3,I.7. Europa

O conhecimento de Enslfera Þrovenlente de sedlmentos eu
ropeus õ já considerãvel, conforme abalxo .listadô, Ì:aseando-se em
dados de OPPENIIEIM (L988), I'\TESTI\ÌOOD (1854), GTFBEL (1856), H¡\ltD-
LTRSCU (f906, t925, 1937), cocKERELL (Ig2Ll , HENRTCKSÐN (Ig22') ,
PoNGRACZ (1928), ZÐUNER (1931, t935, 1937, 1939), BODE (1953),
V'IHALL,EY (1982, 1985) e JARZEMBOÌ^ISKT (1984) :

Famf lta crylLacrldldae
Jurassobatea qryllacroldes Zeuner
PalaeorehnLa scotÍca Zeuner
Macrelcana ungerl (Heer)
Proraphidophora antlgua Chopard
Proraphidophora zeunerl_ Chopard
cryLlacridarum qen. indet.maculata

Famflla propha I angops idae
Hagla gracllis ciebel
Zalmona brodiel Gtebel
Procyrthophl l Iites brltannica Zerr.
Cyrthophvllltes rogeri Oppenheln
Llassoph'qllurn abbreviatus OÞÞ.
celnltzia schLleffenl (Getnltz)
Gelnitzla mlnor Handtlrsch
Gefnltzía carpentlerl Zeuner
celnitzÍa debllls Handlirsch
Reglata scutra VÍhalley
Protohaqla lanql !{halley

Famf t1a protogryllldae
Mesogrvllus archalous (Westurood)
Protogryllus maqnus zeuner
Prot.ogrvllus dobbertlnensls (celn)
Protogryllus femlna Handllrsch
ProtogrylLus paraltelus Zeuner
Protoqryllus sedqwickl (Brodie)

JS Solnhofen
Eoc Escócla
Mloc Croãcla
OILg Àlemanha
011g Alenanha
Mioc Austrla

Lï Inglaterra
? fnglaterra
Lf Dorset
JS SoLnhofen
Lf Inglaterra
LS Ing. rÀlen.
LS Ing. rAIen.
LS lnglaterra
LS Ing.,Alem.
LS Inglaterra
LS lngLaterra

LI Inglaterra
L fnglaterra
L Ing. ,ÀIem.
LS Ing.,A1em.
LI Inglaterra
LI fnglaterra
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Famf lia Blntontellidae
Blntoniella brodlef Handll,rsch

Fanf tia Triassomantidae
Orlchalcum ornatum WhaLley

Famf 11a Gryllotalpidae
Gryllotalpa prima Cockerell
Gryllotalpa mlocaenfca Zeuner
Gryllotalpa sp.
NeocurtllLa schmidtgeni zeuner

Famflia GryIì-f dae
Gryllulus sp.
Gryllus vetus CockerelL

Gryllus schlnsr^roL f i Zeuner
Nemoblus sp.

À lemanha

Àl ema nha
A lenan ha
Ing late rra
fnglaterra

fng laterra

Lï fnglatêrra

OL tq I lha de l{t ght
Mioc Àlernanha
OJ.ig Aix, França
Mioc Alemanha

Protosryllus mlnor (Bode) LS

Protogrvll-us qer¡nanl cus Handllrsch LS

Protogryllus acutl-penf s Handllrsch LS
Protogryll-us grandls Zeuner LI
Micromacul-a qracllls !ùhallev T.T

LI

Gryllus oliqocaenlcus Cockerell O11g

o119
ol19

o119
ollg

Prús sl a
rlha de Wighr
I lha de ldlght
rlha de wlght
Prús s 1a
Ilha de Wiqht
Prús s 1a

IIha de t{lght
Prús s ia
Prússfa
Prús s 1a
ALemanha

Croácia
I nglaterra

Pteronernobius?anqllcusZeuner OItg
Trlchogryllus macrocercus (cer. ) Ot19
EneoÞterotrypus chopardi zeuner O11g
Heterotrvpus seþtentrlonalis Chop OIig
Madasumma europensis Chopard O119
Stenogryllodes brevipalpls Chop. Ottg
Grvllidarum gen.lndet.troqlodytes Mioc
Gryllidarum gen. lndet . fuchsl (Han)Mioc
GryLlldae gen. et sp. indet.Jarz. XI

Famflia Tettlgonildae
Termltidlum iqnotum I,Ies twood
Rarnmea laticeps Zeuner
Eodectlcus macul_atus pongracz

Lias Inglaterra
Ml-oc Alemanha
Mloc Croácla
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Pl-atygl-ef s speciosa (Heer)
PlatvcLels pongraczl Zeuner
Pseudotettiqonla anoena (Henrlcksen)
EomortonLellus handllrschl zeunêr
Lipotactes nartynovi zeuner
Nymphomorpha medlalf s Henrlcksen
Te ttl ooni i d gen.lndet. vetusta

Mloc Alenanhâ
Mioc Croácla
Eoce Dinamarca
O11g Prúss1a
Ollg Prússia
Eoce Dlnamarca
Mioc Al,emanha

Tettlgontfdarum gen.indet. exstlncta Ollg Alemanha
Tettlgoniidarum gen.lndet. u¡nbracius Mloc Alemanha

Ensifera Lncertae sedis

Thurl-nqopteryx qimmf Kuhn T Alemanha
Ensiferorum gen.lndet.fragilis (Kuhn) T Alemanha
Ensiferorum gen. indet . auscultans (Hand) LI Inglater
Enslferorum gen. lndet. l- lasensl-s (Heer) Ll Suiça
Pycnophlebl-a speclosa (Ger¡nar) JS Solnhofen
PycnophLebia mlnor Handlirsch ,.IS Solnhofen
Pycnophlel:ia delchnuelleri Zeuner JS Solnhofen
Pycnophlebia robusta Zeuner JS Solnhofen
Enslferorum gen.lndet. proplnqua (Detch) JS SoLnhofen
Ensiferorum gen.indet.prlsca (Germar) JS Solnhofen
Ensiferorum gen. indet. guaarula (Weyenb) JS Solnhofen
Enslferorum gen. indet. nogaus (Weyenb) LI Ingtater

2.4. Problemas taxonômlcos

ZEUNER(1939) jã apontava como fator limitante na taxono
mla de fóssels o fato de que sonente tégmlnas de esp6cimes machos
são passfvels de uma anãllse adequada (saLvo escassas exceções)
pofs nas de fêmea, as caracterfsticas morfotóglcas são praticamen
te lndistlntas, tanto que não são suflclentes para separar gêne_
ros ou até mesmo subfamfrlasr pols não possuem aparato estridura-
tórlo (com raras exceções encontradas em tetlgonifdeos recentes) .
Portanto' guarquer tentatlva de crassiflcação baseada ern er.e¡nen-
tos outros que não os amparados na morfologla do aparato estrl,du_
latório, serã, no nfnlmo, duvldosa.

Dentre os ortopterõides existe um acentuado dlmorfismo

90



sexual e, paleontologlcamente, é fmpossfvel atrlbulr ã mesma espê
cle, 6exos dl-ferentes. o que normalnente ten se veriffcado na It-
teråtura ê a atrlbufção de espécres dLferentes de urn nesmo gênero
a machos e fêmeae (ZEtNER,l939¡. SHAROV,lg6g; GOROCHOV;I9g5).

Na paleoentornof auna da Fornação Santana, a sltuação é
problemãtlca, uma vez que encontra-se centenas de tégmlnas de es-
péclmes machos, portanto passfvels de uma classlflcação consfsten
ter prontamente dLsttngufvels dezenas de gêneros, comparáveis en
tre ef e com ocorrêncl-as de outras locall-dadee, ao mesmo tempo
que encontra-se centenas de tégmlnas de fêmeas, na malorLa dâs ve
zes de d1ffc11 dtstlnção entre sf, mas J-mpossfvel, de qualquer
forma, sua atrl-buição ao correspondente macho, embora aspectos ge
rais possam sugerlr una razoãvel correspondêncla. Nesse cäso, a
anãl1se da tfbia posterlor possuL grande !.mportâncla, embora para
efelto de Chapada do Àraripe somente, Jã que o registro fõssll de
outras localfdades não fornecem exemplares compretos (basr-camente
tégninas tsoladas) ImpossJ_bl lltando comparações mals detalhadas.
Por outro lado, por serern compJ.etos, permftem conparações corn es
pêclmes recentes, o que de certa forma suprlme boa dose de artifl
cfalldade da taxonomla desseg fóssets, permanecendo. de qualquer
forma, no gue dfz respelto ao dl¡norflsmo sexuar, tendo como conse
quêncla duplicação de nomes.

2.5. Metodologla

å, conhecl-da dlversldade dos Lnsetos, que dlferem de og
tros anlmâls pelo grande número de taxa em todos os nfvels taxonô
micos e especlalmente espécJ.es, é a prJ,ncipal razão pela qual a
pesquisa paleoentomol6gica possul argumas caracterfstfcas que rhe
são próprias. Esse fenõrneno gue é claranente demonstrado nâ faunå
moderna, fndubl-tavetnente tambëm êxlstLu no passado geotógico.

À dlversldade dos insetos tamb6¡n é responsável por um
outro tl.po de pesqulsa metodolõglca que conslste na posslbilldade
de se fazer ueo de dados sobre o nümero de taxa de dlferentes nf
vefs taxonômlcos para caracterfzar a fl-logenta de taxa fndlvidu_
als' rnformações sobre o número de espécies no gênero e deste nas
famfllas são úters- uma vez estaberecrdo que sistema' contem gêne
ros com poucas espécJ.es ou mesmo gêneros monotfplcos, pode ser
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sugerldo que 9ão de uma natureza rérlqua, consLderadog remaneacen
tea te taxa prevr-amente dfverslfr.cados e numerogos. Genereriza-
ções sfmflares eão também possfve!.s e relação a outros taxa, por
exemplo famfllag e gêneros. lnversa¡nente, se um gênero contém
grânde nü¡nero de espêcles, então pode ser lnferido que são taxâ
relatLvamente Jovens, não estando em processo de extlnção. Evfden
tenente, essas generali.zações são rnaf s ou menor¡ conaLstentes de
acordo corn a representatlvldade do reglstro fõssfl dfsponlvel.

O estudo da filogenla dos fnsetos é geralrnente acompa_
nhado pel-a anãllse mafs prena possfver de caracterfstrcas morforó
gl-cas. Para esse flm, a pesqul-sa tem-ae voltado para a egtrutura
dos lnsetos er especfarmente, para o seu mals caracterfstfco õr-
gão de vôo: as asas. sabe-se que o vôo e seu refrnamento é u¡na 1n
portante caracterlstica dos fnsetos, bem como sua evolução. Esse
fato tem levado os pesqur-sadores a utirlzar a estrutura da asa na
discrlmlnação dos taxa de insetos nos mals variados nfvels e, as
slm, tem-se fornecido um proveltoso conhecimento da varlabllidade
desses 6rgãos e das tendências das mudanças morfolõgicas essen_
cia!-s para a srstemátlca. para esse frn especfffco, estudos feitos
sobre a estrutura geral do aparato do vôo em r.nsetos e da varfabr.
lfdade da venação da asa em dLferentes ordens.

Não ê dtffct l perceber que um estudo detalhado da morfo
logia e funções dos fnsetos fóssels é lndispensãvel em qualquer
estudo paleoentomol6glco.

Insetos são extremamente preclsos como indicadores de
ecologfa, cll-ma e condlções geogrãflcas de seus habltats. O esta_
beleclmento da real diversfdade dos insetos de épocas geológlcas
passadas é sem dúvtda a mais importante tarefa da paleoentomolo_
gla por muitas décadas vrndouras, como Jã sr-tuava RoHDENDoRF
(1972, ' rnas nada disso serã possfver sem antes estar de posse da
taxonomla.

2.5.1. Mêtodos de preparação dos exempì.ares

Os t,ipos de fosslllzação dos insetos da Formação Santa_
na são baslcarnente dofs: substttulção e impressão. À sub.tltulção
da qultfna dos lnsetoE se deu prJ.ncLpalmente pela apatlta.

Devido a peculiarldades da sedlmentação, dfsposta em ca
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madas mllimétrj-cas horlzontafs de calcãr1o larninado, todos os 1n-
setos foram preservados no nesmo sentldo do acamamento e, além
dlsso, devido a rápida mineralização, pouco eofreram com a cotnpac

tação, permanecendo tr ldinenslonal s .

Com o auxf ll-o de tal-hadelras no sentldo da lamlnação,
amostras são extrafdas corn relatlva facllidade, revel-ando fósseis
em geral, l-ntactos. Dessa maneira, a maioria dos exemplares são ob
tidos em parte e contraparte resultante de cortes longltudtnats.
Nen sempre, entretanto, o plano de fratura divide o exenplar ao
melo ( Iongitudlna lmente ) ¡nas sim superficialmente , revelando a to
talldade da parte externa no fóssil, em parte, e uma fmpressão
apenas (como se fosse uma capa) na contraparte.

Àmostras nals espessas podem ser l-amlnadas através do
seguinte procedlmento:

l. encharcar a amostra con água correntei
2. depositá-la por algumas horas em congelador.
Em rel-ativamente pouco tempo a expansão do gêlo fragmen

ta a amostra horlzontalmente, em Lâminas, reveJ.ando desse modorou
t.ros fósseis por ventura preservados . Este procedimento evlta
fragmentação durante o transporte e mesmo durante a coleta.

Apõs a coleta, o materl-al pode alnda ser preparado em

laboratõrio. Em rnultos exemplares, a matriz do sedlnento encobre
boa parte do fóssil, sendo necessãria sua "limpeza".

Dois ttpos de ¡natriz são frequentemente encontradas ¡uma
rnals compactada, endurecida e outra maLs mole e porosa. No segun-
do caso, processos mecânicos simples podem proporclonar prepara-
ção conpleta. Àgu1has, lnstrumentos de dentLsta e gflete removem
com eficlêncla o excesso de sedimento e plncéts maclos removem a
sujelra. Hã de se tomar precauções, entretanto, pols sob essas
condlções o exemplar também é menos compacto, mals suscetfvel à
fragmentação até mesmo através do pincel sêco. Nas amostras mais
endurecldas, o calcárlo é rnenos passfvel de remoção através do ¡né

todo anterior. Nesse caso frágels instrumentos não são suficlen-
tes, sendo necessárlo pequenas talhadefras. por outro lado, o se-
dimento rernovldo desse modo sempre, ou quase sempre, danifica o
exemplar. Para esses casos uma solução dilulda de HCI, aplicado
com parcimônfa através de um pincel capiJ-ar, vat dissolvendo pou-
co a pouco a matrlz e reveLando lentamente detal-hes, controlados
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sob observação em lupa.

2.5.2. uétodo de preparação dos exemplares para fotograffas e

diapos l- tivo s

Em geral os exernplares estão preservados em côres mals
escuras do gue a da matriz, possuindo, portanto, contraste, para
que se obtenha fotograflas aceltável,s. Casos especlals, entretan-
to, lmpossJ.bllitam a obtenção de contraste, se não houver prepara
ção prêvta:

I. Incidêncla de dendritos. Nesse caso, o acümulo de
dendritos podern mascarar o exemplar, por serem de tonaLtdades pró
ximas as do f6ss11.É conveniente, portanto, efetuar uma raspagem
dessa camada, pelo menos em torno do exemplar, para que a natriz
(em geral de cor amarelada) novamente forneça o contraste necessá
rio.

2. fmpressões. Nesse caso o exemplar fica com uma cor
multo pr6xfma ã da matrlz. inposs ibilttando contraste. Um método
efJcâz consiste em umed.ecer apenas o fóssfl e fotografã-Io l-medl-a
tamente. Obtem-se dessa forma um contraste artLfleLal satlsfató-
rLo .

outros mêtodos habltuaLs como apl!.cação dle magnésio,não
são recomendãveJ- s, pols nascaram estruturas dellcadas das asas de
Lnsetos, bem como pelos, cerdas e outros elementos preservãveis.

2.5.3. Desenhos esquemätlcos

Para esse flm utlllzou-se uma lupa binocular wild mo-
¿têlo MS-s , com câmara clara acoplada. As lentes mal-s
frequentemente utlllzadas contavam com aunentos de 6x e 12x. Deta
thes eventuals foram observáveis sob aunento de 32x.

2.5.4. Medldas

A malorLa dos espêclmes anaLLsados possuem urna grande
varlabllldade de poslção de preservação, frequentemente encurva-
dos. Desse modo, a leltura de medldas, por exemplo, do corpo, va-
rla de espéclme para espécime ou de leitura para leltura. O proble
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ma é enfrentado lgualmente en espéclrnes vtvos, sendo multlpllcado
em fósseJ.s, pols há aindå a dlstorção, ressecåmento (com a perda
de ãgua âs partes "encolhem") o que faz com gue haJa uma margem
conslderãvel de êrro e a utlllzäção dle números absolutoe LnefLcaz
e Lrreal . Por nafs acurada que seJa a leLtura, atravËs de eguipa-
mentos soflsticados, pouco, ou nenhum slgnlflcado tem, pof6 varla
de espêclme para espéclme. Medidas absolutas não são utlllzadas
em sfstemátfca de tnaetos, sendo mals frequente o emprêgo dos ter
mos "grande", "m6dLo" e ',pequeno¡. É mals útlI u¡na comparação re-
latfva entre as medldas do que a apllcação rÍ-gorosa do valor abso
luto. Os parãmetros prlnclpâls utf ¡-lzado6 neste trabalho dlzem
respel-to ao comprfmento e largurâ da tégnlna, do oviposttor, do
corpo, ¡nenbro posterlor e a cabeça, com as segufntes ressalvas:

l. a posfção do fóss1l influi grandemente no valor abso
Luto da medtção. A cabeça, por exemplor pode estar ¡nals lnclinada
em relação ao plano de aca¡namento, portanto as mesmas condlções ã
clrcunstâncÍa da medlção raramente se repetem.

2. a preservação é outro fator gue varla de arnostra pa-
ra amostra. Nesse caso há uma forte carga de estlmat.lva ao fnvés
de uma leitura absoluta, ou a medida ê expressa "como preservado'.

No Ànexo f é forneclda uma tabela de medidas dos pr!.ncL
pals exenplares, obtlda conforme procedlmento abalxo:

a) valores relativos obtldos da média de I0 aferJ.ções,
atravês de pagufmetro de boa quattdade. Medidas em mllfmetros,
desprezando-se frações menores de 0r2mm.

b) estimadas quando incompletas ou em curva. É aposto
um asterLsco (*) guando medldo somente o que está preservado.

Deste modo observa-se que 80S das tégmlnas de ArarLÞe-
gryllus camposae lr{ârtlns-Neto são lncompletas, não estando preser
vadas, lnvarLaveLmente, a região ap1cal, o mesmo sucedendo com as
tégnlnas das demais espécies do gênero. Em termos relativos, a
tégrmtna de À.camÞosae varla de Br5 a 15mm, a da espêcle segulnte,
de 6 a 8mm e uma tercelra aclma de 20run. Evldencia-se, portanto, es
p6cles de npequeno, médfo e grande" porte.

Desde de que não há razão para assumJ_r outros erros se-
não os randômicos, decorrentes das medldas efetuadas, acredita-se
satisfatõrlo, para efe!.to desse trabalho, o seu emprego.
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2.6. Termlnologfa

À terninoLoqla emnregada é aclantada de vãrios autores
(FORD, 1923; SNODGRÀSS, 1927, 1929, 1937,195?, 1960; XÀRNy, 1930;
SCUDDER, I96L; ZEUNER, 1939¡ eADRI , I94O¡ STR.ENGER, I942; KRÀMDR,
1944; RÀccE, 1955r sÉcuy, I959; wAD/\, 1965; st{ÀRov, 1968; BETER,
1972; KEVAN & I^IIGHTON, 1981, 1983¡ GOROCIIOV, l9B5; KUZ¡,TINA, 1986 e
zESsIN, I9B7). Às abrevfaturas utllfzadas são abaixo l-lstadasr

À - anal
an - antenas
aa - esplnho aplcal
C - costal

ce - cercos
eI - célul-a lanceolada
co - cordas
cs - campo extra especular
Cu - cubltal

CuÀ - cubital anterior
CUP - cubltal posterior

d - dlagonal
es - escaPo
h - harpa
ü - nédla

Ue - ¡nédia anterl-or
UP - média posterLor
o - olhos

oc - ocelos
ov - ovipositor
pl - palpo lablal
pn - palpo maxllar
pr - pronofo
R - radlal

RÀ - radlal änterl-or
RP - radlaL posterlor
Sc - subcostal
sp - espéculo
ta - tarso
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tl - tfbta
tln - tfnpano
tlr - trlângulo lntercalar

2.7. Sfglas e abrevlaturas uttlizadas

2.7.L. Nomenclatura aberta

Àdotå-se aquf BENGSTON(1988) e MONES (1989):

aff. refere-se a taxon não descrl-to ou novo em relação a u¡n Jã de
nomlnado.

cf. l-ndfca que a identidade é provlsórta devido a problemas de
preservação.

? lndlca que a identfflcação é fncerta
sp. lndica que a fdentiflcação especfflca é tmpossfvel, não po-

dendo ser assoclado ãs espécies conhecl_das.
rr rr lndtca que o nome é obsoleto no contexto sistemátlco.

nomen vanum, nomLna vana : termo aplicado apenas a nomes baseados
em tlpos que são Lnadequados Þara uma

diagnose defLnitlva.
nomen nudug, nomLna ggda r termo apllcado apenas a nomes baseados

en tlpos não descrftos ou flgurados.

2.7.2. siglas fnstl,tuclonaLs

- Anerican Museun of Natural Hlstory, Washington
- Brltlsh AntarctLc Survey, Londres

BRS - Biosystenatl-cs Research Centre, Ottavra
CECLIMÀR - Centro de Estudog Costeiros, Llmnol6glcos e MarÍnhosiRs
CNPq - Conselho NacLonal de pesguLsa, Brasflla
COMUT - Servlço de Comutação Bfblfográflca, Brasflia
CPCÀ - Côntro de Pesquisas da Chapada do Araripe, CratorCearã
DEcEo/uFc- Departamento de ceol-ogf la, universLdade Federar do ceará
DNPIT - Departamento Nacl-onal da Produção Mlneral, RLo de Jan.
FÀPESP - Fundação de Àmparo a pesguisa do Estado de São paulo
IB SÀES - Instituto Blológlco, SecretarLa da Agrlcultura do Estado

AIIINH

BAS
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IG SMÀESP

IG USP

IPT

LES

¡{N UFRJ

MNHN

MZ USP

PETROBRÀS

UERJ

UFC

UFPE

UTRJ

UÀ

UNESP

zGs

de São Paulo.
- Instltuto Geol6glco da Secretaria de Mefo A¡nbien

te do Estado de São Paulo
- InstLtuto de GeoclêncLas, Universl-dade de São

Paulo
- fnstituto de Pesguisas Tecnol6gicas, Unlversida

de de São Paulo
- Ll¡man Entomologlcal Museum and Research Labora-

tory, Ouebec

- Museu Naclonal,
Janeiro

- Museum Natural
- Museu de ZoologJ.a, UniversLdade de São paulo
- Petrõleo Brasll-eLro S.A.rRlo de Janelro
- Unlversidade Estadual do Rio de Janefro
- UnLversldade Federal do Cearã
- Universldade FederaL de pernambuco

- Unlversidade Federal do Rlo de Janelro
- Universlty of Adelaide, AustrãIfa
- Unlversldade Estadual paullsta
- Zoologlscher Gårten Schwerin,DDR

Unlversidade tr'ederal do Rlo de

dt Hlstolre NatureLle, Paris

2.7.3. Sigla de coleções

DGM-I

GP/LT

cv
RGMN

ÀuÀ-r

cD-r
AMNH

- Coteção de lnvertebrados da Dlv1são de Geologia e Mlne
ralogla do Departamento Nacional da produção MJ_neral,
Rlo dê Janelro.

- Coleção Paleontolögfca de Invertebrados do Instituto
de Geociêncfas da UnlversLdade de São paulo.

- Coleção Vulcano, Rua dos pessegueirosrl44rSão pau1o.

- coleção provisór1a do autor
- Coteção Paleontot6gLca de Invertebrados do fnstftuto

de Geocl-ênclas da Unl-versldade Federal do Ceará.
- Coleção Deslrèe, Rlo de Janel_ro
- Coleção Axelrod, Àmerlcan Museum of Natural HÍstor!r

Washington.
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2.7 . A. Localldade-tlpo.

A descrlção dos afLoramentos Jã foi fornecLda anterlor_
mente (Parte 1, p.2B-3L), contendo as lnformações necessárias. Em
complemento ' uma tabela de dlstrfbuição de cor.eta pode ser consur.
tada no Ànexo fII (p.259).

os espécJ.mes cujo controre est.ratÍgráfrco 6 mais refina-do, foram posj.cionados na figura 3-3 (parte 3, p.Ig0), represen_
tando 15 das 27 espécj.es descrltas neste trabaLho. Todas doze es_p6cies de posição estratigrãflca r.gnorada são monotfplcas (repre-
sentadas por um ünico espéclme. De gualquer forrna, são provenien_
tes do nfvet de calcário lamlnado, unidade inferlor da Formação
santana' provavermente de rocaltdades próxJ.mas aos municfpios de
Santana do Carfri e Nova Ollnda, Estado do Cearã, Nordeste do Brasil. (esta reglão que conpreende as localidades Lr 21 3 e 4 é
abafxo pormenorizada) .

Membro Romuoldo

Membro lpubi

Membro Crolo

Pontos de colelo

I
E
ffi
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2. 8. Descrlções

Superordem ORTHOPTEROIDA sensu Kevan,19 77a
Ordern ÐNSIFDR.A (= GRYLLOPTERA sensu KevanrI9TTa)
Subordern GRYLLODEÀ sensu Xevan r!977a
Infraordem GRYLLIDE.A sensu Kevan,I977a
Superfamllla GRYLIJoIDEÀ sensu Kevan,I977a
ramfLfa ENEoPTERIDAE sensu Vickery,LglT
Subfamflla ENEoPTERTNAE sensu Vickeryr!9?7 partlm

GRYLLôSPECULINAE corochov, 1985 partfm

Dlscussão: enquadra-se na Subfamflla Eneopterinae sensu VICKERY
(L977), pelas segulntes caracterfsticas: cabeça grande, rostro
frontal com margens paralelas, olhos lateralmente proeminentesrtf
bia posterior com pelo menos três esporões aplcais, sendo o lnter
no maior que os laterais, metatarso posterlor longo e tégmina do
macho de tamanho moderado, usualmente com duas veias transversais
no espéculo. Por outro lado, enguadra-se na Subfamflla Gryllospe-
cullnae GoROCHOV(1985), proposta para abrlgar gêneros cretãceos
da .Á.sla, baseados exclusl-vamente em caracteres da tégnfna isolada
de representantes machos, pelas segulntes caracterf stlcas ¡ gs s
CuÀ suavemente divergentes, cêlu1a lanceolada não intelramente se
parada de sua base por constrfção e base de Cup, 1À e 2A simLlar-
mente encurvadas.

Gênero : Àrar1Þegrvllus Martlns-Neto, I98?c. emend Martlns-Neto, neste
Espécie-ttpo: ArarLpegryllus camposae Martins -Net o,L987c, por de-
slgnação orlginal . nom. transl.

Dlagnose: cabeça relatLvanente grande, globular, mals larga do
que longa¡ antenas l-nserldas no meÍo da cabeça, escapos robustos.
Pronoto retangular, pouco mais l-argo gue a maior largura da cabe-
ç4. Abdome robusto, cercos longos, quase tão longos quanto o con-
primento do corpo, pubescent,es. Membro posterior robusto, com tf-
bla armada ou não com fortes esplnhos, três esporões apicais, sen
do os lnternos muito mals longos que os externosi tarso com o pri
melro segmento muito longo e o segundo cordfforme. Tég,minas entre
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5 e 25m¡n de cornprfrnento e em torno de 10mn de J.argura, de formato
trlangular, co¡n a base rnals larga que a região aplcal. Machos com
aparâto estridulatór1o completo: espéculo ovalado, co¡n duas vefas
transversals maie ou menoa paralelas entre sf. Base de cup retllf
nea, cordas acentuada¡nente encurvadas. céLula ]anceolada não cla-
ra¡nente separada de sua base por constrlção, com reduzfda venação
transversal. Fêmeas com oviposltor longo, nenor que o comprfrnento
dos cercos, Ianclforme. Tégmlna com venação femininl_zada, con Sc
e R subparalelas delfnftando uma área ben definfda, preenchlda
por pelo menos 15 veias transversal"s. Ramos cubitals secundárfos
paralelos entre sf, encurvados na base, retilfneos na região api_
car- rntensa venação transversar formando células porlgonais hete
rogêneas em tamanho e forma.

Àraripegryllus camposae Martl-ns-Neto rLggT
(non.transl. ) emend. Martl-ns-Neto, neste trabalho

(Est. I, II, fVa, brd, f , g; FLg.2-l-, 2, 6a, ?a, I0a)

1. Àrarlpegryllus carnposi Martins-Netorl9g7b (F1g. I, 2 , 3, Est. I )
2. Araripegryllus carnposi MartLns-Neto, J.9B7c (p.5?3 rS?91

Diagnoses d - tégmtna em torno de l5mm de comprlmento e ?mm de Ìar
gura; d e cuP conectadas por duas veLas transversaLs rerativamen-
te pequenas, paralelas ã margem anal . Harpa com cl-nco cordas, sen
do as duas mais próxlmas do espéculo mais tongas e divergentes ã
partLr da lLma.

Materlat examinad.o: cp/IT-LA?B (hotótipo), cp/L!_I632, cp/Lr_I633,
CV-ll, CV-21, eV-23, CV-BZ (parãtipos). Material adicLonal: CV_27,
cv-l086, cv-l090, cv-I573, cv-1773, cv_2003, cv_2011, cv_2024, e
CV-20?3, CD-I-126 e CD-I-164.

Descrição: tégmlna de fornato trlangular, em torno de l5mm de com
primento e 7m¡n de largura. Margem costar e anal encurvadas nas ex
tremfdades, quase retilfneas em suas partes médias. Margem apical
arredondada. MaLor largura da tégmtna em sua parte médfa. Área
costar preenchl-da por volta de 20 a 25 ver-as transversals pectr-na
das, mals curvas próxtrno ã base da t69,rn1na, nals retilfneas e per
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pendl-culares en drreção åo ãpex. Essas veiâs transversar.s. por
sua vez, são conectadas por outras velas transversal_s, ben meno-
res, naÍ6 ou menos perpenduculares às tran'versars pectr-nadas.Área
costar reratlvarnent,e rarga, tem sua maior largura próxfmo ã base
da tégmlna, estreltando-se em dlreção ao ápex. Sc longa, retitf-
nea até seu comprJ-rnento médlo, até onde se mantem mal,s ou menos
para.Lela ã margem costal, encurvando-se acentuadamente em dJ-reção
à rnargem costal, onde a atinge, prõximo da nargen aplcal. Sc en-
curva-se na altura da base da cêlur.a lanceolada e a curvatura ,ng
da novamente de dtreção na artura da extrernldade da cérula lanceo
Iada, sendo portanto sigmó1de. R segue mais ou menos paralela a
Sc, até a base da cêlu1a lanceolada, incllnando-se em dI-reção ã
margem costaL. cérula r-anceolada não cLaramente separada por cons
trlção de sua base, não contendo veÍas transversals. M divergente
de R ã partlr da base desta, formando um espaço trl,angular preen_
chldo por pelo menos seis velas transversais retilfneas e mafs ou
menos perpendlculares, formando céruras guadrangulares reratlva-
mente homogêneas. M forma também a margem posterior da c6rura ran
ceolada e bffurca-se para formar o triângulo lntercalar, preenchí
do por escassas veias transversais. CuÀ longa, suavemente encurva
da nas extremfdades e quase retllfnea em sua parte médfa, onde é
paralela ãs margens costal e anal. Espaço entre a base de trl e de
CuÀ preenchido por pelo rnenos quatro veias transversals retilf_
neas e perpendlculares. Espaço ocupado entre as margens costal e
CuÀ representa aproxlmadamente l/3 ð,a largura da tégmlna, Apare_
tho estridulatórfo conpLeto. Cup suavemente divergente de Cu.ã,, em
sua base, retllfnea seguJ_ndo em direção à margem aplcal, onde do
bra-se, seguindo retltfnea em dlreção ã margem anal., formando a
lima, composta por dlversos sulcos transversals, e então dobra_se
novamente' em direção à nargem aplcal, formando asslm um "2", re
tllfneo. tÀ tem conportamento idêntlco en sua base, segulndo boa
parte paraLeta ã de CuP, converglndo para a extre¡nldade do "Z',.Es
paço entre CUP e lA, no ',2',, preenchido por pelo menos sels vefas
transvergals. Base de 2À tem comportamento stmilar ao de Cup e IÀ,
converglndo para a extremldade d,o "2". Espaço entre lÀ e 2À preen
chldo por peJ-o rnenos quatro veias transversals. Da base
saL d, que é longar eüasê retiJ.fnea, segul_ndo transversalmente
até atlnglr cuA, na altura da base da cêrula lanceolada¡ d divlde
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a ãrea da tégmlna, entre eu¿q e a margern anal, em duas reglões
¡nals ou menos lguaLs em área. Espaço trlangular dellmltado pela
lL¡na, d e Cuå é ocupado pela harpa, que conslste de pelo menos se
te cordas (hI a h7) dlspostas como segue: hl e h2, as menores,
unen as bases de Cup e 6, dlspondo-se maLs ou rnenos paralela ã
margem ânalt h3 e h4, as malores, são dlvergentes ã partl-r de
suas orlgens, na altura do I/3 final do conprlmento da lLma, sua_
vemente onduladas, ambas atinglndo cuÀ, no mãxlmo de afastamento
entre sf¡ h5, h6 e h7 são gradatl-vanente rnenores, encurvadas e
mals ou menos paralelas entre sf, todas com or1gem no I/3 tnlclal
do comprimento da llma. Na altura da convergência da base de Cup,
14, 2À e d, a prfmel-ra dã contlnuidade, formando as cordas pro_
priamente dftas, na altura médla do comprlmento da tégrmlna. Às
cordas constituem, po1.s, o prolongamento de Cup, IÀ e 2À. Cuprnas
cordas, bastante encurvada. 1À corn curvatura també¡n pronunclada,
mals ou rnenos paralela a eup. 2A retilfnea, paralela ã rnargem
anal. Espéculo de fornato oval, relativa¡nente grande e preenchfdo
por duas velas transversaÍs encurvadas, para).elas entre sf (apl e
sp2); spl slt.uada na al-tura média da área do espéculo e ep2 na al
tura do prlmeJ.ro terço da mesma área. Á,rea deli¡¡ltada por d, CuÀ,
e CuP, em torno do espêcuLo, forrnando o campo extra-especular,
preenchfdo por céIutas dlspostas como segue! na região extra_espe
cular fnferlor, em retação ao esp6culor calr ca2 e cg3, pollgonals
em forna, onde cgl possui ãrea slmilar à de rcs2r3i i¡ ña região ex_
tra-especular lateral, em relação ao espécu1o, prõxlrna da regJ.ão
apical, cs4' c85 . ca4_ poì.igonal , com área semelhante à de csl.
c85 é longa e circunda guase toda a metade do espéculo. Na reglão
extra-especular superJ-or, em relação ao espéculo, ca6 é retangu-
rar, relatlvanente pequenâ, detlmrtada por cuÀ e a reglão ¡nédra su
perlor do espécu!.o. Entre este e seu campo extra-especuLar (cs4 e
cs5,) g a reglão aplcal, exlste ainda um espaço alongado, no sentl-
do vertlcal, não preenchtdo por velas transversais: o campo ante_
apl-cal (caa). A área apfcal é preenchlda por 5 a g ramos secundá_
rios cubitais, curvos, gue por sua vez são preenchidos por numero_
sa venação transversar, formando um mosar-co de céruras heterogêne-
as em tamanho e forma.

varl'ações !-ntra-e specf ficas : apesar da tégmina da espãcie Àrarrpe-
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gryllus camposae apresentar grande consfstêncla em seus aspectos
morfolõglcos prlncipafs, algumas poucaE varlações, lnterpretadas
como lnÈra-especf flcas , puderam ser detectadas, que dlzem respel-
to, prJ-ncLpalmente, äs c61u1as do canpo extra-especular. À forma
do espêculo varla llgelranente de oval a oval alongada, com algu
ma varLabilfdade na retação comprimento,/largura (Ffg.2). Em al-
guns espéclmes as células cs2 e cs3 estão fundldas, tendo como re
sultado variação no tamanho e forma de cgl e cÊ4. Outra varlabflL
dade diz respeito a cs5, que em alguns espécfmes é subdlvldfda e,/
ou alargada. Quanto ao ttztt, as veias transversal.s êntre Cup, IÀ e
24, podem estar subdfvidldas ou fundldas, dando aspecto anastomo-
sado (compare as fJ.guras 3a e 3b).

asa posterLor: em pouqufssimos esp6cimes preservaram-se as asas
posterLores e em nenhum deles estas se fixeram de modo aceLtãvel
para efelto de anál1se de morfologLa. De qualquer modo, nestes
são longas, ultrapassando o comprimento do corpo.

corpo: apesar da quantldade satfsfatórta de materl-al analfsadorra
ros exemplares estão cornpletos a ponto de estar preservado. No
espécime, GP,/IT-1633 apresenta um comprlmento de l8mn e 4r5mm de
largura¡ cabeça, 2mm de comprlmento e 3r5mm de largura. É robusto,
embora tanto o tórax quanto o abdome seJam semelhantes em Largura
(4r5nm), ambos mals largos que a mafor Largura da cabeça (3,5mm) .
Fêmur posterior, lOmm de comprlmento e 3¡nm de 1argura. No espécl-
me CV-1090, 20mm de comprlnento (tõraxr6¡n¡n; abdomerl2nn¡ cabeça,
2mm por 4¡nm de Largura). Membro anterior e m6dlo, respect!.vamen-
te 6 e 8mrn. No espécine CV-2011, l5mm de comprLmento e no cV-1573,
llmn. Tfbla posterlor, quando preservada, corn um longo esporão apt
cal lnterno e doÍs rnenores (externos). Tarso alongado.

Dimensões: do hol6tlpo: têgmina corno preservada de 1lmm de conprJ.
mento e 6m¡n de largura. Demals esp6cLmes vfde Tabela I.

Araripegryllus nanus sp.n.
(Est. fvcrei îlg.2-4, 6c,d r'ìf ,L2ql

Derlvação do nome: nanus, do latlm, anão, relatlvo ao pequeno ta-
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F¡S.. 2-1. Ararj-pegryllus camposae, tégmina (6),
versos espécimes.

tlol¡

reconstrucão baseada en di_



Flg.2-2r À-Et DetàIhe do esÉculo de Àrå.riÞeqrellue càlnÞosâe, evl
dencf à¡d(Fse var:f açõea lntrà êBIr€cIf lcås, ileÊenhrdôs, resp€ctl,va_
neîtê doB ertÉctnes: À) CV-ZOll, A) cp.Ar_tt?Or C) CV_1089, D)
er2î2a e E) CV-2003r F) detâlhê do esÉculo ile À¡årl.Þeqrvllus lla_
rlànol rp.n., pårâ efetto de conparação, àêsenhâdo do holótfpo.

ftg- 2-3. ÀlaliÞeqrvlfus canÞosae, ¿tetalhê do "2", hàrpa € cordà.À)cpllT_
Ia78(ho),ôrlpo) rBlcv-t090, evlatenctanato varlação tnÈrà_espec.trftca
no paclrão ânostonosado das vel,ås t¡ansversals.



ti9- 2-4. Araripegrvllus nanus,
1654;CeD)CV-1306,

lmm

tégrmina (d) : a) espécj.me cp/1664;B)cp/IT-
parte e contraparte.



manho.

Hol6tlpo : RGMN-166 4

Materlal cornplernentar examlnado : RGMN-1654, RGMN-6 O O, Àt!tA-l-O 30,
cV-1092 e cv-1306

Dl-agnose: t6grnina em torno de 8mm de comprlmento e 4¡nm de largura.
Espêculo semelhante ao de Araripegrvllus camposae, nas com as
velas transversal.s mats espaçadas entre sf, dlvldlndo a área do
espéculo en três partes relatlvanente lguals. cordas da harpa sub
paralelas entre sf, não dlvergentes. Llma encurvada.

Dlscussão: slmllar a A.carnÞosae, mas dl-fere desta espécfe pelas
dimensõeE reduzfdas e pela lima maÍs encurvada.

Descrlção: tégmfna de formato trapezoldal, en torno de gmm de com
prlmento e 4¡nm de largura. Margem costal encurvada. Margem anal
encurvada nas extremldades, retflfnea em sua parte médla. Mafor
Iargura da tégmlna a I/3 d.a base. Área costal preenchlda por pelo
¡nenos 14 veias transversals pectlnadas, encurvadas próxlmo da ba
se, retLlfneas em dlreçâo ao ãpex. Sc longa, encurvad.a, atfngindo
a nargem costal na aLtura do espõculo. R muito próx1ma a Sc, acom
panhando nais ou menos a curvatura desta. Ãrea radlal com pelo rne

nos cinco velas transversals retilfneas e perpendlculares. Triân-
gulo lntercalar amplo, célula lanceol-ada não bern deflnlda. er¡.A
longa e retillnea. Aparerho estridulatõrio completo: cup suavemen
te divergente de CuÀ em sua base, segulndo lfgeiramente ondulada
para formar a lima. Comportamento de lA análogo. Dlagonal dtver-
gente de CuP, longa, suavemente encurvada, divfdindo a tégmfna em
duas reglões nais ou menos lguaJ-s em área. Harpa formada por pelo
menos clnco cordas: h1 , a menor, paraleLa à margem ana1, une Cup
a d; h2r a malor, é encurvada e subparalela a d, relatl"vamente
próxima destat h3 a h5 progressivamente menores, todas simirarmen
te encurvadas e subparalelas entre sf. Cordas princlpafs (Cup e
IÀ) encurvad.as, com lÀ sigmõlde. 2À retilfnea, Þaralela ã rnargem
ana1. Espéculo de formato oval, relativarnente grande, com duas
velas transversals encurvadas, paralelas entre sf (epl e ep2):
spl situada na alturä do primeiro terço da ãrea e sp2 na do se
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gundo terço, dlvld!-ndo-o em três ãreas sublguaJ_s. Carnpo extra-es
pecular lnferlor com csl ocupando quase a totalidade da área e
cs2+3 e cs4 pequenas, sirnj-1ares em tamanho e forma; cg5 ocupando
toda a reglão IateraI. .Ã.rea aplcaL pobremente preservada.

Varlações fntra-e specf flcas : slmtlar ao comportamento da morfolo
gta da tégmina de À.camposae, a de A.nanus também apresenta algu
mas variações nas células do campo extra-especular, na forma do
espéculo e até mesmo na curvatura das cordas.

asa posterior: apenas poucos espécimes a possuem preservad.a, rnes-
mo que parcialmente, sendo longa, ultrapassando o comprlmento do
corpo .

corpo: no espécime CV-2061, cabeça relatl_vamente pequena, duas ve
zes mals larga que longa, com pegueno rostro. pronoto pouco mais
largo e longo que a cabeça, de for¡nato retangular; neso e metano-
to robustos, mals largos que o pronoto e o abdome. Este cLl_fndri-
co, con os cercos parclaLnente preservados. No espéctme RGMN-
1664, aspectos gerals como no espécine CV-206I. Ol-hos rel-atLvamen
te pequenos e arredondados. Membro posterlor com o fêmur robusto,
tfbla menor que o fêmur, lisa, com um longo esporão apical inter-
no e dols menores externos. Esporão interno com l/3 do comprÍmen-
to do prlmeiro segmento tarsal, que é alongado e robusto.

Dimensões: hol-óttpo - RGMN-1664 - têgrmina, 7mm de comprimento e
4mm de J.argura¡ corporl2mm; fêmur posterfor, 6,5mm, tfbia poste-
rlor,  mmi tarsal posterlor, 2r5mm. De¡nais espéc!_mes, vide Tabela f.

Ararlpegryllus marLanoi sp. n.
(Est.IIIar î19.2-2f ,51

Derfvação do nomes homenagem ao pesquisador, Dr. Mariano Domingos
da Sllva (UFPE), quem prlmeiro llustrou um cryl_loidea fóssl1 no
Bras1L.

Holõtlpo: RGMN-Ì655
Materfal examinado: o holótipo.
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Fis' 2-5. Araripegrytrus marianoi, tégmina (d), desenhado do horótipo.
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Dlagnose: tégmlna em torno de 21mm de comprimento e l0mm de largu
ra. EspécuJ.o semelhante ao de Àrarlpeqrvllus camposae, mas com as
cordas não slmltarmente encurvadas: Cup e 1A slgmõides. Malor nú-
mero de cél"ulas perfféricas no esp6culo.

Dlscussão: dlfere tanto de À.camposae quanto de À.nanus pelo tarna
nho notadamente mãior e pelo comportamento das cordas: Cup sigm6i
de, convergente a lÀ, contrário às duas espécles anterlornente
descritas. Adlclonalmente, À.marianol possul- um número maior de
células no campo extra-e specul-ar lateral (quatro em A.marlanol e
duas, tanto em A.camÞosae, quanto em À.nanus) e ãrea costal rela-
tlvamente maior.

Descrlção: d. rmpressão de tégmina de formato trapezoidal, em tor
no de 21mm de comprimento e 10mm de largura. Margem costaÌ pobre-
mente preservada. Margem apical aguda, margem anal encurvada na
base, retl,lfnea em sua parte nédla, encurvando-se, novamente, em
dlreção ao ápex. Maior l-argura da tégmina próxima da base. Á.rea
costal larga na base, estreitando-se gradativamente em dlreção ao
ãpex, preenchida por pelo menos treze velas transversals pectlna-
das, sJ-grnõldes em sua maÍorLa, onduladas próxlmo ao ãpex. Sc lon-
ga, sigmóJ.de. R segue mals ou menos paralela a Sc, relatLvamente
próxlma desta, convergenÈe. Tr1ânguJ-o fntercalar ampLo. CuÀ longa¡
quase retllfnea, dlvlde longitudinalmente a tégmina em duas áreas
quase iguais. Àparelho estrldulatórLo completo: base de Cup e lÀ,
como morfologia sfmllar ã do gênero: espéculo de formato ova1, re
Iativamente grande e preenchido por duas veias transversals ondu-
Iadas, mais ou menos paralelas entre sÍ (spl.sp2); spl mals acen-
tuadamente encurvada, com uma das extremidades na altura m6dla do
espécuLo¡ em sua margem lateral apical e, a outra extienJ.dade, atln
gindo a margem lateral, prõxlmo ã sua margem anteriori sp2 mals
curta, menos ondulada, sLtuada a L/3 da margem posterlor do espé-
culo. Campo extra-especu).ar composto de três céIuLas dispostas co
mo segue: cEl, a malor, ocupando quase a totaLfdade da margem es-
pecular posterior; eB2, cs3 e ce4 slmLlares em tamanho e forma,
tendo juntas quase o mesmo comprimento de csl_; cs5 dlvidida em
quatro célutas (csSarbrc e d) ocupando toda a região Lateral e an
terior do espéculo. Cordas sfgmõÌ.des, com Cup convergente a lA¡2A
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Flg. 2-.6: Îãgrmlnas (d) ae representantes de Grylloidea nesoz6l.cos
(Cretãceo InferLor, Mongótla): a) Eubaisogîvt1us vl-tLnlcus coro-
chov¡ b, d, e) BontzaEania perfêcta C,orochov i c) Monqroloqrvllus
martlmovi Gorochov¡ f) I'alsl_sþeculum karatavLcun Gorochov; g)
Gryllospeculum monq'ollcurn Gorochov; h) ldonqolospeculu¡n mLnutìm
Gorochov. Todos reproduzLdos de @ROCEOV (1985, figs. I-3). Esca-
la l¡nm.
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FIg.2-72 À) Ararlpegryllus 9anPffi9, tégmina 1t') ' para efeito de

comparação com a de l) proe".nthus g4!Éll]l, (d) ' cretáceo su-

perior, MongóLia, reproduzlda de Sharov(1968'fig' 30b) ' evidenclan

do-se slmilaridades entre añbas for¡nas i C'D e E) detalhe da c61u-

1a lanceolada de Grylloidea mesozóicos da Ásla: C) Falslspeculum

karatavlcum (Sharov) , D) E¡gþgryf$g dobbertlnensls (Geinltz) 
'E)

AsioqrvlluÈ ggle!þgg, todos reproduzidos de Gorochov(1985'ftg'lb)

Fig,2-8:A) ArariÞeqrrvllus lgry sP'n', tégmlna (d)' desenhada do es

pêclme RGMN-III, para efelto de comparação con a de B) Paroecan-

thus caucasicus, (d) uloceno de stravopol' reproduzida de Sharov

(I968,fig.30c).



2mm_-

,ry
' lmm



lLgeiramente ondulada, Bubparalela ã margem anat; d sigmõfde, re-
latlvamente curta. Harpa conposta por pelo menos sels cordas, lJ.-
gelramente encurvadas: hl , a mais curta, é ¡naf s ou menos paraleta
à margem anal; h2, a ¡nal-s longa, é suavemente dLvergente de h3,
que é pouco mais curta que h2, ambas subparalelas a d; h4r h5 e
h6, progres sfvarnente mals curtas, subparalelas entre sf. Área apl
cal longa e estrelta, preenchlda por ramos secundártos de CurobJ.f
quas a CuÀ en suas bases, segul-ndo retilfneas, subparalelas entre
sl e a Cu.A. Intensa venação transversal. forrnando células pollgo-
nais, heterogêneàs e¡n tamanho e forma.

Observações: a morfologla do corpo e da asa posterlor
nhecidas atê o presente momento.

sao desco-

Dlmensões¡ tégnlna, como preservada, 21mm de comprlnento e l0mm
de largura.

Àrarlpegrvllus femininus sp.n.
(Est.fIIerVb ¡ Ffg.2-9a,10brlla-e,h-j,prq,I3a-c,p,t,u)

Derivação do norne: do 1atim, feminina
Holótipo: RGMN-333

MaterLal complenentar examinados RGMN-ZS4, CV-2040. rCV-2I rCV-I9,
cv-236 ,cv-242 ,cv-245 ,cv-246 tcv-z4? ,cv-697 ,cv-69 3, cv_?3I, cv_l0 30,
cv-l0 31, cv-109 3, cv-I0 9 4, cv-L2ïL,cv-Is 88,cv-1515, cv_16 87, cv_L691,
cv-16 9 3, cv-1694, cv-I9 85, cv-Ì9 90, cv-2025 ,cv-20 38, cv-2049, cv_2051,
cv-22 9 3,cv-2306,cv-2435,AMÀ-r-50, RGMN-2 . Rc¡tN-3, RGMN_11, RGMN_41,
A¡'fiq-I-61 e CD-I-089.

Dlagnose: tfbla posterfor lisa, con um longo esporão apical inter
no e dol-s menoresr externos. Tégnlna com sc e R quase horizontais,
atlngindo a margem aplcaL em sua região anterfor.

Dlscussão: a separação desta espécLe das dernaf s anterlormente des
critas para o gênero, deve-se ã imposslbitidade de atrlbulção ao
respectivo esp6clrne macho. Não obstante, possul algumas simllarl-
dades na morfologia da tégmlna (dlnensões compatfvels, forrna simi
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Lar, Sc¡ CuA, base de CuP, ).À, 2À e 3À) que poderlam sugerlr se
tratar de um espéclme fêmea da esp6cle Ararlpeqryllus camposae. É

recomendável, entretanto, que seJa mantida a separação especffica
por falta de elementos conslstef¡tes.

Descrlção: corÞo - eabeça relatLvamente grande, gIobul-ar, sem oce
los, ì"argura em torno de duas vezes seu comprlmento. Antenas lon-
gas, fillformes, multisegmentadas , de comprlmerito malor que o do
corpo (cerca de urna vez e ¡neia) lnseridas no melo da cabeça¡ esca
po robusto. bern maLor gue os demals segmentos. Olhos dlspostos Ia
teralmente, relatl-vamente grandes e proeminentes. Pronoto retangu
Iar, pouco mafs largo que a rnaior largura da cabeça. Mesonoto ro
busto, mal-s largo que o pronoto e o metanoto. Abdome robusto, nals
estreito que o mesonoto, com a extremldade semiclrcular. Cercos
multo longos, quase tanto quanto o comprinento do corpo, pubes-
centes, grossos na base. estreltando-se progre s s fva¡nente em dire-
ção ãs extremLdades. Oviposltor longo, em torno de 2/3 do comprl-
mento dos cercos, lanclforme. Asa posterior longa, encobrindo o
primeiro terço do comprimento dos cercos. Membro posterlor adapta
do para o salto: fêmur robusto, tfbia pouco menor que o fêmur, Ii
sa, com três esporões apfcals, sendo o Lnterno mufto longo, atin-
gindo quase a metade do comprimento do prlmeiro segrnento tarsal-.
Tarsal longo, com o primelro segmento alongado, segundo cordifor-
me e o tercefro com aproxlmadamente L/3 do comprimento do primei-
ro.
Téqmina - nargem costal subretil-lnea, margem apical arredondada e
margem anal encurvada. Formato trlangularr corlì a malor largura na
base. Campo costal largo basalmente, estreltando-se em dlreção ao
ápex, preenchLdo por pelo menos 20 veias transversals pectinadas.
Sc longa, quase horizontal, atinge a parte superlor da nargem api
cal . R longa, relativamente pr6xfma de Sc. guase paraLela. Sc e R

dellmitam um campo bem definldo, preenchldo por pelo menos 18

velas transversals perpendiculares, relatlvamente pequenas. CuÀ

longa, quase horizontal, dando orígem entre 6 a I ramos secundã-
rios, todos distal,mente horlzont.ais e paralelos, hornogenlamente
espaçados entre sf. Ramos secundários de CuA atravessados por um

cornpl-exo sistema de veLas transversaLs, forrnando células poLigo-
nal-s, heterogêneas em ta¡nanho e forma. dando ao conjunto uma apa-
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rência de malha anastornosada. CuP Ligelramente sigrrnólde, atlngin-
do a margen anal após a altura do comprlmento médlo desta. 1À 1on
ga, slgmó1de, mals ou menos paralela a CuP en boa parte de seu
conprimento, converglndo a esta, em sua porção mais dlstal. 2À e

3A subparalelas ã margem anal, convergentes.

Dimensões: holótlpo - cabeça 2mrn de cornprlmento por 3nun de !-argu-
rai corpo, l2mrn; ovlpositorr S r 5mm; cercos,l2mm; fêmur posterior,
7,5nm; tfbla posterlor,6mm; tarso posterlorr 3r 5mm. Demals espécl-
mes vide Tabela I.

Ararlpegryllus spinosus sp. n.
(Est. IIfb, d; Vgr XIe r Flg. 2-9b, l-1f , g, L-n, 13,!, e, 0)

Derfvação do nome: do Iatfm, com espÍnhos, alusfvo a tfbia poste-
rlor .

HoJ.ótipo: RGMN-1669
Material adicional exaninado:CV-5 38, CV-15 2L,CV-7 09 ,CV-2OL9 ,CV-ZOO2,
cv- 2 02 3, cv-2 339, cv- 2354, RGMN- 37, RGMN- 39, RGMN-1" 6 6 g, RGMN-Ì 76 g

Diagnose: similar a Ararlpeqryllus feml-ninus mas com tfbia poste
rlor com diversos esplnhos e pelo menos quatro apicais. Têgmtna
con Sc e R encurvados, atingindo a margem costaL a aproxlmadamen- 

ì

te L/3 do ápex.

:

Discussão: difere de À.fenininus pelas veias Sc e R encurvadas e I

atingindo a margem costal a 1/3 do ápex, contrárlo a A.feml-ninus 
I

onde Sc e R são quase horizontal-s e atlngem a margen aplcal. Dife 
i

re, al"nda, de A.femininus, por possufr a tfbia posterior armada 
l

com poderosos esplnhos no L/3 distal de seu comprimento e pelo me 
.

nos um esporão a mais, contrário a A.femlnlnus que possui a tfbia i

. posterLor 1lsa e com três esporões apicais

Descrição: tégmina - Sc e R relatlvamente curtas, encurvadas, no-
tadamente divergentes de CuÀ, atingem a margem costal pouco após l

a altura do comprimento médlo desta. M ¡nais ou nenos paralela a R. i

DemaLs aspectos morfoJ-6glcos como em A.femlnlnus. l
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Fig. 2-9:A) Àraripeqrvllus femL-
ninus sp.n. , tégrmlna (Q), desenha
do do holótipo;B)Araripeqrvllus
spLnosus sp. n. , têgnlna (q), dese
nhado do holótiporC) Bachytrupes
sp. ,tÉgrmlna (Ç) , recente, reprodu-
zLda de BeJ.er (I972, fi-g.79b, s/es-
cala) ;D) Grvllus blmaculatus Deg.
tégnnlna (p), recente,reproduz!.do
de Sharov(1968, fig. 30,f) .
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B

Flg. 2-I0: Dfagrama de coordenadas deformadas, esguematizando,
hipotetlcamente, as trans formações sofrfdas pelas princlpal-s
veLas da têglnlna de 4$lggJ$ camposae (d) par" dar ori-
gern ã tégmina de ArarLpegrvlLus femlnfnus (Q)
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Fig. 2-11: desenho esquemátlco comparativo de detalhes morfológi-
cos de Grylloidea do Araripe. A-E) membro posterior de Ararlpeg,rvl
lus feminÍnus sp.n. i A) desenhado do espéct¡ne CV-2435;B) CV-1990;
CICY-ZO22¡D) O,l-2293¡ E) CV-2040; F) detalhe do membro posterior e

G) têgrmina, de Araripegrl¡llus spinosus sp.n., r ambos desenhados do
holótlpo; H)detalhe do membro anterior, I) cabeca e J) cercos e

ovipositor de Ararlpegrvllus femfnlnus sp,ñ: _r desenhados cto espéc!
me CV-2040; detalhe do rnembro posterior de K) Velarifictorus þgg!
recente, redesenhado de Otte & Cade(1983,ff9.6c1), L-N) Araripegryl
1us spinosus sF.ñ. r desenhado dos espécimes. Ll CV-2299, M) úl-2002
N) CV-2354 ; O) Gryllus bimaculatus Deg'., recente, reproduzido de
Sharov (1968,fi9.30h); P e O) desenho esquernãtico comparativo dos
cercos e ovipositor de P) Araripeq'rvllus femLnlnus Sp.n. r baseado
no holõtipo e e) Gryllus campestris, recente, reproduzido de Beier
(L972,fI1.86e) . Escala Lnm, exceto onde indicado.
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corpo - tfbla posterfor com 3 a 5 longos esplnhos, todos sltuados
no L/3 dlstaL do comprlmento da tfbta. Um longo esporão aplcal ln
terno e pelo menos ¡naf s três (posstvelmente quatro) nenores rtodos
externos. DemaLs aspectos morfol6glcos como em À.femlnfnus.

Ararlpeqrvllus serrilhatus sp. n.
(Est.VIrf ¡ Fig.2-l2a,I3h-m)

Derlvação do nome: latinlzado de serrl-lha, aluslvo ã tlbta.
Holõtlpo: CV-2296
Materlal adLclonal. examinado: CV-30, CV-248, CV-527, CV-546, CV-
1006, CV-2031-, CV-oI, RGMN-501, RGMN-502, RGMN-2s3 e CD-I-045.

Dfagnose: slmilar a Ararl-pegryllus femlninus, rnas com a tfbla pos
terlor serrilhada com um longo esporão aplca1; tarso serrilhado.
Dlscussão: difere tanto de À.femlninus quanto de À.spinosus por
possuir a tfbia e o tarso posteriores serrilhados (11sos em A.femi
nlnus; com poderosos espínhos , em A.splnosus).

Descrição: corpo - cabeça relativamente grande, pouco maJ.s Ìarga
que o pronoto, globuIar, sem ocefos, con um pequeno rostro. Ante-
nas longas, filiformes, mult.l segmentad.as , inserldas entre o rostro
e os o1hos. O1hos grandes, \ 

^J.R

Ftg.2-12¡ reconËtltulção ¿le À) AràrfÞeqrvl-
lu8 ÊerrflhàtuE Ãp.n, e B) ÀrarfÞeqrvttus
¡9!1¡1¡!9 6P.n.

repouso, sobrepostas (venação

ocupando guase a totalldade da
margem Ìateral da cabeça, proe
minentes. Pronoto retangular,
com a margem anterior pouco
mals estreita que a posterior.
Abdome robusto, mals largo gue
o pronoto e o mesonoto, com a
extremfdade arredondada. Cercos
multo longos, quase tanto quan
to o comprimento do corpo, pu-
bescentes. Ovipositor longo,me
nor que os cercos. Membro pos-
terlor adaptado para o salto,
embora esgulo: fêmur relatLva-
mente estretto, tfbia pouco me
nor que o fêrnur, serri).hada, -
com apenas um longo esporão a-
pfcal , cerca de 2/3 do compri-
rnento do tarso. Tarsal longo,
cerca de l/3 do comprfmento da
tfbfa, serrllhado (vlde deta-
the na figura 2-I3h-m).
Tégmlnas - preservadas em posfção de
ñãõla-llFEtnsüfvet ) .

Dimensões do hol-óttpo: corpo, 12rnm; ovlposltor, 7 ,Ztl'm¡ cercos r 6 r 5rnrn

(como preservado); -fêmur pôsterfor, 7r Ommi tfbia posterlor' 5rOmmi
tarso iosterfor, 3rOmm. Dèmals espêcimes vl-de Tabela I.
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ÀraripeqryLlus megacephal,us sp.n.
(Est.Vct xfvd; Flg. 2-l^3n r r, s )

Derivação do nome: do grego, mega, grande, mais cephalus, cabeça.
Hol6tipo: cV-256
Materlal complementar examlnado: CV-6 88 rCV-692 rCV-02,CV-IS82,
cv-2036, RGMN-602

DLagnose: grande porte, com cabeça notadamente grande, provlda de
rostroi antenas lnseridas äs margens laterals do rostro; escapo
robusto. arredondadot olhos relatlvamente pequenos, disposÈos la
teralmente, proeminentes. Ovipositor, menor que os cercos, lancL-
forme. Membro posterlor com tfbia armada com longos espfnhos e pe
1o menos um esporão aptcal .

Discussão: difere das espéc1es anteriores pelo grande porte e ca-
beça provida de um proem!.nente rostro (encontrado também em è.na-
!gg). Tfbla posterlor sLmilar ã de A.spinosus, embora armada com
um número maior de espinhos, contrárlo a A.spinosus, cujos espi-
nhos estão concentradoÉ no I/3 distal da tfbia. A.megacephalus
possivel-mente represente a fêmea de A.marl"anoL, a julgar, apenas,
pelas proporções e a despelto de ser conhecída a tégmlna isolada
desta espéc!.e.

Descrlção: cabeça grande, quase tão larga quanto longa, com proe-
mlnente rostro. Olhos peguenos r lateralmente salientes, arredon
dados. Escapos robustos, arredondados, lnseridos nas lateraLs do
rostro. Antenas parcJ.aLmente preservadas, fllifornes, multisegmen
tadas. Pronoto quase tão largo quanto a cabeça, de formato retan-
gu1ar. Meso e metanoto relativamente curtos. Abilome robusto, cllfn
drico de extremLdade arredondada. Cercos parcJ-almente preservados,
pubescentes. Ovipositor com comprimento em torno de 2/3 do do cor
po, J.ancLforme. Membros anterlores e mêdios pouco preservados: fê
mures relatfvamente robustos. Membro posterior robusto, prlncipal
mente ò fêmur; tlbla pouco menor e armada com fortes espinhos; es
porão apical parcialmente preservado. Tarso com o primeiro segmen
to alongado e reLativamente robusto.
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DLmensões: cabeça, 3r5mrn de comprlmento por smm de largura; corpo,
I8'5nm; cercosrllmm¡ fêmur posterlorrllrunt tfbla posterlorr gr 5mm.

Demafs espéc!.mes. vlde Tabeta I.

Espécimes com caracterfstlcas do gênero e parte das es-
pecf ffcas :

Àrarlpe gryl lus c f . åL1r!.¡legrÈlgg feminl-nus

Materl-al examinado ! CV-s 32,CV-s 3L,CV-5 30,CV-705, CV-706, CV-7 L2,
cv- 7 2 4, cv-7 25, cv- 7 30, cv-7 27, cv-89 8, cv- I 9 9, cv-g 02, cv-g o 4,cv- g 0 5,
cv-109 7, cv-l018, cv-l099, cv-1280,cv-1302, cv-I300,cv-1526 ,cv-15 7g,
cv- I6 88, cv-16 9 6, cv-1 70 0-cv-170 3-cv-2 018, cv-1 287, cv-g oI,cv-2 0 15,
CV-12 95, CV-a5, CV-a 8, CV-al 3, CV-a14, RGMN-6, RGMN-7, RGMN-Io .

Àrarfpegrvllus cf . Araripegryllus spinosus

Material exaninado : CV-l-5 I9, CV-2 0 04, CV-2 4 3 3, CV-70 2, CV- ? 23, eV -2O 47,
CV-l-g 86, CV-a1, CV-a2,CV-aA,CV-a7, CV-al7, RGMN-201 e RGMN-202.

ArariÞegrvllus cf . Araripeqryllus mesacephalus

Material examinado: CV-a6 e CV-1690.

Ararlpeqrvl-Ius sp.

MaterÍal exaninado: CV-I02, CV-54, CV-s, CV-2 35 ,CV-237 ,CV-239 ,CV-24L,
cv -259, cv-2 5 3, cv- 526, cv -528,cv-5 36, cv-5 3 7, cv- 5 40, cv - 5 47,cv-5 4 g,
cv-5 5 1, cv-5 5 4, cv-557, cv-6 I 2, cv-6 94, cv-6 96, cv-6 9 1, cv-6 9 0, cv- 7 0 4,
cv-6 88, cv-6 97,cv-69 5, cv-70 8, cv-71 9, cv-1 2I,cv-72 g, cv-9 0 0, cv-1002,
cv-10 09, cv-l013, cv-10I4 , cv-1019, cv-Ioz2, cv-102 3, cv-]-024 ,cv-Lo29 ,
cv-l I 0 4, cv- 1 1 0 2, cv- l_ 2 I 9, cv -L29 6, cv- I 3 0 5, cv-l 3 0 1, cv- 15 8 1, cv-l 5 9 0,
cv-1685, cv-199 3, cv-199 7, cv-L99 8, cv-2 0 01, cv-2007, cv-2013, cv-2014 ,
CV-2 O 16, CV- 20:-7, CV-b 3,CV-b4, CV-a3, CV-a6, CV-a J. 0, CV-aL5, CV-aI8,
CV-s 5 2, CV-l O 07, CV-2 4 0, CV-a9, CV-aII, CV-aL 9, CV-16 9 I, CV-IO 32, CV-20 43,
cv-b1 ,cv-b2 ,cv-z427 ,cv-2o42,cv-2297 tcv-2o2o ,cv-2047 ,cv-I697 ,cv-
1110, cv-2 358, cv-c2 8, cv-I095, cv-]032 , cv-t094 , cv-16 g g, cv-723,cv-465 ,
cv-2302,cv-2o42 ,cv-!583 ,cv-2292.cv-707, RGMN-0 , RGMN-1, RGMN-4, RGMN-
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Fig..2-13: A-C) detal-he do membro posterl-or de Ararlpeqryltus feml
nlnus sp.n. , demonstrando varJ.ação morfológJ_ca, lnterpretada como
intra-especfflca, desenhado dos espécJ.mes, À) RGMN-254, B) CV-2040,
e c) CV-2025; D-E) detalhe comparativo, demonstrando varlação mor-
fológlca, lnterpretada como lntra-especf ftca, da cabeça e pronoto
de ArarLpegryllus splnosus sp.n, , desenhado dos esp6clmes, D) RGMN_
300, E) cV-1582; F)detalhe da cabeça e pronoto de VelarLflctorus
mosambicus, recente, redesenhado de OÈte & Cade(l9g3rfig.6b), para
efelto de comparação. DetaLhe do ¡nembro posterlor de G) Caririqryl
Lus cf. C.arthaudl , desenhado do espéclme CV-I525; H-M) ArarLpe-
gryl-Lus serrLlhatus sp'n. , detalhe do membro posterl.or, desenhado
dos espécfmes, H)RGMN-9l, I)RGMN-92, J) CV-203I, K) RGMN-253, L)
CV-I e l'11 CV-2296, N-p) detalhe do membro postertor dos maLores
espécimes, para efeito de comparação, de representantes das espé-
cLes, N) ArarlpegryLlus meqacephalus sp,n. r desenhado do holótipo,
O) Àiaripegryllus spLnosus n.sp.,RGMN-93 e p) ÀrarfÞeqrvlLus femL-
ninus sp.n. , CV-731; R) detalhe da cabeça de Àrarfpegrvllus megace
phalus sp.n, . desenhado do hol6tipo, em comparação corn a de, e)
Araripegryllus nanua sp,n. .,desenhado do holõtipo, TrU) detalhe da
tégmina (T) e asa posterlor (U) de ArariÞegrvllus @þ{ry "p ,
desenhado do espécime CV-?31.
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8, RGMN-9, RGMN-I2 ¡ RGMN- I 3 ¡ RGMNTI4' RGMN-I 5, RGMN-16, RGMN-I?, RGMN-I 8,
RGMN-19, RGMN-20, RGMN-21, RGMN-22, RGMN-2 3, RGMN-24 , RGMN-25, RGMN-26 ,

RGMN-2 ?, RGMN-2 8' RGMN-2 9 r RGMNI 39, RGMN-8 0 I, RGMN-8 02, RGMN-8 0 3' RG¡ilN-

8 04, CD- r- 0 0 3, cD-r- o 47,cD-r -0 7 I, cÞ -r- 0 42, cD-l- 0 6 8, cD- r -1 38 .

subfamftla TTARTNÀE sensu vlckery,L977 partin

Discussão: enquadrados tentatlvanente na subfamflia rtarlnae sen-
su vickery (I9?7) pelas seguintes caracterfstlcas : tfbia posterlor
com pelo menos três esporões aplcals, sendo os externos mais lon-
gos e tégmlna do macho con nuitas velas tränsversaLs no espéculo.
o enquadramento é parclal devido a cabeça grande e globular, não
verLflcada em representantes atuais da subfamflla.

Cearaqrvl-lus gen.n

Espécle-tipo: Cearagrvllus monstruosus sp.n., por presente desig-
nação.

Dlagnose: grllfdeos de médio a grande porte, cabeça em geral gran
de, corpo robusto, membro posterLor alongado e t6gmlnas entre 15

e 35mm de comprLmento. Machos com grande área estridulatórla, es-
pécul"o arredondado, com duas velas transversaLs paralelas à mar-
gem costal. Harpa com cordas longas e encurvadas e relatlvamente
próximas entre sf. Fê¡neas com tégmlnas alongadas, área cost.aL lar
ga e ramos cubLtals secundãrios paralelos entre sf, com l-ntensa
venação transversal formando urn padrão compl-exo de malhas pollgo-
naLs, heterogêneas em tamanho e forna. Oviposltor longo, setifor-
rne, de comprimento variável.

DLscussão: dlfere de ÀrarLpegryllus pela morfologfa do espéculo:
arredondado e com duas veias transversals em Cearagryllus, ovala-
do e com duas veias transversals em Araripegrvllus. Em ad1ção, as
veias transversais do espéculo de Eg."gr¡4gg são paralelas å
margem anal, contrárlo a Àraripeqryll-us , que possue as oblfquas
ã margem anal. Cearagrvllus é slmllar ao gênero aslãtlco Bontzaga-
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nl-a Gorochovrl9SS, no tocante ao arranjo geral dås cordas da har-
pa e dimensões simllares das têgmlnas. Cearagrvllus difere, entre
tanto, de Bontzaganlar por possulr o esp6culo relattvamente menor
a com duag transversals apenas {pelo menos sel-s em gontzaganla).
Cearagrvllus é, tamb6m, slmflar ao gênero afnda não descrÍto, pro
veniente do Cretãceo fnferl.or da fnglaterra, flgurado em JÀRZEM-

BOWSKI (L984,ftg.2l) que poderJ-a, possl.velmentqr ser enquadrado
no gênero Bontzagania Gorochov, dtferlndo CearagrylLus, como des-
te, pelo número menor de veLas transversafs no esp6cu1o.

DerLvação do nome: Ceará, reglão de origem, mals g¡A!]g , do la-
t1m, grl-1o.

CearagrylLus monstruosus sp.n.
(Est.Xa r F19.2-14d )

Derivação do nome: do latirn, monstruosa, extravagante, alusivo ao
grande porte.

Holótlpo! RG¡{N-166I
Materiat examlnado: o holótlpo

Diagnose: d tégmlna en torno de 25nm de comprlmento e lOÍun de lar
gura. Espéculo arredondado, lateralmente mals alongado, com a mar
gem apical mal-s Larga que a margem basal , com duâs vel-as transver
sa!.s, suavemente encurvadas, subparalelas ä nargem anaL. Harpa
com cordas longas e suavemente encurvad.as, subparaletas ãs trans-
versaLs do espêculo. Corpo robusto, com o t6rax mais J-argo que o
abdome.

Descrlção: d têgmlna em torno de 25nm de comprlnento e lOmm de
largura máxíma, parclalrnente preservada. Margem costal suavemente
encurvada. Sc acentuadamente encurvada em dtreção à margem costal.
Área costal larga, preenchida por pelo menos olto vel.as transver-
sals longas, pectinadas, onduladas, subparalelas e relatlvarnente
próximas entre sf. Aparelho estridulat6rio completo, embora não
totalmente preservado: base de CuP, no "2", retllfnea; base de LA
e 2À não preservadas. Harpa constltufda de pelo menos cinco cor-
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das longas, suavemente encurvådaÈ, subparalelas e relatLvamente
próxlmas entre sf¡ d aparentemente curta. Espéculo arredondadorla
teralmente expandldo, com a mårgem apical pelo menos duas vezes
rnalor gue a rnargem basal, com duas velas transversals 

. 
suavemente

onduladae, diBpostas horl zonta Iñrente , paralelas ãs cordas da har-
pa, dlvldlndo o espêculo e¡n três ãreas mals ou menos lguals. cag
po extra-especular não preservado. Campo ante-apical ausente.Área
aplcal parcJ-almente preservada, composta por ramos secundãrfos de

Cu e preenchl-da por ãrea pollgonal, composta por velas transver-
sais em grande número, perpendtcutares e retl-lfneas em sua malo-
ria. Asa posterlor medlndo 27mm. Corpo robusto, corn tórax maÍs
largo que o abdome, medindo 21n¡n de conprl-mento e 9mm de largura,
na região torãxlca. Cabeça e mernbros não preservados.

Cearaqryllus robustus sp.n.
(Est.Xla;Flg.2-144)

Derlvação do no¡ne ¡

ttolótipo: RGMN-1662

Materlal examlnado:

do latlm, robusto, com alusão ao aspecto geral .

o hoì-ôttpo

Díagnose: d tégmina sfmlLar ã ¿t" E.I.gry,!Þ monstruosus, mas com

as cordas da harpa oblfguas a euÀ. Tégmlna en torno de 22mm de com

primento e 6mm de largura. Esp6cuto arredondado, com a margem ante
rlor duas vezes mals larga que a posterior, com duas velas trans-
versals retllfneas: spl transversa, malor que ap2, que é paralela
ã rnargem anal . Corpo robusto, com o abdome maJ.s largo que o tõrax.

Dlscussão: dl-fere de Cearagrytlus monstruosus pelas cordas da har
pa obllquas a Cr¡À (paralelas em C.monstruosus). Àdiclonalnente, o
t6rax de C.robustus é menos robusto e o espêculo possui a margem
posterLor reLatLvamente mals estrel-ta que a de C.monstruosus.

Descrlção: d tégntna em torno de 22mm de comprlmento e 6mm de largu
ra, na altura do espéculo. Margem aplcat arredondada e a anal en-
curvada. Área costal preenchida por pelo menos onze veÍas transver
sais, decrescentes em tamanho em direção ao ãpex. Sc e R preserva
das somente em seu comprÍmento mêdio. Área radLal fechada apical-
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mente, preenchl,da por pelo neDos cinco velas transversal,s. CuÀ
parcLal-mente preservadâ. Àparelho estrfdulatório aparentemente
completo, embora o "2" não tenha se preservado. Espéculo arredon-
dad.o, com a margem anterlor duas vezes mals larga que a posterLori
margem lateral apical mafs larga que a margem lateral- basal. Duas
veLas transversals retllfneas, suavenente dlvergentesrcom apl pog
co ¡nal-or que ap2¡ spl oblfqua a ap2, paralela à margem ana1. cam-
po extra-especular formado por quatro cêlulas (csl a cs4), homogê
neas em tamanho e forma; csl a ca3 ocupam toda a área da nargem
lateral basal do espéculo; ca5 longa e estrelta, ocupando toda a
ãrea da margem posterlor do espêculo. Presença de campo ante-ap1-
caì., ocupando toda a ãrea da margem lateral apical do espéculo; d
curta, harpa constltufda de pelo menos três cordas, parcialmente
preservadasr pr6ximas entre sf e oblfquas a CuÀ. Área apical cons
tltufda por pelo menos sete ramos secundårlos de Cu, paralelas e
equldfstantes entre sf, encurvadas em suas bases, oblfquas a CuÀ,
retllfneas em suas extremidades, onde são paralelas a CuÀ. Inten-
sa venação transversal na área aplcal , formando cêlu1as poligo-
nais, mals largas que longas. Cordas (somente CuP preservada) bas
tante encurvadas. Cabeça pobre¡nente preservada, tórax relativamen
te curto¡ abdome robusto, com extremidade arredondada. Cercos não
preservados. Membro posterlor alongado, com fêmur esgu!,o, tfbla
pouco nenor que o fêmur. Tarso parclalmente preservado.

CearagryLlus gorochovL sp. n.
(Est.X lc i Ftg.2-14b;2-15ø)

Dertvação do nome: homenagern ao pesqul-sador russo À.V.Gorochov,
quem descreveu grrande parte dos Ensffera fósseis aslátlcos.
Holótfpo: RGMN-1663

Materfal examinado: o holóttpo

Dlagnose: d tégmfna em torno de 17mm de cornprirnento. Espéculo arre
dondado, com duas velas transversais suavenente ondulâdas. Corpo
notadamente alongado.

Discussão: difere das espêcJ.es anterl-ormente descrl,tas para o gê
nero, pelo espéculo maLs homogeniamente arredondado e pelo corpo
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Ftg.2-14: detalhe dtas tégrmfnas (ó ¿e A) santanaqryllus hesselae
sp.n., desenhada do hol6tlpo; B) Cearaqr-yllus golochovL sp.n.,de
senhada do holótlpo; c) ceara<¡rvrrus robustus sp.n., desenhada
do hol6tfpo e D) Cearaqryllus ¡Ìonstruosus sp.n.,desenhada do ho
16Èipo.
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multo mal- s alongado .

Descrtção: têgmlna (d) em tor:no de ITmm cle comprlmento. ¡4argem
costal encurvada. Sc suavenente encurvada, Campo costal relatlvâ-
mente estreito, com largura ¡náxima na parte m6dta da tégmlnarpre-
enchida por pelo menos quatorze veias transversais llgefrarnente
obJ.fquas. R longa, encurvada, d1-vergente de Sc. Área entre Sc e R

com cinco veias transversaLs curtas e perpendlcuÌares. CuÀ diver-
gente de R. Aparelho estrtdul_atório completo, embora parcialmente
preservado: espéculo arredondado, com duas vel_as transversais
mals ou menos paralelas e suavemente encurvadas, ambas paraIelas
ã margern posterior do espécuJ,ot sp2 Ligeiramente rnalor que spt; d
retilfnea, transversa ao espécuLo. Harpa com quatro cordas longas
e pelo mênos uma, maLs curta, na base de Cup; h2 bastante encurva
da, multo próxfma a d; h3, h4 e h5 progressLvamente menores, mg
nos encurvadas e com espaçamento menor entre sf, todas mals ou me
nos paralelas. Base de CuP parclalrnente preservada, suavemente on
dulada. Cord.as, anais, margem anal e apicat não preservadas.
corÞo - cabeça globular, t6rax alongado, abdome robusto, com ex-
trenldade arredondada. Cercos relativamente curtos, pubescentes.
Membros não preservados .

Cearagryllus perforatorLus sp.n.
(Est.VIIId; IXar XIIIe, f ; Flg. 2-15c-e ; 16f-j ; I7a ; 18a, e)

Derlvação do nome: do latlm, que perfura, alusivo ao longo ovlpo-
sitor.
Ho1ótipo: cV-60I5
Materl-al complernentar examLnado : CD-f -4 1, CV-l 0 2 O, CV-I6 9 9, DGM-6 2 gl_-
I e RGMN- 662.

Diagnose: Cearagryllus fênea com o comprLmento do corpo malor que
25mm, robusto, cabeça grande e ovipositor mafor que o comprimento
do corpo, Ianciformei cercos relativamente curtos. Membro poste-
rJ-or alongado. Tégmlna com venação fe¡nLnlnlzada, pouco maior gue
o comprfmento do corpo.

Discussão: slmilar a Araripegryllus sÞinosus na morfologla da
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ml-na, dLferl-ndo, entretanto, na ¡norfologt a do corpo: ovl,posLtor
rnuito alongado, corpo maLs robusto, rnenbro posterlor rnal_s alonga-
do e porte geral malor. Às caracterfstlcas morfológlcas do corpo
permltem sua atribuLção ao gêneto Cearagrylluer porém sua atrLbul
ção especfflca ãs espêcies anterLormente descritas é diffcultada
por ser um espécJ.me fêmea. Em aspectos gerals poderfa correspon-
der tanto a Cearaqryll,us rnonstruosus quanto a Cearagryllus robus-
!p, embora ae dl-mensões seJam mais próximas das de C.monstruosus
não havendof entretanto, elenentos gue permltam Justiflcar tal as
soclação, sendo, portanto, recomendãvel, a separação especfflca.

Descrl-ção: corpo - cabeça grande, dorsalmente arredondada, Lateral
mente alongada e estrefta. Olhos grandes, corpo robusto, abdome
lnflado, com a extrentdade arredondada. Ovlposltor longo, maior
que o comprl-mento do corpo, lanclforme. Cercos relatlvamente cur-
tos. Membro posterior alongado, com fênúr esgufo, tfbla longa,pou
co menor que o fêmur, serrllhada. Tarso parcLalmente preservado,
sendo conhecido apenas o prlmeiro segmento, que é alongado.

tég¡nina - Ionga, aproxlrnadamente o comprimento do cor-
por com as margens parcf-almente preservadas. Á,rea costal larga na
base, atlngLndo quase a metade da largura total da tégrmlna, estreÍ
tando-se em direção ao ãpex, preenchida por longas veias transver
sais que, por sua vez, são atravessadas por veias transversals se
cundár1as, perpendfculares, formando uma rnalha poLigonal . Sc lon-
ga, slgm6ide. R longa, maLs ou menos paralela e relatl-vamente pró
xima entre sf. Demals veias pobremente preservadas.

espéclme DcM-628L-I - em adlção ao hol6tipo, tégmina
em rnelhor estado de preservação. !l parcialmente preservada. CuÀ
J.onga, sigmóide, divfdindo a tégmlna em duas ãreas relativamente
J.guais, dã orlgem a seis ramos secundár1os, todos atingl,ndo a mar
gen aplcal. Estes ramos são encurvados na base, quase horizontafs
na região aplcal. paralelos entre sf. Cup longa. com orlgem prõxl
ma da base da asa. lÀ relatfvamente longa, nais ou menos paralela
a CuP e aos ramos secundárlos de Cr¡À. 2A parclalmente preservada,
lfgelramente divergente de 1À. Numerosa venação transversal, com-
posta por velas relatÍvamente Longas, encurvadas, algumas blfurca
das, pr6ximas e paralelas entre sf, formando c6lulas ¡nals ou me-
nos retangulares em sua malorla.
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Dlmensões: têgmfna, 29mm de comprlrnento por 9mm de largura¡ corpo,
29mm¡ ov1posltor,32,5nm¡ fêmur posterlor, 16mm; tfbla posterlor,
I5mm. Demais espéclrnes, vlde Tabela r.

Cearagryllus poliacanthus sp.n.
(Est.VIrre ; IXf ; XIIrb, c; Fig. 2-l5a,h¡ l6a-e ; I7b)

Oerlvação do nome: do grego, poli, muftos, nals acanthós, espinhos
alusivos ã tf¡fa posterior.
Holõtlpo: cD-I-69
Materlal complementar examLnado: CV-558, CV-700, CV-L299, CV-l980,
cv-l989 e CV-2355

Dlagnose: Cearagryllus fêmea com o comprfmento do corpo, excluin-
do-o o ovipositor, não ultrapassando os 25mrn, robusto e oviposi-
tor em torno de 2/3 do comprfmento do corpo. Tfbla posterior com
longos espinhos. Tégmtna com venação femininlzada, pouco rnaior
que o comprimento do corpo.

Dlscussão: slmilar a Cearaqryllus perforatorlus, diferindo entre-
tanto por possuir longos esplnhos na tfbla posterlor e ovipositor
curto, não ultrapassando o comprLmento do corpo, contrãrio a g-
ragryllus perforatorius que possul tfbfa posterior, serrilhada e
oviposltor longo, malor que o comprlmento do corpo. As dimensões
da espécle Ç.pollacanthus são próximas das de c.robustus, não ha
vendo elementos, entretanto, gue perml_tam afLrmar a identldade es
pecf f l-ca .

Descrlção: cabeça simflar à de C. perforatorius, bem como demais
aspectos morfológicos do corpo. Ovtpositor relâtlvamente curto,me
nor que 2/3 do comprlmento do corpo, lanciforme. Membro posterlor
com fêmur esguio, reÌatlvamente mals alongado e mais estreito que
o de C. perforatorlus t tfbta alongada, estrelta, com pelo menos
treze espinhos relativamente longos, sendo os dols últlmos duas
vezes malores que todos os anterfores. Extrenidade apical da tf-
bla, bem como o tarso, não preservados. Tégmina parclalmente pre-
servad.a. CV-1980¡ em adlção ao holótlpo, tégmina com as margens
costal e anal suavemente encurvadas. Largura da base sl-ni1ar à da
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r19.2-15: A) Cearagryllus polfacanthus sp.n.,tégmina (g), d.ese
nhada do espécime CV-19g0; B) detalhe do ovÍposÍtor de Cealag1'l_lus microcephalus sp.n., desenhado do holótipo, c " o¡ Çr.or.r1lus perforatorius sp.n., t6gmina (Q) desenhadas respectffi
da parte (C) e contraparte (n) ao esp6cime. CV-1699; E) detalhe
da cabeça de Cearaqr¿llus perforatorius sp.n., desenhada do espécfme CV-1020; F) Cearaqrryllus sp., desenhado do espécíme R6UN_32
evldenciando a presença de possÍveJ.s necr6fagos; G) detalhe doscercos de Cearagrryllus gorochovl sp.n. (d), desenhados do holõtipo, H) detalhe do ovipositor de Cearaqryllus poliacanthus sp.n-,desenhado do espêcime CV-700.
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Ftg. 2-16: A-E) CearagrvLlus poliacanthus sRn, , detalhe do ovipo
sitor, desenhado do espéclme, A) CV-2355, B) CV-S5g, C) CV-12g9 e
E) CD-I-69; D) detalhe do nembro posterJ_or, desenhado dlo holótlpo
CD-I-69i F-J) Cearaqrrvllus Þerforatorius sp,n, : F) detalhe do rnem

bro posterior, c) ovlposltor, ambo s desenhados do espécime CD-I-
41; H-J) detalhe da tégrmina (Q), desenhado dos esp6cimes, ã) RGMN-
40, Í, RG¡4N-50 e J) CD-r-123.
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margem aplcal. .Á.rea costal larga na base, atLnglndo quase a meta-
de da largura total da t6grnlna, estreftando-se em direção ao ápex,
preenchlda por longas veias transversafs que por sua vez são atra
vessadas por velas transversais secundárias, perpendl-culare s, for
mando uma malha pologfnal . Sc longa, encurvada, espessa na base,
afinando-se ern direção ao ápex¡ atlnge a nargem costal a aprox!-ma
damente I/3 do ápex. R longa, encurvada, mafs ou menos paralela a
Sc e relatfvamente pr6xfma a esta. Área entre Sc e R, como preser
vada, preenchlda por pelo menos oLto vel-as transversal-s perpendf-
culares, podendo esse número ultrapassar em mais de quinze. M lon
ga, distal¡nente encurvada, com pelo nenos dois ramos secundãrios.
CuÀ J.onga, dlvergente de M, quase retilfnea, divide a tégmina em

duas áreas relativamente iguaJ-s em largura. CuÀ dã orfgem a olto
ou nove ramos secundãrios, todos atlnglndo a margem apical. Cup
Ionga, com orfgem próxima da base da tégn1na. 1A quase retil,fnea.
2À e 3À não preservadas. Complexo padrão de velas transversais,
for¡nando uma malha polfgonal anastomosada, com células heterogê-
neas em tamanho e forma.

Dlmensões: holótiÞo - tégntna. I6mrn de comprlmento; corporl?,5mm
de comprimento; ovlposltorrSmm; fêmeur posterlorrl0r5mm t tfbla
posterior, L2mm. Denais espéclmes vlde Tabela I.

Cearagryllus microcephalus sp.n.
(Est. xf Ira r F1g.2-15b;2-18d)

Derivação do nome: do grego, cabeça peguena, dj-ninuta.
ttol6tipo: RG¡IN- 900
Material complementar analisado: RGMN-90I, RG¡{N-902 e CV-257

Dl.agnose: simllar a Cearagryllus perforatorlus, nas com o oviposl
tor uma vez e mela maJ.or que o comprlmento do corpo e cabeça pe-
quena, não atlngindo a metade da altura do tórax.

DLscussão: dlfere de C.perforatorlus peJ.o tamanho ralativamente
malor do ovfpositor e cabeça senslvelmente menor.

DescrJ.ção: espécime preservado em norma lateral . Cabèça peguena,
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estrefta, não atlnglndo a metade da espessura do t6rax, e rel-at1*
vamentê curta. Corpo robusto, lnflado. Àbdone com extremidade ar-
redondada. Oviposltor nulto alongado, suavemente encurvado, lancl
forme¡ nals gue uma vez e mela o comprlmento do corpo. Demais as-
pectos morfológlcos não preservados.

Dimensões: hol6ttpo - corpor22mm; ovlposftor,3Emm. Demals espécI-
mes vlde Tabela I.

Espécimes corn caracterfsticas do gênero e parte
das especf flcas :

Cearagryllus cf. Cearaqryll-us perforatorius

Material examinado: RGMN-20 3, RGMN-204 , CD-I-123 e ÀMNH-43892.

Cearagryllus cf. Cearagrvllus pollacanthus

Material examinado: RGMN-40 e RGMN-205

Cearagryllus sp.

Materfal examinado: RGMN-37, RGMN-206 , CV-722,CV-Ì005, CV-1096,
CV-2350 e CV-2430.

Santanagryllus gen. n .

Espécle-tipo: Santanagryllus hesselae sp.n., por monotipla.
Derivação do nome: Iatinlzado de Santana, região de orlgem do mate
rlal, mais gryllus, grlIo.

Diagnose: d tégmina com esp6culo trapezoLdal, com quatro velas
transversals. CuÀ convergente a Sc, formando anpla área triangular.

Dlscussão: slmllar a Cearagryllus, diferlndo na morfologfa do esp6
culo: trapezoidal em Santanagrvllus, arredond.ado em Cearagryllus.
Adlclonalmente, Santanagryllus possul CuÀ convergente a Sc, forrnan
do ampla årea trlanguLar, contrárto a Cearagryllus gue possui CuÀ

Iigeiramente divergente de Sc, formando área relatlvamente estreL-

t35



'.

Fig.2-17: À) cearagryllus perforatorius sp.n.. desenho esquernãti
co parcial do espéclrne gl-2429. evl_denciando-se o longo oviposi-
tor; B) Cearaqrvllus poliacanthus sp.n., desenhado do espéclne
CV-?00 e C) Cearaqrvllus cf. C. perforatorius, desenhado do espé-
cine CV-257.





F19.2-18: À) Cearagrvllus perforatorius sp.n., t6gnnlna (Q), dle_
senhada do espécime DGM-6281-I; B) t6gmina (ö ae Grylloldea 1n
determl,nado. proveniente do Cretäceo ïnferfor da Inglaterra, !e
desenhada de JÀRZE¡4BOI{SKf (19g4,fÍg.2I), C_D) detalhe da cabeça
de c) Cearaqryllus poliacanthus sp.n. (g) desenhada ¿lo holótipoe D) Cearaqrvllus microcephalus sp.n. (q) desenhada do holót:.po¡
E) Cearaqryllus pêrforatorius sp.n., tégmlna (Q) desenhada dohol6ttpo; F) Eneopterus marqlnipennis, recente, reproduzido de
BEIER(1972,fig.8).
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SantanagrvLlus heseelae sp.n.
(Est.i¿ rFlg.2-14r )

Derlvação do nome: homenagem ã pesqulsadora brasllelra, Dra. Ma-
ria Hel-ena Rlbefro Hessel (UnB) pelo seu trabaJ.ho na reglão cen_
tral do Brasfl.

Hol-ótipo! RGMN-2OB

Materlal examLnado: o holótlpo

Dlagnose: d tégmtna com campo extra-especular formado por uma únJ.
ca céluLa alongada, em formato de uI,u que abrange toda reglão la-
teral basal e posterior do espêculo.

Descrição: d têgmtna Lsolada, parclalmente preservada. Margem cos
tal encurvada. sc ronga, quase retr-rfnea, com mãxlma espessura na
base, estreftando-se progressfvamente em dfreção ao ápex. Área
costal atlnge sua l"argura máxima na al-tura do comprfmento médl_o
da têgmlna, preenchida por peÌo menos vinte veias transversafs
longas, suavemente encurvadas. CuÀ fortemente convergente a Sc,
formando ampla ãrea trlangular. Àparelho estrldulatórJ-o aparente
rnente completo, sendo preservado apenas o espéculo, de formato
trapezoldal, com sua margem anterior encurvada, malor que a pos_
terior' também encurvada. euatro vefas transversafs, todas mars
ou menos paraÌelas entre sf e ãs margens anterl_or e posterfor do
espéculo; spI, a maior ,retilfnea¡ sp2 convergente a spl , tam
bém retll-fnear sp3 subdivldida em dois ramos encurvados, o primel
ro atingindo ep2 no terço distal de seu comprlmento e o segundo
parte do prlmeiro, atinglndo a margem LateraL do espéculo; sp4 en
curvada, parte da extremldade posterlor da margem apical do espé_
culo, atinglndo a outra nargem lateral , na altura do comprimento
médio desta. campo extra-especurar formado por uma ünlca cérura
alongada, em forma de uL" que abrange toda a região basal e 1ate_
rar apfcal do espêculo. .Á.rea aplcar formada por ramos secundários
de CuÀ e vel-as transversafs, constltulndo uma malha poligonalrpar
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clalnente preservada. Margens anal, apical, base de Cup e IA,
das harpa e corpo não preservados.

Dlmensões: tégmlna, 2 Om¡n de comprlmento por llnun de Iárgura.

Brontogryllus gen.n

Espéc1e-tipo: Brontogryllus excelsus sp.n. por rnonotl,pfa.
Derlvação do nome: Brontós, do grego, trovão mais qryllus, grflo

Diagnose: grande porte. Tégmlna co¡n mals de 40mm de conprlmento.
Machos com grande ãrea estrldulat6rla: esp6culo alongado com
guatro velas transversals slgrmóf des¡ harpa com pel-o menos quatro
cordas encurvadas, todas relatlvamente afastadas do espéculo¡ cor
das encurvadas; célula l-anceolada com pelo menos nove velas trans
versais.

Discussão: dlfere de Cearagrvllus pela morfologia do espéculo:
alongado e com quatro transversais encurvadas em Brontoqrvllus, ar
redondado e com duas transversals em CearaqrylLus. Brontogryllus
possul-, alnda, harpa com cordas relatl-vamentê afastadas do esp6cu
l-o, contrãrio a Cearagryllus que possul malor número de cordas na
harpa e relatlvamente nals próximas do espãculo. Brontogryllus di
fere de Santanagryl-Ius pela morfologia do espécuto! neste gêne
ro o espéculo é trapezoldal com transversal-s mafs ou menos parale
las å margem anaÌ e a CuÀ, bastante distlnto do de Brontogryllus,
cujas veias transversaÍs do espêculo são oblfquas tanto ã margem
anal guanto a CuA.

Brontogryllus excelsus sp.n.
(Est.Ve ¡ Ftg.2-19)

Derlvação do nome: do latim, grande, excelsa.
Nolõtipo: ÀMA-f-031 , tégnina isolada (d)
Materlal examinado: o holótlpo

Diagnose: d tégmfna em torno de 45mm de comprimento e 20mm de lar
gura, com as caracterfsticas do gênero.
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Descrlção: d t6gmfna com 43nm de compr!.mento, como preservada, e
20mm de largura. Margens costal e anar suavemente encurvadas.Mar-
ge¡n aplcaÌ anpla, arredondada. .Área costar relatlvamente estreita,
maLs larga na base, estreltando-se auavemente en dtreção ao ãpex,
preenchlda por pe10 menos dezor-to velas transversais slgmõ1des em
sua malorLa. Sc longa, stgmóide, atfnglndo a margem costal quase
no Llml-te da margem aplcal . R longa, s19m6fde, com afastamento va
riável de Sc, ora mais próxJ_ma, ora nals afastada. Espaço entre
Sc e R preenchido por pelo menos guâtorze veias transversal-s (pre,
servadas somente na metade dfstal da tégmina).M e ramos secundá_
rJ-os parciaÌmente preservados. Triângulo lntercarar relatlvanente
pequeno. Célula lanceol_ada longa, preenchlda por pelo menoè nove
veias transversals- cu.À parcialmente preservada. Àparelho estridu
latórlo completo ! espéculo alongado, com a margen anterior muLto
menor que a posterLor, com quatro velas transversais; epl , mais
curtar homogeneamente encurvada e bastante próxima da margem ante
rlor do espéculoi ep2 sigmólde, mals ou menos paralela a sp1; sp3
maior gue sp2, sigrmóide; sp4, encurvada, pouco mais curta que sp2,
atlnge a parte médla dâ margem posterlor do espéculo. Cup, no ,,2,,,
encurvada, con lnúmeros sulcos transversal-s (Ilma) i IA, no ,,Z,,rs!
ml-larmente encurvad.a e relativamente pr6xima a Cupi 2A, no ,,2,,,
converqente a 1A e Cup. Dlversas veias transversais entre euprlA,
2À e 3À, rro nZ". Cordas (Cup e lÀ)bastante encurvadasi 3À quase
retilfnea. Harpa com guatro cordas preservadas, todas reLativamen
te afastadas do espêculo e prõxlnas entre sf: h1_, a maior, suave_
mente encurvada; h2, pouco menor que hl¡ suavemente encurvada;h3,
menor que h2, mafs acentuadamente encurvada e h4, a menor. quase
reta. Pelo menos mais cinco cordas secundãrlas, todas na base do
"2" e mais ou menos paralelas ã nargem anal . d parcialmente pre_
servada. Á.rea aplcaì. relatlvamente curta, com ramos secundárl_os
de CUA parcialmente preservados .

Famf IIa GRYLLIDAE sen.su Vickery,Lg-17
Subfamflla NEMOBIINAE sensu Vickery,1977. partim

Caririqryllus cren.n-
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Esp6cie-tipo: Caririgryllus elongatus sp.n., por presente designa
ção.
Derivação do nome: Iatlnizado de Carlrl , de Santana do CarirÍ, re
g1ão de orlgem do materLal mals gryllus, grl-Io.

Diagnose: cabeça grande, com a largura semelhante ao comprimento,
antenas por volta de duas vezes o conprirnento do corpoi que é re-
lativamente robusto e pubescente. Membros con tfblas rerativamen-
te curtas, llgeiramente expandidast tfbla posterfor com dois espo
rões aplcafs pequenos e de tananho siml-lar. Tégrninas alongadas,
de formato maLs ou nenos elfptico. Tégminas dos machos con área
estrldulatõrla bem desenvolvida: espéculo grande, quadrangular,
uma únlca veia transversali cordas suavemente encurvadas e harpa
com reduzLdo número de cordas (três ou quatro), relatJ_vamente
afastadas do espéculo. f'êmeas com ovipositor setiforme, mals cur-
to que os cercos e tégminas com venação femininlzada. Venação
transversal preferenternente perpendicular, formando céÌu1as qua-
drangulares, homogêneas em tamanho e for¡na.

Discussão: dlfere dos gêneros anterlormente descrftos em quase to
dos os aspectos morfológicos: o espéculo de CarLrl_qryllus é gua-
drangular, com uma únfca veias transversal , enquanto que o de Ara
rlpegryllus é ovalado e com duas transversal-s; o de Cearagryllus
é arredondado e com duas transversaisi o de Santanaqryllus é tra-
pezoidal, com quatro transversais e o de Brontogryllus é alongado
com quatro transversais. A harpa de Carlriqryllus é reduzida, com
posta por não maLs de quatro cordas, enguanto que a de Àraripe-
qrvLLus é composta por sete. E¡nbora a de Cearagryllus apresente
número semelhante de cordas (guatro) el-as são mals ou menos para-
lelas a euÀ. contrário ãs de Carl_rl-gryll_us , oblfquas em relação a
CuA.

Carlrlgryllus elonqatus sp.n.
r (Est. VIe, VIIIa, c i î lg. 2_2O a,b ¡ 2!a, g ¡ 23al I

Dertvação do no¡ne: do latl-m, alongada, alusivo a tégmina.
uoL6tlpo: RGMN-I659
Material- adlclonaL examinado :CV-1984 rRGMN-209,CV-10g7 e CD-f-16 3.
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Dlagnose: d têgmina em torno de 16mm de comprlmento e 4mm de lar-
gura; csl alongada, cg2+3 três vezes maior que csl; cs4 reLatlva-
mente pequena e cs5 subdlvÍdfda em três células homogêneas en ta-
manho e formai cs6 abrange toda a margem superlor do espéculo.

Descrição: d cabeça relativanente grande, arredondada, quase tão
larga quanto longat olhos grandes, arredondados; antenas inseri-
das no nelo da cabeça;escapo robusto. T6gmlna alongada e reLativa
mente estreita. lfargens costal e anaL encurvad.as, margern aplcal
rnals estrel,ta que a base da t6gmLna, de formato ellpsóide. Malor
Iargura da t6gmina a l,/3 da base. Ãrea costal reLativamente es-
trelta, preenchida por pelo menos quinze velas transversais pecti
nadas, oblfquas ã margem costal., com espaçamento relativamente re
gular; são, na malorla, retilfneas ou llgeiranente encurvadas pr6
ximo ao ãpex. M longa, retÍtfnea. Sc e R longas e llgeirament.e en
curvadas prõxÍmo ao ãpex. Cé1ula lanceoLada pobremente preservada.
R,IrÍ e CuÀ subparalel-as entre sf e dellmftam uma ãrea relatl_vamen-
te estrelta, com poucas vefas transversais preservadas. Aparelho
estridulat6rio completo: IIma slmllar à de Ararlpeqryllus campo-

€99, o mesmo ocorrendo cam as bases de CuPrlÀ e 2A; d sigmõ1de;
harpa com reduzido número de cordas: hl e h2 slmllares äs respec-
tfvas de Ararlpegrvllus camposaei h3 e h4 têm orlgem no prlmeiro
terço do comprLmento da llma, não divergentes, relativamente cur-
tas, pouco encurvadas e re]-ativamente afastadas do espécu].o; cor-
das quase paraLelas ã margem anal , com Cup suavemente encurvada e
lÀ sigmólde, embora de manelra suave. Ambas cordas relatlvamente
prõximas entre sf e pr6xfmas de 2À, que é retiLfnea. Espéculo de
formato quadrangular, com uma únlca veia transversat (spl) que é
longa, suavenente encurvada, di.sposta transversalnente no esp6cu-
1o, dJ-vidindo-o em duas ãrea sublguals. Campo extra-especular com
csl Longa e estreita, csz fundida a ca3, curta e alongada, pelo
menos três vezes maLor que csl; cs4 reLatl,vamente pequena; cs5
subdfvtdida em três células relativamente homogêneas em tamanho e
forma, delinitando toda a regfão lateral do espécuJ_o; cs6 longa,
dellnlta toda a região superior do espéculo. Á,rea aplcal preenchl
da por não mals de clnco rarnos cubitais secundãrios e retilfneos
(êxceto na base onde são encurvados) r paralelos entre sf e ã mar-
gem ana1. Intensa venação transversal, formando céIulas guadrangu
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Ftq. 2-20: À-B) Cârl.rfqrvllus elonqatus sp.n, r tégmlna (d),aese-
nhado dos espêcJ.mes A)cp/lT-1659 e B) cv-1984; c) carlrl-qryllus
pl-Iosus n.sp., tégmina (Ç), desenhado do espécime RGMN-I2I.



Iares. relatlvamente homogêneas em tamanho e forma. Asa posterlor
não preservada.

Dl-mensões do hol6tipo: t6gmlna, 15mm de comprimento por 4mm de
largura. Demals espécimes vide Tabela I.

Caririgryllus pllosus sp. n.
(Est. IIIc rVr f , g; VI Id, e ; VIIIb ; XIVb i Flg. 2-2Oc; 2ì.h-1, s )

Derlvação do nome: do latl-n, coberta de pêIos.
uolôtfpo: cv-2294
Material adlcional examinad.o: CV-2052, CV-2437,CV-dl , CV-d2,CV-
2035, cv-2045, cv-2o34, cv-L513, cv-2295, cv-l595, cv-2440, cv-
1108, RGMN-2I2, RGMN-213,RGMN-210, RGMN-211,RGMN-36 e CD-I-119.

Dlagnose: fêmea com as caracterfsticas do gênero. Tégmina com ve-
nação femlninizada, em torno de 20mm de comprlmento. Fêmur poste-
rlor coberto por pêlos curtos.

Dfscussão: difere de todas as espécies anteriormente descritas
por possulr tégmina de formato e lfptico-alongada e venação trans-
versal preferentemente perpendl,cular. À morfologia do corpo é bas
tante dlstlnta, justl-ficando a separação genérlca. À semelhança
da tégmina de C.pllosus com a de c.elongatus, em termos gerafs,po
derl-a ser sugestiva de que se trate da fêmea da espécle C.eLonqa-
tus, nuito e¡nbora não existam elementos que possam justlficar tal
atribuição, sendo recomendável a separação especffica.

Descrlção: cabeça grande, globular, l!-geframente arredondad.a, con
largura semelhante ao comprimento. Àntenas muito longas, quase
duas vezes maior que o comprlmento do corpo; filifornes, muJ_tiseg
mentadas e com o escapo multo malor que os demals segmentos ¡ inse
ridas próxlrno às margens laterais da cabeça. Olhos relatLvamente
grandes, não proeminentes lateraLmente. patpo maxllar co¡n três
segmentos sublguais. Pronoto retangular, com a J-argura semelhante
ã da cabeça e o comprlmento pouco menor, cerca de I/3 do compri-
mento máxlmo da cabeça. T6rax robusto, extremidade semiclrcular.
Cercos longos, pubescentes. Ovipositor pouco mais curto que os
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cercosf lanclforme. Menbros robustos, rel-atÍvamente curtos: ante-
rlor com fêmur pouco mals curto que a tfbia, que é algo dilatada¡
tarso com 2/3 do comprinento da tfbla, com o prJ-melro e terceiro
segmentos alongados. Membro posterlor lgualmente semelhante no as
pecto geral: pubescente, tfbla 11sa, com dols esporões aplcals
curtos, sublguais em tamanho.
Tégmina - e J-fptlco-alongada, com o ápex pouco mais estrelto que a

base. .Área costal larga na base, estreitando-se em dlreção ao ãpex,
preenchida por pelo menos vlnte velas transversals pectinadas, aJ.-
gumas bifurcadas. Sc encurvada, atlnge a margem costal a 1,/3 do
ãpex. R encurvada, subparalela a S6, relativamente afastada desta.
Campo entre Sc e R preenchido por pouco mais de ofto veias trans-
versais perpendiculare s , relatÍvamente afastadas entre sf. Irl parg
Iela a R, multo próxlma desta, dando origem a dol-s ramos secundã-
rlot: o segundo mul-to mal-s J-ongo gue o prlmelro. CuÀ quase horj--
zontal-, dando origem a cinco ranos secundãrlos, todos paralelos
entre sf e obtfquos ã rnargem anal . CuP longa, suavemente encurva-
da, atinge a nargem anal a I/3 do ãpex, na mesma altura da extre-
mldade de Sc. lÀ ì.onga, subparalela a CuP, atinge a margrem anal
na altura médla do comprinento desta. 2À subparalela a 1À em qua-
se toda a sua extensão, dlverg!-ndo, no entanto, prõxima ã sua ex-
tremidade. 3A subparalela a 2À, atinge a margen anaf a l,/3 da ba-
se da tégmina. Intensa venação transversal, na maiorla perpendicu
lares, formando cé1uLas preferentemente retangulares.

Dlmensões do holõttpo! cabeça, 21 2mm de comprimento por 3mm de
largura;corpo,1lr5mm; oviposltor, 7r5mm. Demais esp6clmes vLde Ta
bela I.

Carirlgryllus arthaudi sp.n.
(Est.Vl c ;Fí9.2-23 I

Derlvação do nome: homenagem ao Dr. Mlchel Arthaud (UFC), pela
cessão de ¡naterial para estudo.
uo}ótipo: CV-t088
Materlal adicLonal- exarnlnado: RGMN-32 e RGMN-915

Diagnose: simllar a CaririgrylLus Þllosus, mas com o campo costal
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Fíg.2-2Lt A) Carlrlgryllus elongatus sp.n., tégmina (d), desenha
da do espécine RGMN-1.ll¡ detaLhe da cabeça de espécies do gê-
nero CarfrLqryllus (Q) desenhadas dos exemplares: B)RGMN-112,

c) cv-76, D) cv-2035, E' cv-2294. F) cv-2360; G) detalhe da cabe

ça de Carirfqrvllus elongatus sp.n.,(Ó desenhado do hoLóttpot
H-L) det.alhe dos membros de ggglg5Illgg pilosus sp.n., (p), de-
senhados dos exemplares: H) CV-2294 (anterlor), I-J) CV-1083(pos
terLor), K) RGMN-112 (anterlor), L) CV-2360 (posterlor) r M-O)

Carl-rigryllus cf. Carlrigryllus arthaudi ($), cletalhes desenha-
dos do espécime CV-1525: M) cercos, N) cabeça,O) oviposltor, P)

ovfpositor (espécime CV-2052) e O) ¡nembro posÈerlor; R) organls
mo epiblonte fossLlizado no abdome do espécfme CV-I525; S) tég-
mina (Q) de Carirlgryll-us pllosus sp.n.r desenhado do espéclme
RGMN-I12. Escala fndlca lmm.
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FLg. 2-22 z Carfrl.grvLlus arthaudi sp.n.
desenhado ¿lo holótipo.
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da tégmlna preenchfdo por vel-as trangversals anastomosadag, for-
mando arquedftlost cr¡À horlzontal , com sete ramoa secundãrlos; sc
multo próxlma a R,

Dlscussão: dlfere de c.pllosus por possuir área costar preenchfda
por arguedftlos, não verlficados naquela espécle e pelo malor nú-
mero de ramos secundárlos de CuA (clnco em C.pilosus, sete em C.
arthaudl ) .

Descrição: tégmina e tfptlco-alongada com o åpex pouco mals estreL
to que a base. Ãrea costal larga na base, estreltando-se em dlre-
ção ao ápex, preenchlda por nalha composta de velas transversafs
e transversals secundårias, formando células heterogêneas em tama
nho e forma. Sc retllfnea, atlnge a margem costal a aproxlmadamen
te I/3 do ãpex. R retilfnea, paralela e multo próxlma de Sc. Cam-
po entre Sc e R sem transversais preservadas. Irt, dl_vergente de R,
longa. subretllfnea, dando origem a pelo menos um longo ramo se-
cundãrio. CuÀ longa, horLzontal , divlde a tégmina e¡n duas áreas
mais ou menos iguals. Sete ramos secundårios de CuÀ, tod.os encur_
vados, subparalelos, reguJ.armente espaçados entre sf e oblfquos
em relação a margem anal . Cup quase reta, lígelramente convergen-
te a CuÀ7 , atinge a nargem anal próxima ã altura méd1a do compri
mento da têgmina. 1À subparaleLa a Cup em quase toda a extensão
desta, levemente convergente na extremidade. 2À e 3À subparaleras,
atingem a margern anal a aproximadarnente t/3 da base da tégmina.
corpo - cabeça grande, arredondada, de largura semelhante ao com-
primentot antenasrparcialmente preservadas, firiformes, multiseg-
mentadas, com escapos muito maLores que os demais segmentos. Tõ-
rax, abdome e membros, parcialmente preservados, sernelhantes aos
de C.pllosus.

Dl-mensões do hol6tipo: cabeça, 2r5mm de comprimento por 2,5mm de
Iargura; corpo, entre 1315 e lsmm; tégmtna, 14m¡n de comprlmento
por 5run de largura.
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Carlrigryllgs mesai sP.n.
(Est.vIIa; PIg. 2-22b1

Derivação do nome: homenagem ao eminente geneticista, Dr.AIejo Me

sa (UNDSPT/R1o Ctaro), pela grande contrlbutção ao estudo de ortop
teróldes )

HoLõtlpo: CD-I-083
MaterlaL adlcional examlnado: CV-16, CV-723, CV-L016, CV-l083,
CV-]697 CV-1,698, CV-2304, cV-2358 e CV-2360.

Diagnose: simllar a Carlrtgrvllus pllosus , mas com tégmina rela-
tivamente menor, não ultrapassando os 10mm de comprlmentoi quatro
ranos secundários de CuÀ; cabeça pequena

Discussão: dlfere tanto de Ç.p1losus quanto de C.arthaudi por pos
suir área costal relativamente mais larga (não preenchlda com ar-
quedf t1-os como em C.arthaudl), menor número de ramos secundãrios
de CuÀ (cinco em C.pllosus, sete em g.gIlhaudt). A tégmlna de C.
mesai é reLatívamente menor que a das demais espécles do gênero.
O número de ramos secundários de CuA, o comportamento morfológlco
de Sc (slgmõtde) e do trlângulo intercalar, é stmllar ao verifica
do na tégmlna de caririgryllus elonqatus, nuito embora as dimen-
sões sejam sensl-velmente reduzidas. pelo porte do esp6cime, serla
compatfvel com o de C.elonqatus, sugerindo que se trate da fêrnea
desta espécie. Pela anãlise da tégmina, C.rnesaL serfa mlcrõptera
em relação as demais espêcl-es (compare as tégminas de C.elonga-
tus e C.mesal na flgura 2-221 .

Descrlção: tégmtna ellpsótde de 9mm de comprimento e 3rBmm de lar
gura, na região central da tégmlna. Área costal Larga na base, es
t.reitando-se em dtreção ao ãpex, preenchida por relatlvamente pou
cas vel-as transversals (de nove a doze). Sc sigmõlde, atlnge a
margem costal no limfte da margem aplcal. R paralela a Sc. Á.rea
entre Sc e R com apenas seis velas transversais preservadas, to-
das pr6xJ-mas do ãpex. IU suavemente divergente de R. CuÀ longa, di
vergente de M, at,lnge o ápex. Quatro ramos secundárlos de CuÀ,sua
vemente encurvados. subparalelos, regularmente espaçados entre sf
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ELg. 2-23: A) Carirlgryllus elongatus .sp, n.,
tégnnina (d), desenhado do espécirne CD-I-163.
B) Carlrlqrryllus mesaL sp,n., t6grmina (B),
desenhado do espécine CD-I-O83.
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e obllquos em relação å margen anal. Cup longa, orfgem próxlma da
base da tégmfna, suavenente ondulada, ltgeLranente dlvergente de
CuÀ4; atlnge a margem anal. pouco apõs o comprlhento médio da tég-
nlna. 1À guase reta, llgeiranenÈe dlvergente de Cup¡ 2A atfnge a
nargem anal na aLtura do conprfmento médio desta. 2A e 3À relatL-
vamente curtas, slgmóldes e subparalelas entre sf.
Corpo - cabeça peguena, em torno de lr5nm de comprlmento; abdome
robusto¡ ovlpositor relatlvamente pequeno. Demais aspectos como
em C.pll-osus.

Dlmensões do holõtipo: tégmina, 9mm de comprimento por 3r8mm de
largura; cabeça, lr5nm de comprlmento por 2mm de largura; corpo,
12rSmrn; ovl.posf tor, 6r2mm. DemaLs espécimes vl-de Tabela f.

das espécles:
Esp6clmes com caracterfstlcas do gênero e parte

Carirlqryllus cf . Carlriqryllus pllosus

Materlal examlnado: CV-l0,CV-II09, CV-l290, CV-1293, CV-l2gg, CV-
1516, cv-l520, cv-l304, cv-1580, cv-1584. cv-r586, ev-1696, cv_
1695. cv-1983, cv-1987, cv-2008, cv-2009, cv-2o2!, cv-2292, cv-
2425, RcMN-2L6, RGMN-21?, RGMN-3o, RG¡{N-31, RGMN-34, RGMN-35.

Carirlgryllus cf. Carirlqrvllus arthaudi

Materlal examinado: CV-707, CV-I52S, CV-2302 e CD-I-o55

CarfrLgrylLus cf. Carirlgrvllus ¡nesai

Material examlnado: CV-1583 e CV-1689

Caririgrvllus sp.

Materlal examinado: CV-238, CV-252, CV-s53. CV-559, CV-711, CV-
L028, CV-]117 e CV-lII8.
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Cratogryllus gen . n.

Espéc1e-tlpo! Cratoqrvllus pentaqonales sp.n., por rnonotl,pia.
Derivação do nome: latinlzado de Crato, região de origem do mate-
rlal ¡naf s qfrvllus, grllo.

Dlagnose: d têgm1na com espéculo pentagonal com uma únlca veLa
transversal. Lima retllfnea, cordas encurvad.as. Harpa com reduzi-
do número de cordas. Tégnfnas com venação não coincldente: espécu
10 direlto menor a mals pr6xima da base da tõgmlna do que o es-
querdo.

Discussão: difere dos demals gêneros descrltos, por possulr espé-
culo pentagonal. corn uma únlca vela transversal. Sfmi1ar, no as-
pecto geral. a Carirlgrvllus, embora a morfologla do espéculo se-
ja suficientemente distfnta para justificar a separação genérl_ca.

Cratogrvllus pentagonales sp.n.
(Est.VrIb¡Xb,h; F19.2-24 ¡ 251

Derivação do nome: latlnizado de pentagonal, alusLvo ao formato
do espêculo.
ttolótlpo: RGMN-I660

Materlal adicional examinado: RGMN-2IB e RGMN-2I9

Diagnose: tégmlna em torno de 9mm de comprJ-mento e 3r5mm de 1argu
ra¡dlongaeretflfnea.

Descrfção: tégrnina direlta de formato ovóide: rnargens costal, apl
cal e anal não totalnente preservadas. Ãrea costal preenchida por
pelo menos quatorze veias transversais, relatlvamente longas, en-
curvadas, pectlnadas. Sc encurvada na base, quase retitfnea e¡n

sua parte média. R, parclalmente preservada, suavemente convergen
te a Sc, formando a céIula lanceolada, preenchfda por pelo menos
cinco velas transversais. Triângulo intercalar relativamente pg
queno. CuÀ longa, sigm6ide. Aparato estridulatórl-o completo: base
de CUP retiJ.fnea, a de lA, 2À e 3À parcJ_almente preservadas, tg
das dlstaLmente convergentesi d relativamente longa e retl-lfnea,
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transversal ã base de cup. Harpa corn pelo menos duas cordas pre-
servadas, pouco encurvadas, mais ou nenos paralelag a d, relatfva
mente afastadas do espêculo. cordas suave e slmflarmente encurva-
das (CuP e 1À) e 2À paraleJ.a à rtrargem anal. Espéculo áe formato
pentagonal com um únlca velas transversal, paralela a lLma. carnpo
extra-especular lnferlor com caì. a!.ongada e reratlvâmente estrel-
tai cs 2+3 ocupando quase a totalldade da base do espéculo¡ ca4
trapezoldal, relatl_vamente peguena; ca5 longa, abrangendo toda a
margem lateral apfcal do espêculo. Área aplcal formada por veias
secundárias de CuÀt são angulosas, pelo menos cLnco ramos, suave-
mente convergentes ao ápex. venação transversar. anastomosada, for
mando cêlulas pollgonals, heterogêneas em tamanho e forma. Tégmf-
na esquerda sotoposta ä dlrefta, encobrlndo parciatmente as ãreas
costal e subcostaÌ. Velas transversal.s da área costal atlngem a
altura do espéculo; venação, embora similar, não coLncidente, con
o espéculo nalor e mafs pr6xlmo da área apical.
RGMN-215 - espécfme quase compLeto, con a tégrnlna parcf al,mente
preservada. Dj.mensões similares ãs de Àrarlpegryllus nanus. Cabe_
ça re.Iatlvamente grande, quase tão larga quanto longa; olhos arre
dondados, relativamente pequenos. T6rax e abdome de rargura srmi-
lar. Asa posterlor maj.or que o compr!-mento do corpo. Membros par_
clalrnente preservados.

Dimensões do holótlpo: tégmlna, lOmm de conprimento por 4mm de
largura. Demafs espêcirnes vlde Tabela I-

Superfamf lla GRYLLOTALPOIDEÀ sensu Vicke ry,1977
Famflla GRyLLorÀLprDttE sensu vlckery,1977
Subfamflla scApTERrScrNAE sensu Vickery,lg?Z

Pa laeoscapteri scopsl s gen. n.

Espécle-ttpo: palaeo scaÞteri scopsi s cretacea sp.n.,por monotlpia.
oerlvação do nome: palafos, do grego, velho, antigo, mals scaÞte_
riscopsis, da forma de Scapleriscus, Scapteriscinae recente.

Diagnose: tfbÍa anterior con dois processos dactilares, como
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Ftg. 2-24: À,C-E) Crãto-
qrvllus pentaqonalls sp,n.

À) aspecto geral da têgm1
na rdesenhado do espécime
cPrl]T-1660 ; evidencf ando -
se venação não cofnclden-
te; B) Àrarlpegryllus cam

Eee, detalhe evfdencian
do colncldência de vena-

ção, desenhado do espécl-
me CV-IO89' C) detalhe da
tégmlna esguerdar D) deta
the do espéculo esquerdo¡
E) detalhe do espécuto d!
reito, arnbos desenhados
do esp6clme cP,/1T-16 6 O .
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Etg.2-25: Çratogryl-lus pentagonales sp.n., aspecÈo geral_,
desenhado do espêcJ.nre RGMN-219 .



Scapteriscus , mas con fêmur relatlvamente menor e coxa mais cur-
ta. Tégmfna com seis ramos secundárlos de M e seis de Cu. Anais
convergentes aos ramos cubltals.

Dlscussão: primeiro Scapterisclnae fóssll conhecido, multo slmilar
ao único gênero recente, Scapteriscus. pa l-aeoscapteriscopsis pos-
sui malor número de ramos secundãrlos de !l (seis em palaeoscapte-
rlscopsls, três em Scapteriscus) e de Cu (sels e três, respectiva
mente), Em adição, as anais de PaLaeoscapterl scopsl- s são conver-
gentes aos ramos cubLtals, não atlnglndo a margem apical, contrá-
rio a Scapterfscus, cuJas anais são paraJ.elas entre sf e atfngem
a margem apical . Difere, ainda, de todos os Gryllotalpinae conhe-
cidos, recentes ou fóssels, por possuir apenas doJ-s processos dac
til-ares na tfbia anterlor, contrário aos GryflotaLplnae que pos-
suem de três a quatro.

Palaeoscapteri scoÞs Ls cretacea sp.n.
(Est.Xlb ¡Ffgr.2-26c,d)

Derlvação do nome :

Holótipo! RGMN-237

MaterLal examlnado:

latinl-zado de Cretáceo, Perfodo Geolõgico.

o holótlpo.

Diagnose: caracterfsticas do gênero. Tégnnlna em torno de 20mm de
comprimento por snm de Largura.

Descrição: exemplar contendo preservado a têgrmtna e o membro ante
ri.or, al.ém de outros fragmentos fndetermlnãveis. Membro posterLor
com coxa quase tão larga quanto longa, sem trocanteres preserva-
dos. Fêmur relatlvanente curto e largo, mal-s estreito gue a coxa.
Tfbia corrr doJ.s processos dactllares, ambos de comprfmento seme-
thante. Tarso com dois processos dactllares, sendo o anterlor o
mafor. Membro, como preservado, não pubescente. T6gmtna alongrada,
com as margens costal, aplcal e anal parcLalmente preservadas.
f,rea costal multô ampla, ma!-s larga na base, estreitando-se em di
reção ao ápex, preenchlda por longas velas transversais pectlna-
das (pelo menos quatorze) suavenente encurvadas e atravessadas
por veLas transversafs secundãrfas, curtas, retllfneas e oblfquas.
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ELg.2-262 À) ScaÞteriscus sp. , tégmina, recente, reproduzl.do de
Beler (1972 

'Ê.tq.79el r B) Scapteriscus oxydactylus, detalhe ilo mem

bro anterior, recente, reproduzLdo de Beier(1972,fL'.83ãl r C-D)
PalaeoscaÞterfscoÞsls cretacea sp.n., Cretãceo Inferior da Forna-
ção Santana. C) detathe do membro anterLori D) detalhe da tégmlna.





Sc longa, slgmólde. R longa, naLs ou rnenos paralela a Sc e rela-
tivamente prôxlna desta. Área entre Sc e R ocupado por pelo me-
nos dezenove velas transveraals curtas, pectlnadas, perpendicula-
res, muLto próxlmas entre sf (o.número total de veLas'transver-
sals deve superar as trlnta) . ü longa, encurvada prõxima ã sua
origem, quase retl-lfnea prôxlrna do ãpex, dando orlgem a seLs ra
¡nos secundåri.os longos, retllfneos, paraleJ.os e. nulto prõxfmos en
tre sf. CuÀ longa, quase reta, dá orlgen a cLnco ramos suavemente
encurvados, maLs ou menos paralelos entre sf, todos atinglndo a
margen apical. CUP com orfgem próxtma da base da asa é mafs ou me

nos paralela aos rarnos secundárLos de Cu.A. 1À longa, sigmóide e
convergente a CuP. 2À longa, encurvada, convergente a CuÀ5.

Dlmensões: tégmlna, 18r5mm de comprimento e 5mn de largura.

subfamflla GRYLLoTALPINAE sensu Vickery r 1977

Àrchaeogryllotalpoides gen.n.

Espécle-ttpo: Àrchaeogryllotalpoldes ornatus sp.n., por monotlpla.
Derlvação do nome: Archalos, do grego, antigo, mais gryllotalpo-
êeer parecldo com cryllotalpa, grflotalpfdeo recente.

Diagnose: espêculo renlforme com grande área extra-especular. atra
vessada por uma longa veia dlagonal que acompanha maLs ou menos e
curvatura do espécuJ.o.

Dlscussão: primeiro representante mesozóico da famflla, bastante
similar ao gênero recente Grytlotalpa, diferindo, entretanto, por
possulr campo extra-especular nals amplo.

Archaeogrvllota lpoLdes ornatus sp. n.
(Est , Xc ¡Fi-g .2-27 a ,b)

Derivação do nome: do Iatim, ornamentado, com alusão ao campo ex-
tra-especular.
xol6tipo: RGMN-238
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Material examlnado: o ho1ótfpo.

DJ-agnose: caracterfstlcas do gênero. d tégmtna de 20mm de comprJ--
mento.

DLscussão: dlfere de Gryllotarpa prLma cockerel1-,rgzL, do ollgoce
no da rlha de wight, por possulr esp6culo mais amplo e campo ex-
tra-especular malor. Adlclonarmente, a espécl-e do Ararfpe, é bem
maLor. À têgmtna de A.ornatus é similar ã aa espécie recente GryI
lotalpa vLneae, principalmente na morfologia do espêculo, diferLn
do, entretanto, por possuir campo extra-especurar mais amplo e
preenchldo por mal-or número de veLas transversais.

Descrlção: d têgmrnas preservadas em posição de descanço, parcial
mente sobrepostas. Venação slml-lar e coincldente em ambas tégmf-
nas. C, Sc e transversals subcostaLs pouco preservadas. Espéculo
renfforme;vefa distal oblfqua paraLera ä base do espéculo. campo
extra-especular amplo e preenchido por pelo menos sete veias trans
versal-s.

Observaçõess apesar da preservação ser apenas parclal (dtsponfveis
ã observação apenas as veLas prJ-nclpals que compõem o espêculo) ra!
guns aspectos relevantes podem ser verlficados: a) o esp6clme pos-
sui têgmlnas muito longas, quando comparadas com as de espécimes
recentes; b) tanto o campo anal quanto o apicaL (especJ-almente o
primefro) são multo amplos, distlntos pois das espécies recentes
ou fõssels e c) o espêculo é prõximo ao äpex, posição esta dl_stLn-
ta da verifLcada nas tégmlnas de outros taxa (vlde fÍg.2-27 para e
feito de comparação).

Pel-as razões acima, acredlta-se convenLente a separação
tanto genérlca quanto especÍfica dos demafs taxa conhecidos, ape-
sar da possfbflldade de que, com materl-al maLs abundante e em me-
lhor estado de preservação, a espécie Archaeogryllotalpoides orna
tus deva ser redescrfta, pol-s mul-tos elementos de sua morfologia
são, por hora, desconhecl-dos. ,

Dlmensões: holótlpo tégminar2O¡u¡¡r
',-'titf JLIoTÉoA
t-
I r')

\r-
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I
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?
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ELg.2-27; À) Àrchaeogryllotalpoldes ornatus sp.n., desenhado do
holót1po r B) Gryllotatpa vlneae, tégrmina (d), recente, redesenha
do de Bennet-Clark (l97O,fj-g.2); C-D) Gryllotalpa gryllotalpa t.,
recente, respectivamente tégrrnJ-na do macho (C) e ila fênea (D) , rg
produzldo de Sharov (1968,fig.3la,b); E) Grvllotalpa prima Cock.
tégmina, Ollgoceno InferLor, flha de Wtght, redesenhado de Zeu-
ner (1939,Pl . 36, fLq.2) .





Subordem TETTIGONIODEA æ KevanrI9TTa
hfraordem GRYLLACRIDIDEÀ aensu Kevan r 19 77a

Superfamflla HÀGLoIDEÀ sensu Kevan rLgTTa
FamfLla PROPHALANGoPS IDAE sensu Kevan e lrllghton,IgSl
subfarnflla PRoPHALANGoPSINÀE sensu Kev. & wIgh.,l981

Kevanla gen.n.

Espécfe-tlpo: Xevanla ararlpensis ap.n., por nonotlpLa.
Derlvação do nome: hornenagen ao pesqufsador canadense, Dr. Keith
McE Kevan, especialLsta em Enslfera.

DJ.agnose: slmllar a ålbeglug Kevan & Vflghton,I98)., mas RI com

três ramos, como em Haglldae. Origen de Ra na asa posterl-or no nf
veL do comprimento médlo da asa, com clnco ramos.

Dlscussão: dlfere de Albertoilus Kevan & wighton' pelo reduzldo
número de ramos de R na asa posterfor (três, como em Hagltdae) e
pela orlgem de Rs (no nfvel do comprlnento médio da asa) ao con-
trãr1o de Albertollug (próximo da base , no nfvel da orfgem de MÀ).

Kevanla ararfpensis sp.n.
(Est.Xle ¡r'Lg.2-28a,b)

Derivação d.o nome: latfnizado de Araripe, reglão de orlgem do ma-
terlal.
uolótlpo: RGMN-239

Materlal examinado: o holótlpo

DJ-agnose: asa posterior com 23mm de cornprlmento. Ramos de Sc,Irl e
Cu relativamente bem espaçados entre sf. Orlgem de Rs5 prõxlma da
orl-gem de Rg.

Dl-scussão: dlfere de Albertoilus cervlrufi Kevan & lVlghtonr1981,
pela origem de Rs5, próxirna da origem de Rs em Kevania ararl-Þen-
sis, afastadas em Albertoilus cervirufi. À venação da asa em Keva
nla araripensl-s ê relatLvamente bem espaçada, contrár1o a Alber-
toilus cervirufl que são muito próximas entre sf. sm adlção, exls
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ten relatlvamente poucaE vefas transvereaLs em KevanLa araripen-
gþ, contrãr1o a å¿Þertotlus cervl-rufl onde eão mals numerogas e
prõxlmas entre sf.

Descrlção: espéclme fêmea, preservado ern norma lateral. corpo ro-
busto, ovipositor relatfvarnente curto . Asa posterlor com 23mm

de comprlmento. Margem costal parclalnente presgrvada. Área cog
tal rel.atfvamente ampla, com pelo menos sete veias transversafs,
Iongas e oblfquas. Sc longa, quase reta, origem pr6xlma da base
da asa. Rl con três ramos; o prlmelro, o malor, corn orlgen a apro
ximadamente 2/3 do comprimento da asai o segundo e o terceiro de
tamanho slmllar, ambos com aproximadamente metade do comprimento
do primeiro ramo. Área radl,al preenchlda por veJ.as transversals
relatlvamente bem espaçadas. Nenhuma veia transversal preservada
no espaço entre os.ramos de Rs. orige¡n de Rs no nfvel do compri-
mento médlo da asa, com cinco ramos. OrÍgem de Rgl+2 posterlor ã
origem de Rsl+2 posterlor ã origem de Rl_b+c. Origem de Rs3 quase
no mesmo nÍvel da origem de Rljl+c. Origem de Rs4 no mesmo nfvel
da primeira bifurcação <le R1 . Orlgem de Rg5 anterior ao nfvel_ da
primeira bifurcação de Rl . I{A com dols ramos: lrtÀl alongado, sig-
mõ1de, aparentemente não ramiflcado (parte distaL não preservada);
MA2 suavemente encurvada, con apenas sua porção média preservada.
Campo entre Rs e MA relativamente ampJ.o, ocupado por 1ongas veias
transversais (apenas as duas basais preservadas). læ e o ramo a!
terlor de CuÀI , unidas por curta dlstêncla. Ramo de Cul dfstancla
do de MA+MP. Área médfa basal relativamente larga, atravessada
por pelo menos quatro veias transversafs. Culb suavemente encurva
da, muito prõxima a Cula. Forqullha cubltaL pouco anterior à for-
qullha de !lÀ. Anais não preservadas.

Dimensões: tégmLna, 23mm de comprimento i corpo, 19rnm¡ ovlpositor,
5, 5mm

Cratohaglopsis gen.n.

Espécle-ttpo: Cratohaglopsl"s santanensls sp.n., por monotfpia.
Derivação do none: latlnizado de Crato, região de orLgem, rnais ha
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Espécle-rlpo, ",".on.o,.oo"r"îffif":.::": por monotrpr.a.
Derfvação do nome¡ Latlnltazo de Crato, regfão de orfgem mais a
ternlnação haglopsls, semelhante a haqla, haglfdeo. Feml-nLno.

Diagnose: sfrnl-lar a Pycnophrebla HandLlrsch , mas com maior número
de ramos secundãrlos de CuÀ e Cup.

DLscussão: sl-mllar a pvcnophlebla Handltrsch no aspecto geraL da ve
nação, dlferlndo, entretanto, peJ.o malor nümero de ra¡nos secundá-
rlos cubLtais.

Cratohaglopsls santanaensls sp.n.
(Est.VIb, Elg.2-29a,bl

Derivação do nome: latinlzado dê santana, aLuslvo a formação geoló
glca de mesmo nome .

Hol6tlpo: RGMN-220

Material examfnado: o hoJ.ótlpo

Dlagnose: caiacteres do gênero. Ovipositor longo, setiforme; corpo
robusto. Ramo mals anterlor de Rs no mesmo nfvel da blfurcação de
u.

Discussão: slmflar a pycnophlebla speclosa (Germar) do Juráss1co
Superlor de Solnhofen, Àlemanha, por possuir ovlpositor longo e re
ratLvamente estreito, diferlndo, entretanto, peras dimensões redu-
zidas (t6grmlna em torno de 18mm em CratohaglopsLs santanaensis ,
90mm em PycnophlebÍa speciosa) .

Descrlção: tégmina (p) - fragmento contendo a região rn6dio-basa1 ,
com Rs, M e Cu sigmõldes. Rarno mals posterior de Ra na nesma altu-
ra da bifurcação de Mt Cu com clnco dicotomJ_as, todas posteriores
ao nfvel da bifurcação de M. CorÞo - cabeça não preservada, t6rax
robusto embora mais estreito que o abdomê. cercos aparentemente lon
gos (somente parclalrnente preservados), lLsos e relatlvamente es-
treltos. Ovipositor longo, setÍforme. Membro posterLor esgulo, com
fêmur relativamente estrefto, embora adaptado para o salto, tfbia
estreita, aparentemente lisa.
observações: embora o únl-co espécJ.me disponfvel se encontre em precarlo estado de preservação, sua descr!-ção é ae J.nteresse, una veãque denonstra ser stmilai a esp6ctes do-gênero pycnophlebfa, res-trlta ao Jurãssico europeu. Com-o encontio ile "õió;-;õñF-"r."-to"revelem malores detaLhes morfor6grcos, essa espécle do elarfpe de-verã sofrer reexame.
Dimensões: tégmLnarlSmm¡ corporÌ4r5nm (sem a cabeça) ¿ ovip.rlOm¡n.
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Etg.2-282 À-B) CratohagloÞsfs santanaensis sp.n., desenhado do ho

f6tfpo. À) detalhe da têgmina (Q); e) aspecto geral . C) Albertol-
lus cervl,rufi Kevan & Wighton, têgnnina ($), ealeoceno de Alberta,
reproduzido de KEVÀN & I{IGHTON (1983, fi9.1,b) ¡ D) Aboilus aulie-
tus Sharov, têgmina ($), Jurássico SuperLor de Mikhailovka, repro
duzido de SHAROV (1968, f!9.24,C); E) Palaeorehnia scotica Zeuner,
tégrmina, Eoceno da Esc6cia, redesenhado ile ZEUNER (1938, P1.46,
f19.5) ; F) Pycnophlebla deichmuel-lerl- zeuner, tégmJ.na, Jurássico
Superior, Solnhofen, reproduzido de SHÀROV (1968, f.Lg.24,E)t
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SuperfamfJ.la PHÀSMOMII1OIDEÀ sensu Kevan & Wfghton,).981
Fam f 11a

cênero
PHASMOMIMIDAE Sharov, L 9 6I

thÊ'**l*+ Kevan & wlshton,r9Sl partlm

Phasmomlmella ? ararlpensLs sp.n.
(Est.vl d ; Flg.2-3Oa)

Holõtlpo: RGMN-1665

MaterLal examlnado: o holótipo
Derivação do nome: Iatlnizado de Araripe, reglão de orJ.gem do ma-
te11a1.

Diagnose: fasmomlmfdeo de grandes proporções. Rl llgeiranente en-
curvada. RE blfurca-se na altura da regfão média da asa, dando
orlgem a dois ramos slgmõides. Ária medlal arnpla, preenchida por
arquedÍtios.

Discussão: dlfere de todas as espécies conhecidas de Phasmoml¡ni-
dae por possulr os ramos do setor rãdial sigmóide. Outra caracte-
rfstlca peculfar é a dfvergêncla de Rs em relação a Rl , de¡nons-
trando que o tronco princlpal de Re tamb6m deve ser slgm61de, o
que não se verlflca em nenhuma outra espécle, peì.o menos não de
manelra tão acentuada. O grande espaço compreendido tanto de Rl
en relação a Ra, quanto de RE ern relação a !t (não preservada) se
rla lndicatfvo de gue a largura da asa atingiria grandes propor-
ções. O conjunto de morfologias preservadas neste relatlvamente
pequeno fragmento de asa, asseguram o enquadramento na Famflla
Phasmomlrnldae Sharov.1968, que fol crlada para abrlgar os gêneros
Phasmomlma (SHAROV,1968) e Phasmomimoides (SHAROV,1968) , ambos
provenientes do Juräss1co Superlor de Mlkhailovka, Kara Tau e do
Cretãceo InferLor de Balsa, Sibérla, caractêrizados por possufrem
RI sJ-mples e Rs com apenas dols rarnos ( caracterf stlcas da famflia) .
O espécJ-me da Formação Santana demonstra claramente sua atribui-
ção aos Phasmomimidae por possulr estas referldas caracterf sticas .
Dentre os gêneros propostos, Phasmomfma e Phasmomfmoides da Ásia,
acrescente-se Phasmomimel}a Kevan & !{1ghtonr1981 e Phasmomimula
Kevan & vlfghtonrl9SL, ambos do Pal-eoceno de ÀIberta, Canadá e pa-
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laeopteron Rlcer1969, este não orlglnalrnente atrtbufdo a EnsLfera
e slm Plecoptera, sendo posterlornente ldentlflcado corretamente
como Phasrnomlmldae por KEVÀN & WIGHToN(1983). Segundo estes auto-
res, PalaeoÞteron e Phasmomimella podem ser stnônlmos. Palaeopte-
ron fol- descrlto para o Cretåceo Superlor de Labrador, Canadá.
KUZMINA (1986) propõe novos gêneros e espéci.es, proveníentes do
Cretáceo rnferlor da Transbalkalia: Paraphasrnomimel la Kuzmina e

Cretophasmomima Kuzmina, alé¡n de espécte nova atribufda ao gênero
Phasmornl,mella Kevan & Wlghton, anterlormente conhecfdo apenas pa-
ra o Paleoceno do Canadã. O estado fragrnentárLo do materlaL da
Formação Santana não permlte seu enquadramento em nenhum dos gêne
ros conhecldos, de maneLra completa. Pelos caracteres observados,
Re raml-fl-ca-se reLatfvamente próximo ao ápex, caracterfstica ob-
servada ern PhasmomlmoLdes Sharov, Phasmo¡nimella Kevan & Wfghton e

Paraphasmomimella Kuzmlna. Descarta-se o enquadramento no gênero
Cretophasmomima Xuzmina e Phasmomlma Sharov, este por possuir três
ramos d.e Rs, todos multo curtos, e aquele por possuir a bifurca-
ção de Rs próxlrna da l:ase da asa. Tal como no gênero Phas¡nomimella
Kevan & Wighton, a forma do Araripe possuÍ os ramos de Rs relatl-
vamente maiores gue os de Phgeg!ælêgs Sharov e Paraphasmomimel
la Kuzmlna, podendo ser enquadrado, em parte e provisoriamente, no
gênero Phasmomimella. No entanto, o caracter sigmóide de Rs da es
pécle do Àrarl,pe, bem como a remarcada divergêncla de RL e Rg dis
tlnguem esta forma de P.paskapoensis Kevan & VùightonrI98l " B.Ð-
!þg Xuzmlnar1986. À espécle do Àraripe representa, posslvelmen-
ter novo gênero. ã rnedlda que materlal mais compteto possa reve-
Iar o restante de sua morfologla.

Descrlção: fragmento apical da asa, provavelmente anterLorr piêsêf
vados, parclalmente, Sc, Rl e Rg. Campo subcostal relatlvamente es
treito, preenchldo por pelo menos doze velas transversais retilf-
neas e anastomosadas, fornando arguedftlos prõximos da extrenidade
posterior do fragmento. Rt retllfnea em sua malor parte, suavemen
te encurvada ern dlreção âo ápex. Rg com dols ramos secundãrlos:
Rgl- suavemente ondulada e Rg2 stgmõide, malor que Rel, convergen-
te, em dlreção ao ãpex. Tronco prlncipal de Rs notadamente dlver-
gente de RI , em direção à base. Três longas veias transversals en
tre RI e o tronco principal de Rs. arquedftios entre os ramos de
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Ra. Canpo medlal amplo, preenchldo por arquedftlos.

Observações: preservado prõxlmo ao fragmento descrlto, um organls
mo excepclonaLmente grande, cuja seqmentação permite afirmar tra-
tar-se de artrõpode, posslvelmente inseto, sem que hajam elemen-
tos suficlentes que possarn justiffcar a atrfbulção ou, aJ_nda, que
o fragmento da asa possa pertencer â esse organlsno. De acordo
com as estimatlvas, o lnseto a qual estarla assoclada a asa estu-
dada, atingiria grandes proporções, em t,orno dos 40mm, de certa
forma cornpatfvel ao organismo em guestão. Urn outro elemento obser
vado gue talvez pudesse ser Lnterpretado como uma robusta vela
(R1?) parte perpendJ,cutar do "corpo", na altura do que poderla
ser o mesotórax. Como preservado, sugere que a asa dobrou-se, fl-
cando sua parte aplca1 pr6xima da cabeça, a sua base perpendicu-
far ao mesot6rax. Na extremidade posterior do I'corpo,, verifl-cou-
se também um fragmento vegetal.

Superfamflla ELCANOTDEA sensu ZessJ.n,198?
.t amL Ìl.a ELCANIDÀE Handlirsch, 1906
Subfamflla lncerta.

Cratoelcana gen.n.

Espécle-tipo: CratoeLcana zessfnl sp.n./por presente designação.
Derivação d.o nome: latlnlzado de crato, região de origem do mâte-
rfal, mals E1cana, elcanfdeo.

Diagnose: si¡n1Iar a Elcana Glebel , mas com ãrea costal muito mais
larga na base da tégmina, maior número de ramos secundários de Rp,
veias transversal-s no campo radfal e CuÀ mais longas, atingindo
quase a extremidade da margem apical. Machos com tégmlnas mals
agudas no ãpex, maior número de ramos de Rp, cabeça maJ.s estrelta,
rel-ativamente malores e escapo mais robust,o. Fêmeas com J_ongo ovi
posítor setiforme, pelo menos duas vezes mais longo que o corpo.
Tégmlnas com ãpex arredondado e menor número cle ramos secundãrios
de RP. Cabeça mais larga, olhos relativamente menores; escapo me

nor. I.lachos e fêmeas com longa antena filÍforme, ultrapassando o
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Fig.2-30: À) Phasmomimella? ararlpensLs sp.n., asa anterlor, de
senhada do holõtlpo r B-E) fasmoml-¡nÍdeos do Cretáceo fnferLor de
Balsa: B) Cretophasmomima vlti¡¡ica Kuzrnina (asa anterlor); C)

Phasmonimella antiqua KuzmÍna (asa anterior) t D-E) paraphasmo¡nL

mella longa KuzmÍna (asa anterl-or e posterlor), todos reproduzi
dos, respectivamente de KUZMINÀ (1986, fig.2dl,a,b e c).
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comprfmento da tégnina. Fêmur posterlor robusto, tfbia com pelo
menos sels pares de longos espinhos. Tarso nuito 1ongo. quase 2,/3
do comprimento da tfbla; prfmeiro segmento muito alongado, quase
metade do comprlmento da tfbtâ. Variação de comprlmento entre L2
e 2 6mm.

Cratoelcana zessinl sp. n.
(Est. Xr f-h; XI ra , d r XIVa, f; Ffg.2-311¡32b-d;33)

Derlvação do nome: homenagem ao pesgufsa<lor alemão Dr. I,Vo1fqang
zessin (zcs, DDR), pela grande contribufção ao estudo dos Ercanidae.
Hol6tipo: RGMN-1619

Materlal complementar examlnado: CV-249, CV-250, CV_2S8, CV_25g,
cv-548, cv-555, cv-6g5, cv-732, cv_l-OÌI, cv_10l2, cv_1017. cv_IOgg,
cv-1574, cv-I576, cv-2006, cv-2010, RGMN_200I, RGMN_2002, Rc¡,rN_
2003, AMA-r-025, AMA-r-027, cD-f_o52, DGM_6393_r,AMNH_43g7g, e
AMNH-43883

Diagnose: tégmina entre 22 e 26mm de comprimento e mals de oito
ramos secundárlos de Rp.

Descrição: fêmea - tégirnlna alongada, pelo menos cinco vezes mais
longa que larga; margern costal quase retilfnea, anal relativamen-
te curvai ápex agudo, arredondado. Ãrea costal larga na base, es-
treltando-se em direção ao ápex, preenchlda por 1ongos ramos pec-
tinados, llgelramente encurvados. Sc relativamente curta, atinge
a margem costal pouco após a altura do comprlmento mêdlo ila tégm!
na. RÀ longa e encurvada, mufto próxima da rnargem anal em sua ba-
se, onde as áreas costal e subcostal atlngem suas larguras mãxi-
mas. RPl longa e encurvada, paraLela a RÀ. .Á.rea radial relatlva-
mente homogênea em largura, mais estrelta em direção ao ãpex, pre
enchlda por mais de vLnte e clnco ramos perpendlculares, pectina-
dos, relatlvanente curtos. Rp com oito ramos secundãriosr progres
sLvamente mals longos, paralelos, relatlvamente espaçados entie
sf, todos atinglndo a rnargem apical . Origem de MÀl próxlma da al-
tura da extremidade de Sct MA2 l_onga, sigmóide. Mp+CuÀl tongarnão
bifurcada, subparaì,eJ.a ã margen anal . CuÀ2 longa, subparalel-a à
margem anal, âtl-nglndo-a a aproxfmadamente I/3 ð,o ápex, dando ori
gem a pelo menos doze ramos secundãrios, reLativamente longos, en
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curvados, homogenl-amente espaçados entre sf. Téqmina do macho sl-
milar a da fêmea, com o mesmo padrão de venação, embora mals es-
trelta, ápex nais agudo, malor número de ramos de RP e malor nûme

ro de veias transversafs. gq{pg - macho e fêmea com abdome curto,
olhos relativanente grandes e arredondados, antenas longas, f11l-
formes, mu),tlsegnentadas, maior que o comprJ.mento da tégnnina, 1n-
seridas em frente aos olhos. Escapo robusto, mal-or e mals largo
gue os segmentos subsequentes. Fêmea generallzadamente maior em

tamanho, cabeça e lfptico-a tongada, reLatlvamente maLs longa e
oLhos menores que os do macho. Ovtpositor longo, setiforme, com
extreml-dade aguda; comprl-mento malor que o do corpo. Machos com

cabeça ovõide e antenas com o escapo mals robusto que o da fêmea.
Membro posterlor com fêmur tongo e robusto, tfbia estrefta e alon
gada, portando poderosos e relatlvamente longos espinhos (pelo me

nos seLs pares). Tarso com o prímeiro segmento multo alongadorqua
se a metade do comprJ.mento da tfbiat segundo segmento medindora-
proximadamente a met.ade do comprimento do primeiro; tercelro seg-
mento relativamente curto, parcialmente preservado.

Dlmensões do holótipo: comprlmento total, 30,5mm; tégnlna, 25r5mm;

fêmur posterior, 12,Omm. Outros espécimes vide pãgina l?4.

Cratoelcana danlanil- sp. n.
(Est. XId, XrIb, c, e; Flg. 2-31a-h, j -1 , 32a)

Derivação do nome: homenagem ao pesquisador brasilefro Dr. frajá
Damianl Pinto (CECLIMAR, RS) pela grande contribulção ã paleoento
¡ofauna braslleira.
Holõtipo: RGMN-1620
Material complementar examlnad.o ¿ CV-2t CV-24, CV-44, CV-235, CV-
239, cv-244, cv-533, cv-535, cv-538, cv-539, cv-541, cv-542, cv-
54 3, cv-544, cv-54 5. cv-546, cv-s 47,cv-549, cv-550,cv-1009, cv-I011,
cv- I 0 2 5, cv- I 02 7, cv-t I 0 0, cv- I I 0 1, cv-l 1 0 5, cv-tl 06, cv-l 1 0 7, cv-1l15,
cv- I2 8 4, cv- L2 85, cv- L29 4, cv - L297, cv-1 2 9 I, cv-15 14, cV-15 L 7, cv-l 5 2 3,
cv-l52 4, cv-15 8 7, cv-l6 84, cv-l 6 9 2, cv-L7 0 t, cv-I7 02, cv -2 0j.8, cv - 20 26,
cv-2027 ,cv-2'28 ,cv-2o29 , cv-2 0 30, cv-2033, cv-2 041, cv-2046 ,cv-zo49 ,
cv- 2 0 5 0, cv-229 8, cv2 30 O, cv- 2 30 3, cv-2 3O5, cv -2 3 49, cv -2 35L,
ÀMA-r-026, cD-r-063, cD-r-073, ÀMNH-43861_, AMNH-43870, AMNH_44499,
AMNH-44501, ÀMNH-44502, AMNH-44506, AMNH-4451I, ÀMNH-44512 e
AMNH-445t 4.
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Fig.2-31: Cratôelcana damianii sp.n. (exceto i): À e B) detalhe
do menbro posterior' evidencLando-se os longos espinhos, desenha-
dos, respectÍvamente, dos espécimes CV-g5 e CV-2305; C-D) detathe
do rnemb ro posterJ-or, anterior e cabeça, ilesenhados do espéc!.ne CV_
2049; E-F) desenho esquernático da cabeça, para efelto de cornpara_
ção: E) fêmea, espécime CV-85, F) macho, CV-2033; G) tégmina (Q),
espécime CV-85r H) tégmina (d), espécime RGMN-1620; J-L) detaLhe
do oviposltor, espécimes CV-2303, CV-1100 e CV-699; f) Cratoelca_
na zessini sp.n., detalhe da tégrmina (Q) , desenhada do espécirne
CV-555. Escalâ indica 5mn-
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Etg.2-32: À) Cratoelcana darnianii sp.n., detalhe da tégmtna (d),
desenhada do espécime CV-?16; B) qlqtfcelcana zessinl sp.n., de_
talhe da tégmina (d), desenh"a" alÇ-A.fne CV-I098, c) craroel-
cana zesslnL sp.n., aspecto geral, evldenclando_se as longas
antenas, desenhada de fotografia obtida de exemplar da Coleção
Axelrod (À-tuNH ' material não disponÍver); D) cratoelcana zessini
sp.n., detalhe da t6gmlna (p), desenhada do espécfme ÀMNH_43883.
Escala lndica 5mm.
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Dfagnose: têgmlnas entre 9 e 14mm de comprimento e entre 4 e 6 ra-
mos sccundãrios de RP.

Dlscussão: dlfere de Cratoelcana zessLnL pelas d!.mensões generalf-
zadamente menores e reduzldo número de ramos secundãrios de Rp (en
tre I e 9 em C.zessLnl , entre 4 e 6 em C.clanlanil).

Descrlção: fêmea - tégmlna alongada, com aspecto geral similar ã
de C.zessinl, exceto peì.o número reduzldo de ramos secundários de
RP. Demals aspectos da venação, cômo em C.zessLni. Macho - tég,mtna
simLlar ã da fênea, com o mesrno padrão de venação, embora mal_s es-
trel-ta, ápex mals agudo, pelo rnenos um ramo secundãrio a maLs de
RP e maior nûmero de veias transversals. Corpo - rnacho e fêmea com
aspecto slml-Iar ao de C.zesslnL, exceto pel-as dlmensões reduzidas.

Dlmensões do holótipo: comprimento total , I3.5mm; tégmlna, lIr5mm.
Demais espécines vlde tabela na página l?4.

Observações: conforme dlscu-
tido no ftem 2.4. (Problemas
taxonômicos) , usualmente es-
pêcines machos e fêmeas são
atrlbufdos a espécles di stln
tas, pela impossibllldadte dã
ldentificação do par da espé
cle (dimorfÍsmo sexual). Nõ
caso do gênero cratoelcana,
o par nos sugere ser evidente
sendo desnecessãrla (e pouco
útlt sob o ponto de vtsta sis
temãtlco) a dupllcação de no=
mes. As duas espécIès aqul
descrltas são extremamente
slmples de sere¡n reconhecidas
no campo (mesmo não sendo dLs
tLngulvels os aspectoÊ naLs -
caracterf sticos ) bastando se-
para-Las pelas dimensões. A
separação do par tarnbém é lmediata. Ambas espêcfes, dada -
as pecullaridades morfolõgi
cas, podem ser rastreadas em
outras localldades (se por
ventura preservadas) , sendo,
por isso mesno, útels em cor
relações regionals. A dlscuã
são desses aspectos são aboi
dados com ¡nalores detalhes ãa
Parte 3 (ftem 3.6.). À recons
tltufção da espêcJ-e Cratoelcã
na zessinL (d e 0) são--ã-EóF
ñãcliãärtsura'2-33.

Flg.2-33: Reconstitulção de Cra-
toelcana zesslnl-, baseada em d1-
versos espêcimes: at d; Ul g.
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Tabela de medfdas (parctal) das espécies do gênero Cratoelcana
(em m¡n )

e spéclme comprf rn. tégrmina ovip. FP

Cratoelcana zesslnL

RGMN- I6I9
RGMN-16 3 O

DGM-6 39 3-I
AfrA-I-025
cv-1012
cv-732
cv-555
ÀMNH-4 3883

AMNH-4 3878

29 r5
30,5
32,5
30, 0

33,5
32,5
33,5
30,5
32,0

22,5
25,5
25,5
24,O
25,5
25 ro
.25t5
26,0
25,O

11,5 gr5
I2, 0

8r0
!2,O 6,O

I3,5
10r5

915

Cratoelcana damlanii

cv-2046
RGMN-16 2 O

cv-44
cv-?L7
cv-2349
cv-1I85
cv-2026
cv-2 305

Àr4NH-44506

AMNH-4451L

À¡{NH-44501

AMNH-445I2
AMNH- 4 4 514
AMNH-44498

AMNH-43870

ÀIuNH-44502

L3, 5

13.5
16, 0

I4,5
14,5
16r5
14 ,0
14,0
16,5
15, 0

14 ,0
16,0
13, 0

L3r0
lIr5
15, 0

I0,0
11,5
13,0
I0r5
11r 5
14 r5
L0r0
10,5
13,0
lL,5
L0r5
13,5
I0.0
1I,5
10r0
L2 ro

5r0

4,5 2,5
5,0 2,5

3,5 4r5 4,5

5ro
4r5



3 - RESULTADOS E CONCLUSõES

" o estabelecimento da real dlver-
sidade dos Lnsetos de épocas pas
sadas é sem dúvida a mais Lmpor

tante tarefa da paleoentomologla
por nuLtas décadas vindouras "

Rohdendorf,l9T2
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3.1. Aspectos estratlgrãflcos

Todos os Enslfera da Bacia do Àrarlpe conhecldos, até o
momenLo, são procedentes do nfvel de calcãrio lami,nado, próxlno
ao topo do Membro Crato, unfdade inferior da Formação Santana, de
l-oca1f dades sltuadas a noroeste da chapada, nas proximJ.dades dos
munlcfplos de Santana do Cariri e Nova Ollnda, maLs especificamen
te, Eazenda Tatajuba,/Sftlo Massapê e Mina pedra Branca (somente
amostras de afloramento). Nesses locais, a espeÊsura do nfvel de
calcãrlo laminado vârla de I a l5m. Os fóssels ocorrem em vãrlos
horlzontes dentro do pacote, frequentemente associados a fragrmen-
tos vegretals dlversos. peixes do gênero Dastilbe, aLém de outros
lnsetos, notadamente Ephemeroptera.

Os Enslfera são encontrados geralrnente lsol-ados, mas po
dem ocorrer em concentrações ( especi fi camente no caso dos Elcani-
dae). tlfnfas de Epheneroptera, em determinados horizontes, são
muito abundantes, com espécimes separados lateralmente por apenas
alguns centfmetros.

Na flgura 3-1 , estão esguematlzados os pontos de col_eta
de Enslfera, onde pode ser observada sua reJ-ação com os demais
componentes da flora e da fauna, tendo como elementos bãslcos o
gênero de pelxe DastlLbe, vegetais (Estampa XV) e insetos da Or-
dem Ephemeroptera.

Como já salientado, verifica-se a ocorrência gene
ralizada de fragmentos vegetais em todos os afloramentos visita-
dos - Jå Dastilbe são mais raros nas regiões sudeste e centro Nor-
te da Chapada do Araripe (Iocalidades 6, 7 e 5, respectivamente )

onde as espessuras do nfvel de calcário laminado são menores (em

médla 3 a 4m). Por outro Lado, este pefxe 6 maLs abundante a Noro
este (locaLldades Ir2r3 e 4) onde as espessuras do nlvel de calcá
rio laminado são maiores (8 a !.5n).

fnsetos da Ordem Ephemeroptera, são partfcularmente
abundantes nas localidades l,rZ13 e 4. pode-se vertflcar que o gê-
nero Proameletus é domLnante em relação ao gênero Hexagenites nas
localidades 2r3 e 4, ocorrendo o Ínverso na localidade l, onde He
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Ftg.3-11 Desenho esquenãtico da falxa aflorante do Menbro Crato
(regtão achurada) ocorrente no Estado do Ceará, con os pontos de
coleta e respectivo conteüdo fóssll. Àdapta¿lo da fJ,g.I-3.
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xaqenites é dominante en relação ao gênero proameletus, ässocla-
ção provavelmente de slgniflcado blofaciol6gico.

Quanto aos EnsLfera, também exLste a possibilidade de
contrôle blofacloJ.óglco, pol-s pode-se verlficar a predomlnâncla
de espêcles do gênero Àraripegrryllus nas 1ocalidades 2,3 e 4 e
ocorrêncl-a rara de Elcanidae (somente na base do afloramento) em
contraste com a LocaLidade l, onde são mais abundantes as espécies
do gênero Cearagryll-us e os Elcanidae são encontrados em concen-
trações. Espécfes do gênero Carirlgryllus, embora escassas em to
das as localldades, são mals encontrados nas de nú¡nero 2,3 e 4.Os
demals Ensifera, mais raros, são provenientes da localldade 1.
coincidíndo com maior diversificaeão da pareoentomofauna em gerar,
sendo possÍvef o encontro de até nove ord.ens de insetos concentra
dos em peguenas área (vlde figura 1-6).

l.la figura 3-2, estão esquenatizados dois tipos de con-
centração de insetos do ¡nes¡no gênero: em 3-2a, fragmento de catcá
rlo faminado provenÍente da tocalidade r,exlbindo associação con-
centrada de Ensifera do gênero CratoeLcana (Elcanfdae), send.o
identificável-s machos e fêmeas tanto da espécie cratoèl,cana magna
quanto da espécie Cratoelcana ¡nlnuta, sem padrão preferencial de
orientação. Na figura 3-2b, ern fragmento de calcárlo 1aminado,pro
veniente da lôcalldade 4, ocorre assoclação concentrada de espé-
cies do gênero Proameletus (Ephèmeroptera) sendo observáveis vê
rios est,ágios ontogenétÍcos e, nals uma vez, padrão não preferen-
cíal de orientação dos espéclmes.

Na figura 3-3, está pormenorlzado o afl,oramento da loca
lidade 4, sendo indicados os horizontes, bem como diversos compo-
nentes da far¡na e flora coretados. Às medidas referem-se a espes-
suras de sedlmento, de quatro horlzontes dentro do pacote, onde
foi possfvel a coleta. Nos lntervalos entre os horlzontes asslna-
tados não fol possfvel a retirada de material , estando a amostra-
gem restrita aos patamares pré exlstentes no afloramento, efetua-
dos pela cornpanhla mlneradora, para a extração de laJes para co-
mercíalização. Para efeLto estatfetlco, a- cada cem espécl-nres de Ln
setos coletados, em média noventa e cÍnco deles são da ordem Ephe-
meroptera e clnco de ordens dLversas, ocael-onalnente EnsLfera (uma
centenâ de lnsetos pode ser coletada em pouco mafs de u¡na hora de
trabalho).
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Fig.3-2: Desenho esquemátlco parcial de fragmentos de calcário Ia
minado, evldenciando-se ausêncla de padrão preferencial- de orlen-
tação. A) concentração de espêcies do gênero Cratoelcana (Enstfe-
ra) sendo tdentlficãvels ambas espécles, representadas por machos

e fêmeas: CratoeLcana leglenê!(espécimes menores) e cratoel-cana
zessinl ( espêclme malor) ¡ B) concentração de espécies do gênero
Proamel-etus (Ephemeroptera), observando-se vários estáglos ontoge
nétfcos. Escala em centfmetros .



Fig.3-3: Detalhanento do perfil núrnero 4, afloramento da Mina pe
dra Branca (pacote de calcärio laminado) indicando-se os horizon
tes fossLlÍferos, bem como os diversos componentes da fauna e
flora coletados- Na coluna da esquerda estão lndicados os quatro
horizontes de coleta (escaÌa em metros) t na intermediária, as ca
madas ml-limétricas com a indicação dos taxa identifl-cados (esca-
la em mlllmetros) e na da direita, a dístrlbuição local dos taxa
identl-fLcados (escala em metros) .
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3.2. Dlstrtbutção estratlgráflca e geogrãfica dos EnsLfera fóssets.

Pelo menos eeis famlllas de Enslfera estão representa-
das na paleoentomofauna da Bacia do Ararlpe, algumas 1néditas pa-
ra todo o Cretãceo do Hemlsférlo Sul , outras inéditas para todo o
Cretáceo, acarretando sensfveis modiflcações ao conheclmento ante
rior, no que diz respeito ã distrlbuição estratlgráffca e geográ-
fica dos Ensifera no reglstro geológico.

Superfamf Iia crylloidea

Como abordado anterlormente, no Capftulo 2, d.iversos au
tores adÕtam a classiftcação tradicional, que fncl-ul na fa¡nf lia
Gryllldae diversos taxa sob o status de subfamflla, hoje reconhe-
cÍdos sob fa¡nf llas dlst.lntas, como é o caso, por exemplo, de Eneop
terldae. Para efefto de anáÌfse de distrlbuição, reune-se aqul ,na
Superfamflia crylloidea, todas famlllas e subfamflias, lnclulndo,
assim, cryLlidae, Eneopterldae, Oecanthidae , etc, bem como novas
famf J-tas, recentemente propostas para fõssels. Grytlotdea não ha
vlam sido notlciados para o lntervalo entre o flnal do Neocomfano
e o lnfcio do Neocretáceo, segundo SHAROV(196g). Àpós Sharov (91p.

gL!. ) crylfidae foram notlclados para o Cretáceo Inferlor da In-
gÌaterra (JARZEMBoWSKI , L g S4 ) , bem como para o Cretãceo Superior
de Orapa, Bontswana (McKÀy & RÀYNER,1986), ambos espéclmes não
formalmente descrltos. Os prlmelros Grylloidea descrltos para o
HemÍsfério Su1 , são os provenientes da Bacia do Araripe, represen
tados por seis gêneros e vlnte espêcies inédltas. Anteriormente
apenas da Ás1a foram noticiados Grylloidea cretáceos (sete gêne-
ros e ol"to espécies, vtde Capftulo 2, ftern 2.3.6rp.g41 .

Farnf lla GryIlotalpldae

Os Gryllotalpldae são escassos no reglstro geoÌógicol
Gryllotalpa p5lg Cockerell, do Oligoceno da Itha de Wight, Ç¡¡!-
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lotjrlpa mlocaenlca Zeuner, do MLoceno da ÀLe¡nanha, Gryllotälpa sp,
do Ollgoceno de Àix, França e Neocurtllla schmldtegenl Zeuner, do
Mloceno da Alemanha, consistem nos taxa propostos. Duas espécfes
de dols gêneros estão representados na Bacfa do Àrarlpe, assfna-
Lando o prlmeiro regl-stro Mesoz6lco para a famfl-la, o que transfe
re ao Cretáceo Inferlorf o nal-s antLgo. Ainda maLs interessante é
a presença de Scapterlsclnae, anterlormente restrito à fauna
atual, em regiões neotropLcais, atravês de un único gênero, Scapte
rlscus (VICKERY, L977) . Trata-se do prlneJ.ro fóssil de um represen
tante da subfanllla "

superfamf lla Haglofdea

Hagloldea é um dos grupos de Ínsetos rnelhor representa-
do no registro geol6glco, conhecfdos desde o lnfclo do TrlãssLco e

partl cuJ-arrnente abundante no Jurãssl-co e lnfclo do Cretáceo. Noto
pamphagopsls bolLvari Cal¡rera é o úntco Hagloidea descrito para o
Hemisférlo Sut (Triássico da Argentlna). Na Amértca do Norte ape-
nas duas espécies, Palaeorehnfa naculata (Scudder) , Mioceno, Colo
rado e Albertollus cervlrufi Kevan & l{lghton, paleoceno, ÀIberta,
foram propostas. Na Á,fr1ca, t,ambé¡n ocorre apenas uma espécle de
HagLoldea, HagÌa contorta Riek (Tr1ássfco). Sem dúvlda é na Á,sia
gue o grupo é mais abundante, tendo sldo formaLizadas oitenta e
oito espéctes, distrlbuldas em mals de cJ,nguenta gêneros, encon-
trados em sedimentos datados desde o Trfássico atê o fin do Neoco
mlano. Na Europa existem onze espécies dlstrlbufdas e¡n oito gêne-
ros (todos jurássicos). Na Bacla do Araripe, HagJ-oldea são alnda
escassos, representados apenas por duas espêcJ_es de dois gêneros
lnédltos, únicos registros cretãceos de todo o Hemisfério SuI.

Famflía phasnomlmidae

São conhecidos para o Cretáceo (paLaeopt.eron complexum
Rice) e Paleoceno (três gêneros e três esp6cles) do Canadá e do
Jurãsslco Superlor ao Cretãceo Inferlor da Ásia (clnco gêneros e
dez espécies). O gênero phasmomimeLla, posslvelmente assinalado
na Bacia do Ararlpe através de nova espécie (phasmomimella? arari
pensls) foi notlciado tanto para o paleoceno do Canadã quanto pC
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ra o Cretáceo Inferior de Balsa, I\long6lia, sendo a espécle brasl-
lel-ra o prlmefro registro da famflla em todo o }lenisf6rio Sul .

Famflla El-canlcìae

Quase totaÌmente restrlta ao Jurássico da Europa e llsla.
Recentementem ZESSIN(1987) efetuou ampla revlsão na fanf1la, sino
nfmfzando vãrias espêcies, rest,rlnglndo-as a dezenove, dezessels
das quais atrlbufdas ao gênero Elcana, este restrito ao Jurásslco
da Europa e .6,sia. Afora E1cana, Meselcana, do Trlásslco, parèlca-
na, do Llássico e Balselcana, do Neocomlano, todos provenlentes
de sedimentos asLãticos, estão representados por uma espécie cada.
Às duas da Bacla dô Ararlpe assinalam o prlmelro registro da famf
l1a em todo o Hemlsférfo Su1, bem como o mais novo, em termos es-
tratlgráflcos, elevando sua distrlbuição at6 o Apttano Superfor,/
Albiano Inferlor.

3.3. PostuLado: os Ensifera do Ararlpe: urn possfvel caso d.e espe-
ciação alocrônica decorrente de alterações clfmátlcas e cri-
se b1ótlca.

3.3.1. E¡nbasamento teórlco: as teorias de especlação.

São, a segulr sumariadas, as três princlpais teorias e-
volutfvas: gradualismo fllético, equilfbrlos pontuados e especia-
ção reticulada:

No gradualJ.smo fll6ttco, dada uma espãcl.e ancestral À1,
inLclalmente confinada a una reglão À, atLnge um horizonte I e se
expande geografJ.camente, tanto em número quanto em extensão, ocu-
pando área que compreende as À e B e entre elas. À varlação morfo
lõg1ca da espêcfe Al aumenta durante a expansão, surglndo os nor-
fotlpos A1 e Bt. Há un horlzonte 2, sob cond!-ções ¡nals rlgorosas,
forçando a população perfférlca se afastar geograflcamente da re
g1ão a, tendendo ao isoLamento da população prfncfpal. Durante o
curso do tempo, ambas popurações evoluem gradualmente (graduarl-smo
f1lêt.lco). Na região A, a espécie Àl evolul gradualmente, através
d.e uma série de subespêcLes À1, A2, A3 e A4, enquanto que na região
B, dfvergente em relação a A, forma-se a sérfe Bl a BZ. Se a um da
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do perfodo de tempo subsequentê ocorrerem novas expansões e se
por ventura acontecer uma relntegração das subespêcles em uma

ârea comum, essas já podem ser geneticamente lncompatfvels, coe-
xl-stlndo ambas populações sob a fôrma de espécles simpãtrlcas em

competlção, ou podem se hlbrtdizar, formando urna população com
elevado qrau de varlação morfológlca. Essa teoria, avançada para
a êpoca de sua concepção e lnabalável por várias dêcad.as, vem

mals recentenente recebendo crfticas e reformulações (ELDREDGE &

coul,D, L9771 .

Na teorla dos equfllbrios pontuados, as espêcles habl--
tantes de cada reglão do exemplo anterlor, não evolue¡n, ficando
"suspensas" no que se denomlnou "equftfbrio homeostátlco". euando
as espécies de cada reglão mlgram e essa mlgração é acompanhada
por posterlor lsolamento, ocorre a cladogênese, surgindo novas es
pécies, substl-tulndo as anteriores. Essa teorla tem stdo amplamen
te âdotada e dlscutlda na Llteratura (ELDREDGE & GOULD,l-972 rI977,
cÐuLD & ELDREDGE,I-977, KAUFFMANN,I9TT) .

À teorla da Especiação Reticulada, proposta por SyLVEs-
TER-BR.ADLEY (I977) , envolve quatro fases: a) urna espécie ances-
tral aumenta em número e migra para novas ãreas, mas mantendo o
fluxo genético da população, cada vez rnais varlável sob o ponto
de vlsta norfotóglco (fase eruptiva) ; b) estabelecem-se as raças,
separadas por diversos graus de isolamento, com o prosseguimento
da evolução, sendo possfvel o surglrnento de novos caracteres (Ana
gênese - fase polltfpica ou reticulada) ; c) as raças permanecem
isoladas o suflciente para atlnglr a lncompatlbl l ldade genética
(f1logênese - fase de dlvergêncla) e d) a espécle torna-se estã-
vel (fase estávet) até gue a população inicie nova fase eruptiva.

3.3.2. Especlação alocrônica

Especiação alocrônica não é uma teorla, mas slm um pro-
cesso que hoje pode ser observado em vãrios grupos de animafs.

O termo fol lntroduzido por ALEXANDER & BIGELOW(1960) e
lnclui toda especiação resultante lniclalmente de separação tempo
ral (cfclica ou ll-near). Por especiação alopãtrica se entende to
da especlação resultante de separação espaclal (mlcrogeogråfica
ou macrogeogrãftca). ALEXANDÐR & BIGELOW (ep.cit.) entendem que
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especlação "simpátrrca" é urn terno inapropriado, porgue refere-se
a relações espaclais gue podem ser lnclufdas na especiação alopá-
trlca. os autores posturam que espécles podem lsor-ar-se reproduti
vanente através de uma slmples defasagem na duração de qua]quer
fase do clclo de vida da população, ocasfonada por duração menor
ou maior de qualquer estação do ano. Em outras palavras, um inver
no prolongado, por exempì.o, irnpedlria o pleno cresclmento dos in_
setos, atrasando seu clclo de vlda em relação às mesmas espécles
que, em uma geração anterior, passaram por inverno de duração nor
mal. Tsso acarretarla defasaqem da população adulta de uma gera_
ção a outra, lmpedJ-ndo o fluxo genêtlco entre ela, sem que, contu
do, tenha ocorrldo, necessarlamente, isolamento geográfico. Os re
suLtados de observações com grlros norte americanos fol extenslva
mente abordado por dlversos autores, destacando-se os obtr-dos por
FULTON (19521 , BROI{NING(1952) , ALEXANDER(195?,196l- ,Lg62,1963,1968) ,
BïGELOI^' (1"95 8, L962r, HoGAN (196 O, 1965), ALEXÀNDER & BrGELow (1960 ),
BrcÐLo!{ & cocHAUX(1962), oHMÀcHr & MASAKT .l-964), I^IÀLKER(1964),MÀ-
SAKI(1967), além de outros. O mesmo método tem sido apllcado a ga
fanhotos (LIÀNA, L987) e diversos outros grupos de anL¡nais além de
lnsetos.

Segundo .AIEXANDER (I96g) multos grllos troplcafs e sub_
troplcals são evldentemente cfcllcos, assocfados as est.ações sê_
cas e ûm1das. O clcLo de vida de uma população de grilos dura en
mêdIa um ano. Tomando como exemplo a espécie recente Grvllus ful-
!g!!, ocorrente de Leste dos Estados Unidosr tem-se, segundo ALE_
)GNDER(ep.cit.) gue os ovos são postos na netade do mês de julho,
durando esta fase até flns de agosto. A fase jovem dura de seten_
bro a de meados de Junho dô ano segulnte e a fase adulta de Junho
até metade de Julho. O clcto de vida de Gryllus Þennsvlvanlcus , es
pécle rnorfo!-ogf camente guase fdêntica a anterlor, é defasado em
dois mêses en relação a Grylrus furtoni, sendo observável no cam-
po que a maturação das esp6cies nunca ê coincidente e, portanto,
impossfvel de ocorrer o fluxo genétlco. Segundo ÀLEXANDER(196g) ,
Gryl-lus furtoni e Grylrus pennsylvanlcus claramente possufam um
ancestral comum, que através de lnterrupção fortuita no clcfo de
vida de parte da população da espécie ancestral deu orlgem a d.uas
subpoputações defasadas, cada vêz mals lncompatfveis devldo a res
trição do fluxo genétlco. Este é pols o prfncfplo da especiação
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alocrônlca. Ðm uma população de insetos, o mecanismo é mals rãpl-
do do que em qualquer outro grupo de antmals, devido ao curto cl
cl,o de vlda.

A especlação em grllos troplcals revela a existência de
gerações contfnuas (ALEXÀNDER,1968) ocorrendo em certas regiões
provaveLmente dlapausa em estações ü¡nidas e a taxa de desenvolvi-
mento varla. Exceto em reglões árldas, em localidades troplcals
existem mals espécfes de grj-lo por área, do gue em outras, com
cl-irna temperado.

3.3.3. Efeltos da especiação alocrônl,ca na morfoÌogla dos Enslfera

FULTON (1952), BIGELOI,\¡(1958,19621, ALEXANDER(1960, 1962r,
ALEXANDER & BIGELOW (1960) e MÀSÀKI (19671 , através de observações
do campo e em laboratõrio, demonstraram que os principais efeitos
de uma especiação alocrônica dlzem respeito a nudanças no tamanho
do corpo, t6gininas e ovipositor.

Segundo ALEXÀNDER & BIGÐLOVi (1960) e I{ASAKI (1967), a va
riação no ta¡nanho do corpo está associada a diferenças geográfl-
cas das populações e a variacão no desenvolvimento causaclo por di
ferencas na ternneratura ou exnosÍção à luz clo dia (fotoperfodo) .
De acordo conì ÀI-¡E)íAi\ÌDER (1968) , três são as tenclências seletivas
possÍ.veis, encontradas em grilos tropicais: a) seleção por maturi
dade aclulta sincronÍzada, resultante de algumas mudanças sazonais
regulares, como por exemplo, estações sêcas e úmidas; b) o n6todo
de formação do par pocle de algum modo ser ajustado para compensar,
por exemplo, baixa densldade de adultos na população e c)a maior
duração da vlda adulta, que pode ser vantajosa. ALEXAÌ{DEp.(I96I)dg
nonstra que existe correlação entre o comprimento da asa, habili-
dade de vôo e permanêncl-a no habltat.

Através de experiênclas d.esenvolvidas em laborat6rÍo,
ALEXANDER(1968) dernonstrâ que, sob balxas temperaturas, os grilos
apresentam: a) desenvolvimento retardado; b) maturação da popu]_a-
ção em nenor grau de sincronlsmoi c) taxa de mortalldade mals e1e
vada e d) tendêncla a mÍcropteria. Através de dados de campo o
mesmo autor verlfl-ca apenas indivfduos mfcr6pteros en ãreas réli-
quas. Popurações florescentes pioduzem maror número de fndivlduos
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macrópteros. Como decorrência, grLlos sob dletas altamente nutrl-
tlvas, temperaturas elevadas, quebra da dlapausa e estimulação
por contato, sofrem mudanças no cornprimento da asa.

3.3.4. À morfologia dos Enslfera do Ararlpe refletfndo especfação
a locrônl-ca .

À prl-meira caracterfstlca observada na fauna cie EnsLfera
da Fornação Santana é a macropterlâ. Todos esp6c.lmes adultos obser
vados são macr6pteros. Outra caracterfstica é a grande varJ.ação
de tamanho entre as espécles e até mes¡no entre esp6cLmes da mesma
esp6cle. Esse fenômeno não pode ser confundido com sJ-mples varLa-
ção ontogenétfca, gue envolve Jovens de vãrios estáglos de crescf
mento e adultos. No caso, as observações atem-se ãs variações en
tre espécJ.mes adultos (pleno desenvoLvLmento das asas e do ovL
positor) do mesmo sexo.

No gênero Ararl-peqrvllus, por exemplo, a variação morfo
Lógica é evidente: tomando-se como base espõcimes machos, verlfi-
ca-se gue o comprl-mento dta t6gmtna de Àraripeqryllus nanus sLtua-
se entre 6 e 8mm, de À.camposae entre 9 e Ismm e a de A.marianoi
(um únlco espécime), 21mm. Entre os espécimes fêmeas de Ararlpe-
gryllus a vari-ação no cornprimento do corpo é grande entre À.femi-
4!E (e¡n mêdta l2mm) e À.meqacephalus (¡nals de 25m¡n) . O caso
mais espetacular envolve a espécle Brontogrvllus gl-qanteus, clara
mente monoffléttca com as espêctes de ÀraripegrvlLus, cuJa tégrnt-
na, como preservada, atinge 43mn, o malor gr!.Io Jã notlclado no
reglstro fóssit. O mesmo ocorre com as espécles do gênero Carlrl-
gryllus (comprlmento do corpo entre ? e 15nm), òearaqryllus ( de
10 a 33mm) e Cratoelcana (comprl,mento total entre I0 a 40¡nm). Às
espécies do gênero Cearagrvllus apresentam, alnda, varlabl-Ildade
no tananhô do ovf positor, aspecto este multo sLml-Iar ao encontra-
do em espécLes recentes. Na fl.gura 3.4. são reproduzl-das as rel_a-
çoes entre o compri-mento do ovJ-posltor e do corpo em fêmeas do gê
nero recente Àcheta (À.veLetis e À.pennsvlvanl_cus) ocorrentes em
várLas localLdades norte amerLcanas, segundo observações de ÀLE-
XANDER & BfcELOW(196OrfLgs.Z a 5), em comparação com as mesmas re
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Flg. 3-4:Relações entre o conprimento do ovipositor e do corpo
em fêneas do gênero A) Cearaqrvllus, Cretãceo Inferlor, !,orma_
ção santana e B) Àcheta, recente, renrocluzidc de ÀLEXÀNDER &

BfGELOl.l(1960rfig.2-5). Ern eso6cles reeentes ¡odem ocorrer so_
breposlção oarcíal das populacôes, como pode ser verifÍcado .
Àpllcando-se o fator tempo, as nuvens de dados se Índlviduari-
zam, coJno dernonstrado pârâ as espécies cla Formação Santana,sen
do ¡nals nftida a separação das espécies. E Ínteressante sarlen
tar a prevlsibfrrdade da existêncla de pero menos rnar. s uma es-
¡Écle dlo gênero cearagrvrlus r por oEâ desconhecida. Essa possf
vel espécie teria cono parânetros previsfvels ovI_posltor enÈre
20 e 30 nLlÍnetros de comprr.mento e corpo entre 15 e 30 nirfne
tros de comprl-mento.
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19. 3-5: A e B) variações entre o cornprlmento do-vÇ
sitor e corpo de espécles dos gêneros, A) Àrarlpeqrvl-
S e g) Caririqrvllus, ocorrentes na Formação Santana.
Nas espêcf,es do gênero Araripegryllus r corûo nas recen-
tes, hã sobreposição de populações, sugerindo que se
trate de espécles florescentes (conqrare com a figura
anterior, 3-4b). ;á as populações ilas espéctes do gêne
ro Carlrlqfryllus comportam-se de maneira ser¡elhante a
veriflcada para as de Cearagryllus (compare com a f!.g.
3-4a) r C) relação comprimento x largura de t6gminas (d)
das espécles do gênero ArarfÞegryllus. SalLenta-se a
previsibi,lidade de uma quarta esp6cies, por ora desco_
nhecida, que terla como paråmetros tégm1-na entre 15 e2
2 0rnrn de comprimento e entre 6 e grSmrn de largnrra.
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lações entre fêmeas do gênero 9g" r_ggy!_Cg, provenfentes da Forma

ção Santana. No Araripe a separação das espêcles é alnda mais evL
dente, não ocorrendo, segundo os dados ora disponfvels, sobreposi
ção grãflca entre as espêcJ-es, como as verl-fl-cadas por ALEXÀNDER

& BrGELow (c!. ctt. ) . Faz-se aqul a mesma ressalva feita pelos auto
res, no que dlz respeito a dlflcutdade de rnedição dos lnsetos,
malor ainda nos f6ssels, pois esses estão geralmente preservados
com o corpo encurvado, acarretando lnevltãvels erros de medlção.
Alguns espécimes fóssels são lncompletos, sendo suas dimensões es
tlmadas. Na figura 3-5, as mesmas relações da flgura anteriorrapll
cadas as espêcles dos gêneros Ararfpegrytlus e Carlrigryllus.

Todas essas variabllidades morfol6gicas, veriflcadas
também em guase todos os outros grupos de lnsetos, são sugestJ-vas
de especi-ação alocrônlca, no caso, como decorrêncla, possivelmen-
te, de separação temporal orlunda de defasaqen cla popul-ação adul-
ta.

3.3.5. Efeftos da densidade da população no comportamento e morfo
logla dos Ensi fera.

ALEXANDER(l-968) esquematl-za os efeÍtos da densídade da
população no comportamento e norfotogia de Ensifera åtuals norte
americanos , como segue !

Populações de dens idacle alta

Em populações de densldade alta verlfica-se as seguintes
caracterÍstlcas: a) rnalor percentagem de indtvÍduos macrõpteros.
Em decorrência, b ) e sses indivfduos são ¡nals propensos à dlspersão
através do vôo, conseguentenente, malor poder de mlgração e colo-
ntzação. Nesse tipo de poputação, os lndivfduos est.ão "amontoados",
quase sempre em contato com outras espécies, co¡n tendência ã passl
vJ,dade, seguindo-se urn longo perfodo de imobjtidade, inlblndo a
terri torlal ldade ent,re nachos. Esse "amontoamentor' , ou relativa
proximldade entre os lndivfduos, reduz a necessid.ade de "chamada"
das fêmeas peLos machos, consequentemente diml-nulndo a probabili-
dade de machos atral,r fê¡neas distantes geograflcamente e aurnenta
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a probabllfdade de machos e fêmeas se encontrarem ao acaso' para

a formação dos pares.Um resumo esquemát1co é fornecido na flgura
3-6

Populações de densldade. balxa

En populações de densidade baixa, são verificadas as se
gulntes caracterf stlcas : a) malor percentagen de lndivfduos micróp
terosi b) menor dlspersão através do vôo e c) menor migração e co
lonlzação. Como efeltos tem-se que os indivfduos são encontrados
lsolada¡nente, há pouca frequência na convivência com outras espé-
cies, surgindo como decorrência as lutas territorlais, resultan-
tes da repulsa ao contato. Hã então um longo perfodo de i¡nobiltdg
de pelo lsolamento. Devldo a lsso, aumenta a necessidade de chama

da das fêmeas, ar¡nentando a probabllldade de machos e fêmeas se
encontrarem. Um resumo esquemático ê fornecldo na flgura 3-7.

3.3.6. A morfologia dos Ensifera do Àraripe refletindo os efeitos
da densidade da população.

Os EnsÍfera do Araripe são macrópteros na quase totalÍ-
dade dos espécÍmes observad.os, caracterfstica esta encontrada em
populações de densidade alta, como abordado no ftem anterior, Em

decorrência deveriam possulr maior poder de dispersão através do
vôo, sendo IÍcito supor que deverian ser mais constantes as migra
ções e colonlzações. Portanto, muito provavelmente, os Ensifera
da Fornação Santana, constitul-am parte de uma população florescen
te, con indlvfduos em estrefta aproxirnação, Se o padrão d.essas es
pécles segulr aquele verificado hoje, devem ter sido indivfduos
passlvos. Não sendo agressivos, não haveria ¡naior dese¡ivorvlmento
da territorlalidade, consequentemente, dimtnulrlam as,,chamadas',
para a formação do par e a probabilidade de atração de fêmeas
geograflcamente mal-s dÍstantes. Em termos de especlação, em popu-
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lações de densidaite alta, como sugere ser a dos Enslfera do Àrari
pe, o fluxo gen6tlco é faclfitädo e ôs espécfmes são mals suscetf
veis a especlação alocrônlca, corroborando o que se depreende da

varlação morfológica verlflcada. Essa por sua vez, é efelto dague

Ia, sendo necessárias discussões sobre as possfveis causas.
os agentes da especlação alocrônlca na população de En-

slfera da Formação santana deve¡n ser semelhantes ãguetes verlflca
dos em populações troptcals ocorrentes hoJe, cujas taxas de desen

volvlmento dos espêc1mes são grandemente varÍãveLs. Ao contrã-
rlo de Enslfera de c1i¡nas mais amenos, nos de regiões tropicals o

ciclo de vida predomlnante é o da geração contfnua, ocorrendo dia
pausa em estações sêcas.

Para que a especlação alocrônica tenha ocorrido, alêm
da variação rnorfológica, é necessãrLo isolamento reprodutlvo e
diapausa, acompanhados de varlações cl1mátlcas, geradoras da dia-
pausa.

3.3.?. Evidênclas de isolamento reprodutlvo.

À prineira evidêncla de isolamento reprodutivo entre os
espécimes do Àraripe é a ocorrêncla, em um mesmo horizonte, d.e es
pécles com grande vartabilfdade morfológica. É o caso, por exemplo,
das espécles do gênero CratoeLcana, encontradas em concentrações,
lado a lado no sedlmento. O próprlo tamanho é impedlmento ao flu-
xo genético, que será mantldo entre espéc1mes de tarnanho simllar.
Outra evidência diz respelto às espécies do gênero CeqrqggXllge:
como observado por ALEXANDER & BIGELOT{(1960) ,em grilos recentes,
espécimes cujo habftat são as áreas arenosas, possuem ovlpositor
mals longo do que espéclmes de qualquer outro habitat. Essa sepa-
ração de indlvfduos se deu, segundo testes de laboratörio, devido
a dfapausa no estágJ.o fnfclal (ovos). Em consequência, espécimes
com ovlposltor longo. procuram co¡¡ malor frequêncta as áreas are-
nosas, fsolando-se das demais. Nas esp6cles do Àrarlpe, e!¡så va-
rlação norfol6glca é ev!.dente, conforme demonstrâdo nas fl-guraa
3-4 e 3-5, com ressalvas, Jã que o regfstro disponfvel pode não
ser completo. De qualquer modo, a separação por habltat, se con-
fLrmado, é nraLs uma' evLdênc!.a de especiação alocrônlca.

193



3.3.8. Crfses blóttcas e oscilações cllmãtfcas.

RAUP (I981) talvez tenha dado a dimensão mals abrangente
do conceito de crlse bf6tica, seus efeltos e causas. Segundo sua
concepção, por crlse se deflne um evento, uma ocorrência
de curta duração, retatlvo ao tenpo total consl-derado. Crise é ,pois, um evento raro, talvez ünico. A crise 6 lmprevl sfvel_ ,lm-
pllcando gue os elementos envolvidos não estavam preparados para
enfrentá-La. A crlse acarreta mudanças fundamentals na ordem natu
ral de um sistema. As condições pós-crise são infl,uencl,edas rperma
nentemente ou por algum tenpo, pelos efel_tos da crlse. Uma crise
pode ser benéfica para aLguns organisnos ao nesmo tempo que maléfi
ca para outros (o advento do oxlgênlo no prê Cgmbrlano foi sem dú-
vida benéflco para a subsequente evolução da vlda aeróbica - AWPJI-
MICK'1981). A crise de extinção dos dinossauros ao fin do Cretãceo
foi, sern dúvida, benéflca ao sucesso dos mamfferos no Terciãrio.Os
cilações cI1mátlcas frequentemente são agentes de crlse biótica.

Segundo FfSCHER(1981), a blosfera sofreu oscilações cIl-
máticas durante o Fanerozólco, parecendo estar organlzadas hlerar-
gulcamente: dols supercl-cJ-os provocaram alternâncla entre as glacia
ções e o perÍodo "verd.e" (perfodos de grande expansão dos vegetais)
Esta grande onda, ainda segundo FISCHER(æ.clt. ) fol fraccionada em
perfodos menores de 30 ¡nilhões de anos (seriam 20 ciclos desde o
apareclrnento dos netazoários no reqfstro fóssll) que por sua vez
serlam subdivldÍdos em pequenos ciclos com perfodos de 10.000 a
100.000 anos. Os superciclos são atrlbuldos a mudanças na fntensi
dade e padrões da estrutura do rnanto, podendo também ser decorren
te do perfodo rotacional da galáxfa. Às causas dos ciclos de 30

mllhões de anos permanecem desconhecldas para FISCHER(op.cit.).Os
ciclos de 10.000 a 1,00.000 anos seriam decorrentes de perturba-
ções orbltais da Terra.

Os clclos orbl-tals (de I0.000 a L00.000 anos) foram ba-
seados no avanço e recuo do gêIo plelstocênico e mudanças assocla
das às taxas isotópicas de testas de foraminlferos, tanto quanto
através da compostção do ptâncton. Os clclos orbitais também são
registrados através da depostção rftmfca. Como postulado por FIS-
CHER(ep.cit. ), os efeltos das perturbâções orbltals no clfma en
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volven perlodicfdades dlstLntas. Há de se levar em consideração,
entretanto, que a ausêncLa de glaciações durante o Cretáceo (BAR-

RONr 1983¡ SPICER & PARRISH, 1986¡ PARRISH a SPICER, 1988) é argu
mento contrárto ã teorla de FISHER (1981), muLto embora exLsta a
posslbllldade da ext stêncla de gêIo durante o Cretãceo Inferl.or
da Austrãlla, Alaska e Stbérla (FRAXES & FRÀNCIS, 1988), postclo-
nados entre depelolatltudes de 659 e 789.

Na opinião de FISHER (1981), as floras terrestres
do Cretåceo eram mals produtLvas do que as atuals, devido a maLor
quantldade de CO2 dlsponfvel na atmosfera. À evldência dessa exceg
clonal quantldade de matérLa orgânlca nos oceanos, a certos pLcos
de tenpo (especialnente durante o .è,ptiano e o Albl-ano, segundo JEN

KYNS, 1980) são os fmensos depósltos de folhelhos pfrobetumLnosos
conhecfdos .

BERNER et al. (1983) concÌuem que o nfvel de CO,
na atmosfera durante o Cretáceo era multo malor que o dos presen-
tes dlas, a ponto de trazer como consequêneLa o "efelto estufa".
Resultados semelhantes foram obtldos por BERNER e LÀNDIS (1988),
atravês da anállse de bothas de 9ãs aprLsfonadas e¡n âmbar (Cretã-
ceo de cedar lJake). A anãllse de fatôres geogrãflcos (CROV{LEY et
al., 1987) ou blol6glcos, ut!.lizando-se organLsmos como nonLtores
de paleoambiente. podem revelar dados sobre possfveís alterações
c11mátfcas

Neste último aspecto, EMILIÀNI et al . (198I) faz
lnteressante revlsão sobre a tolerâncl-a rnáxlma de temperatura su-
portada pelos anj.mals. O assunto envolve, Lnvarlavelmente, quea-
tões como a capacLdade de regulação t6rmtca de dinossauros, natu-
reza do vôo dos pterossauros, etc, aLnda longe de um consenso (v!
de tarnbém SPICER & PARRISH, 1986¡ FRIANCIS, 1986; WOLFE et â1.,
1986; PARRTSH & SPICERT 1988¡ FRAKES & FRANCIS, 1988; HUDSON,1989

e MOORE, f989).
O que não parece haver dúvlda 6 que os insetos sL

tuam-se entre os organ!.smos terrestres maLs sensfveLs a altera-
ções climátlcas, ernbora o grupo seJa aJ-nda pouco explorado para
esse f1m, dada a escassez de reglstros, prlncl.palmente durante o
Cretãceo.
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3.3.9. Evldênc1as de alterações cllnãtfcas na Formação Santana.

A primeLra dessas evldênctas é a tendêncLa ao gLgan-
tlsmo de sua fauna, mais espetacular nos lnsetos. A toda e qual-
quer espécJ-e conhecLda (de dimensõeg "normais") corresponde pelo
menos uma outra, cuJas dfrnensões são, en médla, o dobro da ante-
rtor (espécies monotfpicas não foram computadas). Parece evLdente
que o gradl,ente de temperatura aumentava cada vez mais em direção
ao topo da coluna (sob temperaturas altas os insetos tendem a au-
mentar em tamanho e dlversLdade - ALEXÀNDER, 1968). A temperatura
em gradlente 6timo, all-ada a franca expansão dos vegetaLs durante
o Cretãceo (NIKLAS et aI., 1985), proporcionavam condlções lguat-
mente 6tlmas ã prollferação de Lnsetos e a consequente diversidade.

O fenômeno do gigantlsmo é verlficado em todos os gru
pos de organismos durante o Cretáceo, não apenas Lnsetos. Organis-
mos dependentes de temperaturas altas experfmentaran sua maior ex-
pansão e dlverslficação durante o Cretãceo, como o clássico exen-
plo dos dinossauros. FISCHER (1981) sugere que o desenvo}vimento
dos grandes répteLs, lncluindo pterossauros e répteis narJ-nhos, es
tá fntimamente lJ-gado ao fato de que necessftavam ser maiores gue
suas presas (que também tendiam ao gÍgantlsno).

Evldências de alterações clfmãtlcas na Formação San-
tana ta¡nbém foram obtldas por LIMA (1983) através da anãl1se da mi
croflora, caracterizando o Aptiano pela grande abundância e diver-
stficação de pó1ens poJ.lpl1cados, em contrâste com o baixo número
de esporos que gradualmente diml-nuem em nümero (à exceção de espo
ros de amblentes paludais, como CrvbelosporLtes, perotril_ites e Àe
quftrfradltes, dentre outros). Em dfreção ao flm do Àptl_ano, come-

çam a ser mals frequentes os grãos de pólens de angiospermas e os
grãos de pólens rlmulados aumentan em abundâncfa. No todo, segun-
do LIMA (1983) o clirna serla quente, com umfdade decrescente em di
reção ao topo da coluna. Jã no ÀLbiano, aparecem os grãos ile pó-
lens alaterados, poliporados e hexaporotricolpados, continuando a
tendêncla anterfor a condlções cada vez mals ãridas.

Com base em lnsetos, RENTZ (I972r, pesquÍsando catidf
deos (Ensifera, Katydldae) atuais, procura demonstrar que uma popu
lação predominantemente de esperanças, dentre os Enslfera, é indi-
cativa de cLima quente e úmldo. IrledLante esses dados, se o gra¿lien
te de temperatura contlnuasse a aumentar e a umldade dlnlnuisse, a
população de esperanças tenderia a entrar em colapso (crise bl6tt-
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ca) e um dos slntomas do "stress" ambr.ental serra a dlminurção da
dLversldader tendendo a menor número de esp6cles e maior número de
espécirnes. Se a tendêncJ-a permanecesse lnalterada, poderfa ocorrer
extlnção em massa. Àdaptando-se agora esses dados especj. flcamente
para o Membro Crato, supõe-se que hã evldênclas de que os ELcanl_
dae (famflta de esperanças) estarJ.arn passando por processo seme_
lhante ao descrlto aclma.

Através da história geológlca desse grupo (Elcanldae) , ob
serva-se (Ftq.3-g) que a famfrla tem seu prlmelro reglstro no Trlãs
sico fnferlor da Á,sLa (uma esp6cie), aurnenta a diversldade no Jurãs
slco (17 espécies) e seu ürtlmo no cretáceo rnferr-or (tong6tta e arcla do Ararlpe) . Essa dfstribuição é bastante similar a de outras
duas famfllas de insetos, tamb6m anterl-ormente consfderadas extin_
tas no .furãsslco Superlor da Europa: Locustopsidae (Caelffera) e H9
xagenltldae (Ephemeroptera) (vlde flgs., 3_9 e 3_I0, para efelto de
comparação). No Membro crato, a famf r.1a Elcanr-dae é representada
por um gênero e duas espécies, embora através de número consr-derã-
ver de espêclmes (102, v1¿s Anexo rv), encontradas sob a forma de
"concentrações" (vlde ftg.3-2), sugerlndo mortandade en massa. Es_
ses dados, se corretamente fnterpretados, podern indlcar que a temperatura era cada vez mals arta e a uml,dade decrescente em razão dlreta. Esses lnsetos estarl-arn, então, sob condlções d.e "stress,, amblen
tal (pouca diversidade, grande núnero de espécimes) .

Dados quantltatlvos parecem corroborar essa hlp6tese, pois
os espéclmes da espécie Cratoelcana damianil, (de dlnensões mais re_
duzidas) são quatro a cfnco vezes ¡nals abundantes que os de cratoel
cana zessini (dados estatfstlcos contidos no Anexo IV). Somando_se
ao efeito das ,'concentrações',, (slmilar quando comparado com as de
nlnfas de Ephemeroptera, vfde fig.3-2 e Est.XIIf) os dados obtldos
da análise tafonômica (ftem 3.7.), induz-se a rnterpretar a exrstên
cia de crlse biótica, (mortalldade em massa) cuJas J-mpllcações cro_
noestratigrãf1cas, se conffrmadas, serão de suma relevâncfa (ftem
3'6'), pois, as espécj-es do gênero cratoercana s6 foram encontradas
(até o momento) próximas da base aoliìe r de carcãrio larntnado (ho-
rfzonte f, fj-g.3-3) podendo representar, Iocalmente pelo menos, o
marco de extinção de toda a famflfa (não encontrada segundo o estã_gfo atual do conheclmento, e¡n sedlmentos mais novos gue os do Neoco
mlano)

As evidências de alterações cltmãtÍcas não são somente
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de natureza paleoblolõgica, nas também geoJ-öglca: a natureza cf-
cll-ca dos calcárl-os (alternância de sedimentos maLs escuros e nals
cLaros, portando, respectlvamente, rnalores ou nenores quantl-dades
de matérÍa orgânlca) de espessura ¡ni1lm6trlca, no nfvel de catcá-
rfo raml-nado' parecem refretir cfcLÍcamente maior ou menor umidade,
decorrente de oscilações cltmátlcas de tercelra ordem (estações
mal-s sêcas alternådas a estações mals úmldas) .

SILVÀ (1986) ao adnftlr deposJ.ção contfnua dos evaporltos
ao longo da Bacla do Àrarlpe, expll-cou a presença de topografJ.a
"karstica" e ausêncla local desses Êulfatos, como por exemplo no
munlcfplo de Barbalha, pela sua remoção parcial ou tota1. para a
referLda autora, serLa mudança de condtções maJ.s 6ecas para nais ú
mLdas na área. À deposlção do caLcrete, desenvoJ.vido após o eplsõ-
dlo de "karsti fLcação " , sugere a SILVA (q.cit.) retorno a condÍ-
ções menos ûnldas. Consequentemente, houve mudança de cJ-ima predo-
minantemente seco (estáglo evaporftfco) para úmldo (,'karst") e no-
vamente seco (calcrete). Esses ep!.sódf os, na oplnfão da autora, po
deriam ter amptitudes de poucos nlLhares de anos.

Ànalfsando-se as lnterpretações de S ILVÀ (gB.cf t. ) verifl
ca-se que grosso modo poderlam ser inseridas no contexto abordado
neste capftulo, muito embora, sob a 6tlca de FISCHER (lggf). esses
ttpos de episódlos possam ser enquadrados nos pequenos ciclos de
tercelra ordem (10.000 a 100.000 anos). ÀcredLta-se, portanto, que
a duração d.esses eventos (estãg1o evaporftico - ',karst,, - êaLcre-
te) se exlstiram como postulado por SILVÀ (gl.glq.), poderÍam ter
sldo superestLmados .

Hã que se levar em conta, alnda, que os ciclos postula-
dos por SILVA (gp.g!!. ) poderlam ser dLstl-ntos (ampliados talvez)
poisrsegundo lnformações verbaLs de B.B. de Brl.to Neves (IG,/USP)
foi constatada a existêncla de pero menos dois nfvets distlntos de
evapori-tos na Formação Santana. Em adJ.ção, durante a etapa de cam-
po desenvolvlda para este trabaLho, guando äa vlstta à ¡tlna rBÀcr-
PE, tlvemos oportunl.dade de coletar amostra de glpsita em horl.zon-
te nufto acima da suposta fnconformidade alegada por SfLVA (1996,
foto 2). Esse horLzonte estã assLnaÌado na flgura l-5 e a descrL-
ção dla amostra forneclda no Anexo II.

Na figura 3-1I, estão esguematizadas as principals tendên
clas climátlcas, supostamente reinantes na Formação santana, as
causas e seus possfveis efeltos.
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Fig.3-8: Dlstrlbuição dos Elcanfdae no Mesoz6ico (inédlto) , ba-
seando-se em dados de ZESSIN(fgAZj. Barras pontllhadas referem-
se a imprecl-sões na datação. Dfagrama tlpolõgico ã dfrefta, ba-
seando-se no número de espécl-es descritas. Núneros em parênte-
ses referem-se as localldades: I - Inglaterra, 2 - ÀIemanha, 3-
.Á,sla, 4 - Brasil (espécies descritas neste trabalho).



Fig.3-9: Distribulção dos Locustopsidae no Mesozóico (inédito),
baseando-se ern dados de ZESSIN(f983). Barras pontilhadas referer¡
se a lmprecisões na datação. Diagrama tipológico ã direita, ba-
seando-se no número de espécies ilescritas. Núneros em parênteses
referem-se ãs localidades: I - Ásia, 2 - fnglaterra, 3 - Alema-
nha, 4 - AustráLia e 5 - Brasil (MARTINS-N8TO,1990).
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Ftg.3-l1r ¿llàgrdnr dàs prtnctpàls têDdlêncla! cllñãtfcå. relnântet
nà Forßaç¡o Sàntân!. Nâ colltnã dlà esquer¿la' à! oEctlåçôes cltn¡tl
cÀr¡ clcloa ¿le re$¡nda orden (dols)t o prlnel¡o ocôlrtdo no vâlâ¡
glntÀno o o aegundlo no Îr¡lonfrr¡o (PISCIIERTIgSI) bsn como t tapre-
aer¡trção httÞèétlcà dê clclos de ÈeÍcelrà or¿lern, ocolrendlo ent¡E
o ftnÀl ito Àptlàno e lnfclo do Àlbtàno, bàBean¿lo-re Gn FIsc¡lER
(198trt à colunà c6ntràl €gquehâtlzã os àn¿lÀrê6 lnternâcfonàt tt å

d6 dtl¡êltÀ, oa âgentes reBlrondãvels p€h¡ oscllâçôè3 cllnáttca!
(tehperàtr¡re, ühldàdlê, quântldlùdô ile co2 nÀ rt¡Ìosfera, segn¡n¿lo à

concêÞçâo d6 EISCHER (gp.gl!.) e o! èfeltos sobre a poPulàç¡o ¿te

Enolferàt bàsêãn¿lo-r€ êñ ÀI,E)qNDER (1960).
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3.4. Conslderações sobre o ctclo de vlda dos Enslfera do Arari-
pe.

Partindo-se do pressuposto que as espêcies do Ararlpe
possufam clclo de vida semelhante ao das espéctes atuafs, (um ano)
através da especlação aLocrônica é Justificável a grande quantlda
de de espécles de Ensl-fera, notadamente dos gêneros Ararlpeqryllus
e Carlrigryllus. Àpesar de se estar diante de escaLas de tempo
geologlcamente desprezfveis, (um ano) pode-se perfeitamente acei-
tar a existência de dezenas (senão centenas) de espéctes em um

mesmo nlvel estratigräflco. À separação de espécles por carnadas
mflimétricas slgniflcarla a alternâncla de, por exemplo, 50 gera-
ções de espêcies de grilos contldas em 5mm de espessura, supondo
que a taxa de subsidência fosse 0 r Immr/ano (estlmativa baseada em

dados da PETROBR.AS, obtidos atrav6s de comunlcação pessoalr ape-
nas com lntulto Ílustratlvo, não sendo necessárlo a justificatJ-va
da base para o cãlculo, a coluna em questão, ou mesmo local e ida
de do pacote conslderado e a taxa de compactação). Em pacotes co-
mo o encontrado na Mlna Pedra Branca (12m de espessura, aproxlma-
damente) poderia encerrar 1.200.000 gerações de grilos em lnterva
lo de tempo da ordem de 1.200.000 anos¡ geologLcamente lndetectã-
vels (para o Cretáceo).

Mas a estimativa de duração desse ciclo (urn ano por ge-
ração) apllcado aos EnsLfera do Ararlpe afl,gura-se bastante lmpro
vãveJ., uma vez que as condições atmosférfcas, prlncipalmente c1f-
mãtlcas, eram, pelo que se sabe, bastante dlstlntas daquelas ocor
rentes hoJe. Supõe-se que o ciclo de vl-da dos EnsLfera da Forma-

ção Santana tfveram duração muLto menor.
À morfologia dos Enslfera do Araripe, como jã dLscutido,

era bastante variãvel. Há una tendêncfa em produzfr-se espéci.es
cada vez maLores em resposta ao aumento do gradlente de temperatu
ra. Como tambêm Jä abordado, pequenas oscLlações cll-mãtlcas devem
ter ocorrido na Fonnação Santana, alternando-se estações secas e
úmtdas. TraduzLndo-se em ter¡nos de especlação alocrônJ.ca, durante
as estações ú¡nidas devem ter ocorrLdo d!.apausas, corrofroradas pe
Ia ocorrêncla de esp6cimes adultos, de ùamanho
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no mesmo horLzonte .

A taxa reprodutlva serlå então alta, em resposta ao
anbiente, e ocorrerLa um perlodo mufto curto durante aa fases
lnlciaLs do cLclo de vLda ,curèos o bastante para não del.xar re
gLstros (hfp6tese corroborada pela escassês de Jovens nos sedl-
mentos da Formação Santana). Co¡n dLeta r.lca e condlções cada vez
melhorea, é provãvet que mais de u¡n clcLo durante a estação seca
6er1â vantajosa. Com as condlções anbÍentals mudando (cllma cada
vez maLs quente) supõe-se que o ctcLo de vlda dos Ensifera do
Araripe deve ter sido alterado mals de uma vez. gerando subpopu-
lações genetlcamente Lncompatfvels pela não colncldêncfa dae Sg
rações adultas, prop!.c!.ando, assim, a especlação.

Reavallando-se, especul_atLvamente, com base no qua-
dro de observações e htpóteses acima, os cãlculos inLcfaLs encerra
rlam, agora. pelo menos 2.400.000 gerações de grrflos (2 cLc).os por
ano)- em lntervalo de tempo em torno de Ì.2OO.OO0 anos.

É lnteressante notar que dentre os espêclmes de cada
espécl-e, destacam-se alguns que poderiam ser lnterpretados como

"crftlcos", "rnarginaf s'r ¡ ou at6 negmo t'subespécles" ou 'raças",
como serla de se esperar, levando-se em conta o que ocorre hoJe.
Essas eubespécles ou raçaa são elementos previstos em qualquer
teorla de especiação, lncluLndo o graduallsmo ftlétlco.

Na ftgura 3-12, estão eEquenatizados os clclos de vlda
de duas espéct es recentes de gr!.los, reproduzfdo de À.T,E)hNDER

(1968,fig.2 partim), bem como cLclo de vtda hlpotétfco, admltLdo
para os gr!.los da Formação Santana.

3.5. Ajustes à especlação alocrônLca aplLcada ao passado geo16
gLco.

Conforme as observações, os Enslfera da F ormação Santa
na parecem se aJustar ã eepeclação alocrônl.ca, esta verLfLcada e
testada na fauna atual. Entretanto, em se tratando de fõsseleral
guns ajustes são necessár!.os, consfderando o fator tempo, em es-
cala LnfLnttamente superlor â que é possfvel acornpanhar hoJe.por
essa razão, se hoJe podemos observar 5, 10, 15 gerações de grllos
recentes, na Formação Santana. 2, 3 ou 10 ¡ntlhões de gerações po
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Sadullos NNliorrnt ffi-ïotot

F19.3-I2r À-B) dlagrama do cLclo de vida de duas espécJ.es
de grllos recentes, ocorrentes no Leste dos Estados Unldos.
respectivamente Gryllus fultonf e Gryllus pennsylvanicus, re
produzido de ALEXANDER (1968, ffS.2 partln) e e) ciclo de vi
da hipotétfco, admltldo para grilfdeos da Fornação Santana.
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de¡n estar presentes em pouco ¡naLs de uma dezena de metroe de
espessura de sedl-mentoa e, alnda assLm, gere¡n consLderadas geolo-
glcamente lnstantâneas. Centenas de espécies poderlam estar repre
eentadas, ae preservadas. Vãrlas espécles poderl.am ter-se extin-
guldo, sem deixar regl Btro.

Uma dae dlstorções verf fl-cadas no registro geolõgfco,
comparando com o que ocorrê hoJe, é a alta porcentågem de esp6cJ.-
nes macr6pteros. Na fauna atual o balanço entre espécimes ,,nor-
ma16n, em relação aos macrópteros, õ multo mafs equfllbrado. Evi-
dentemente não se trata de problema de fossltfzação e preserva-/
ção, Jâ gue os proceasos são os mesmos quer para l-ndlvfduos rnlcr6p
teros, normais ou macr6pteros. Do ¡nesmo modo, a densidade da popu
lação deverLa ser muito maLor que a de hoJe, levando-se em conÍ,1.-
deração as condlções óttmas de cllma, abundante suprimento de co-
mLda, e malor disponlbltldade de espaço geogrãflco. Somar-se-fa,
aJ.ndara possibtlldade de guantidade menor de predadores, no caso,
aves, alnda não suflcientemente dLversfflcadas nos tempos ÀrarL-
per como faz crer o regl,stro geológlco. EventuaLmente os pteros-
sauros poderlam executar essa tarefa¡ como fonte âlternatlva de
allmentação, Jã que os peÍxes deverfam se constituLr na dteta
prfnclpal). Hã alnda o fato da grande extensão do cinturão tropi-
cal durante o Cretãceo. os Lnsetos teriam ã atsposição a maior á-
rea geográflca de todos os perfodos geol6gicos, portanto, a capa-
cÍdade mlgrat6ria e de colonização terla de ser mufto naLor gue a
que se verfffca hoJe. Essa resposta, morfologicamente, ter-se-fa
dado através do fenômeno I da macropteria

Um dos efefÈos gerados por populações de densLdade alta
6 a menor probabflldade de atração de fêmeas, distantes geografl-
camente, pelos machos. Esse dtstânclamento pode gerar o lsolamen-
to desses fndLvfduos, da população prtncipal. Àplicando-se o fa-
tor tempo, em escala geol6gica. o l-solamento geogrãfico pode gg
rar cladogênese, surglndo nova espécle alopátrica, em resposta a
especfação fnfclal¡nente alocrôn1ca, quando os Lndivfduos não ne-
cessariamente estavarn l.solados geografLcamente.

Conclufndo, um dos efeitos da especfação alocrônica pg
de ter como resultado subsequente especlação alopátrica, que não
pode ser acompanhada na fauna atual, devido ao fator tempo em es
calas não geológicas .
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Exempllflcando, ao observa-se novarnente a flgura 3-4,
verLfica-se, na fauna atual, que as populações de espécies af!-ns
se sobrepõem graflcamente. Ào apll,car-se o fator tempo, no caso
da fauna do Àrarlpe, há ausêncta de sobrepostção, lndtviduallzan*
do-se as populações, graficarnente, em nuvens dlstlntas.

Existem, alnda, dols aspectos a serem dlscutldos, pa_
ra o caso do grãflco da figura 3-4a: 1) é lnteressante salientar
a previsibllldade da exístêncla de pelo menos mais uma espécle do
gênero CearagryLlus, por ora desconhecLda. Essa possfvel esp6cie,
teria como parâmetros prevlsfveis, ovl-posltor entre 20 e 30mm de
comprlmento e corpo entre 15 e 30¡nm de comprlmento¡ 2) quanto a
não sobrepostção grãfica, hã que se ter cauteLa pols, multo prova
veLmente, com a descoberta de novos espécfmes (incl-usive os prevl
sfvels) essa conflguração pode se alterar compLetamente. O grãfi-
co pode não estar refletindo exatamente a representatlvldade dos
taxa (o reglstro, multo provavelmente, não pode ser conslderado
completo ou representatÍvo) . .lá a mesma anállse para o gráflco
das espécles do gênero Ararlpegryllus (Fig.3-5a) pode estar rnals
prõximo de ser representativo (apresenta maior sl_¡nllaridade com a
dlstribulção atual) .

3.6. Impllcações cronoestratigrãficas.

os resultados de especlação alocrônLca, envo!.vendo pe-
quenos perfodos de tempo (georoglcamente falando), são evidentes,
com sensfvers lmpllcações cronoestratlgráftcas. se a tendêncla ve
rLfleadâ na Mlna pedra Branca, onde espécies dlstintas estão sepa
radas por carnadas millmétrlcas de sedimento, for mantida para a
bacia toda, envolverã frações de tempo nunca antes proporcLonadas
por qualquer outro grupo de fósse1s. Os resultados obÈ1dos aquf
são prelimlnares, locais, por ora não extensl-vos sequer aos aflo-
ramentos pr6ximos, que por fatores dJ-versos, não permftj.ram, aln-
dar coleta sistemãtica como a efetuada na Mina pedra Branca. uma
das tarefas maLs lmportantes a ser executada é o rastreamento de
representantes da Famflia Elcanl_dae no Cretáceo Brasflelro, pols
pode assinalar importante evento bio e cronoestratlgrãfico, que
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dLz respel,to ã sua exttnção ern todo o Hemfsfério Sul , portanto
corn impticações não apenas locais rnas tamb6m em escaLa mundfal .
Hã evldênclas de gue o grupo tenha deixado seu último registro na
Fornação Santana, conforme abordado nos capftulos anterlores, bg
seando-se na dLversl<lade bai.xa e efeftos de "stress" ambiental .Se
as interpretações estlverem corretas, pode-se prever, por exemplo,
que na Formação Cod6, Bacla do Maranhão, de !-dade pouco rnais ve-
lha que a da Formação Santana (segundo LIMÀ, L982 , através da aná
llse da mlcroflora), serã encontrada, se preservada, uma fauna de
Elcanidae pouco mals dlversiflcada, com naior número de espécies.
Por outro lado, em sedlmentos mals novos que os da Formação Santa
na. representantes dessa famflla posslve!.mente não mais serão en-
contrados, aparecendo Ensifera mals especialLzados (tetlgonlfdeos ) .

Na Formação Santana Já exlste evidência do aparecimento
de tetigonffdeos, como pode ser veriflcado na figura 3-I3 ( forma
não descrita), embora não se tenha o ponto exato de colet,a do únt
co esp6clme dlsponfvel, nem o nfvel estratlgráfico. Dada a lmpor-
tância, em termos cronoestratfgráficos, do aparecimento deste gru
po no reglstro geol6gJ-co, aguarda-se que novas coletas possam for
necer novos exemplares com o deseJável controle est,ratigrãf ico.

3. 7. Ànál1se tafonômica.

Os Lnsetos da Formação Santana são caracterfzados pela
exceLente preservação, espécines relatlvamente fntactos e tridi-
mensf-ona1s, fato pouco comun, levando-se em consideração que são
organlsmos altamente sujeitos a processos de desarticulação, frag
rnentação e deformação por compactação. os Enslfefa ali predervados
são todos alõctones, de hábftos terrestres, portanto concentrados
artÍficfalmente no sftio deposlcíonal . eualquer tipo de transporte
trarLa consequêncJ-as desastrosas, no que diz respefto a preserva-
ção de todos os elementos rnorfológlcos. cono observado nas figuras
3-2a e b, não há qualquer orientação preferencfal nas amostras,
sendo, portanto, descartado qualquer transporte que envolva cor
rentes ou ondas (pelo menos para os espécines fntactos). Conforme
abordado por MÀRTINS-NETO (1989 ) alguns grupos de insetos são mui
to resistentes a ação dos ventos. As mesmas consLderações tecidas
para os lnsetos da Forrnação Treme¡nbé (Terciãrio, São paulo) se
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pig.3-I3: desenho esquemátlco de tetlgonlfdeo provenLente da For-
nação Santana (não descrlto) . A) detalhe do membro posterJ-or; B)
detalhe da t6gmlna, evLdenciando-se o esp6culo be¡n desenvolvJ.do,
caracterÍstica de espécJ-es modernas .
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apLlcarlam aos lnsetos da Formação santana. Os Etcanldae, sem ex-
ceção, foram preservados em poslção post mortem natural (asas em

poslção de repouso), portanto não vleram a se debater no corpo
dtãgua antes da deposfção (Jã chegararn mortos ao sftlo deposicLo-
nal?) . Sen a ação do transporte aquät1co, Êem a ação do transporte
aéreo (ventos) e com a grande acumutação verlflcada (o número de
espécimes preservados não é usual, em se tratando de J-nsetos), po
de-se sugerlr que a acumulação não fol fortul-ta e sÍm eptsödica.
Trata-se, pols, de evento catastrófLco, responsãvel pela acumula-
ção de natureza sedi¡nentológlca, mas que não envolverLa soterra-
mento rápldo, segulndo o raciocfnl"o de BRETT e BAIRD (L986) e não
se encalxarlam adequadamente nos model-os propostos por KIDV{ELL et
al. (1986). À paleoentomofauna do Ararlpe poderla ser considerada
"fauna excepcional" no que dlz respelto ao estado de preservação,
grosso modo como a de Burgess Shale (ScHopFr1975) .

3.7.1. Provãveis causas da acunulação de Ensifera do Ararlpe.

Conforme salLentado, não há evldêncl-as de transporte a6
reo ou aguâtlco. À poslção post nortem dos Elcanldae sugere morta
Ildade em massa. Um evento catastróflco provável serLa envenena-
mento, através de atlvidade vulcânlca, por exenplo, mu!-to embora
não exista na literatura evLdêncla de atividades vulcânLcas na
Formação Santana. Uma hlpótese mals plausfvel serla a de que o
próprlo lago do Àrarfpe exalasse gases t6xlcos, perlodlcamente.Es
sa ativldade envenenarLa o ar prõximo, matando qua!.quer animal
que sobrevoasse a regtão (l.nsetos, pterossauros e aves). Esse la-
go ou lagos, da regJ.ão possuJ.r!.am caracterfstLcas bastânte reduto
ras, como parece comprovar a matêrl-a betumfnosa nos folhelhos.

DELLA FÀVERÀ(1987) Jã postulava que tempestades serLam
os agentes da polulção ambiental, trazendo como consequênclas a
mortall-dade em massa da fauna e flora. MARTILL(1988) tanb6m é dg
fensor da possibllldade da ocorrêncfa de eventos desse tlpo, como
consequêncla de eplsód!.os gufnicos ou climáticos.

Todos esses dados parecem indicar que o conplexo lacus-
tre do Ararlpe perfodicamente envenenarLa a vida nele contlda. Em

condições normaJ.s, apesar de um fundo anóxlco, repleto de organLs
mos em decomposJ.ção, propiclaria a vlda de peJ.xes e l-nsetos aguã-
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tl,cos, além de outros organlsmos, na!.s próxfmos do e.spelho drágua.
Com o advento de tempestades episódlcas, o fundo desses lagos se-
rla revolvldo , exalando gases è6xLcos (a¡nônla, sulfetosretc.),
envenenando a vida, tanto dos lagos, quanto da atmosfera clrcun-
dante, tendo como conseguêncla eplsódlos de mortall_dade em massa.

As possfveLs evl-dêncl-as de epfsódlos catastrõflcos
são enumeradas a segulr:

l. acunulação de pefxes do gênero DastL!.be, em sua gran
de maiorLa contorcidos t

2. extstêncla de lcnof6sseLs atribufdos a peguenos pe!_-
xes, Êob a forma de plstas horlzontais difusas. conpatfveJ.s com
aqueLas delxadas por peixes se debatendo no fundo dos lagosrquan-
do envenenados (CfcUEL & MÀRTINS-NETO,1989 ) t

tural;
3. concentrações de ElcanLdae ern posição post mortem na

4. grandes concentrações de Ephemeroptera,

Evidências de vlda em perfodos subsequentes (ou antece-
dentes) aos eplsódtos catastr6flcos:

1. ação de necrõfagos (concentrações de ostrãcodes e ou
tros epfblontes em carcassas de peixes e Lnsetosi

2. lnsetos fortultos preservados com asas abertasrdísso
clâdas, fndfcando que se debateram no corpo drãgua antes da depo-
slção ffnal.

3.7.2. Causas provãvel s da excepcJ.onal preservação de Lnsetos nä
Formação Santana.

Cono tradicionalmente vem sendo apontado na 1lteratura,
o soterramento rápido seria responsável por preservações excepc!.o
nais. BATE (19?2, jã havla noÈado o excelente estado de preserva-
ção de ostrãcodes da Formação Santana, achando provãvel que os
mesmog tÍvessem sfdo repentÍnamente soterrados, rapidamente asf!.-
xLados e os safs fosfãtfcos derivados dos peixes em decomposJ.ção
proplcrariam rãplda substituição do carbonato de cálcio e gu!-tina
pela apatl-ta.
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É bastante plausfvel admitir que condlçõea ff sl.cas e
qufmfcas excepcionals são requeridas para preservações igualmente
excepcionafs, como afirma SEIL.à,CIiER (1970). Outro prê requlslto
tradlcl-onal lnferido para esses casoa, dlz respe!.to a anoxLa. À!
LfSoN (L988) através de experlênclas com fnvertebrados recentes,
procurou dernonstrar gue tanto soterramento rápfdo quanto anoxLa
podem, efetLvamente, dlmlnuLr a taxa de apodrecimento, maÊ certa-
mente não lnterrompê-la. Ern sua oplnlão, o ünl-co modo de Lnterrom
per o apodrecÍmento é através da nineralização, demonstrando que
algumas reações dlagenétlcas, como a formação de pirita e carbona-
to de cãlc1o, ocorrem dentro de semanas ou meses ap6s o soterra¡nen
to e antes de que ocorra decomposlção acentuada do organlsmo.

No caso dos insetos do Membro Crato, a hipótese de so-
terramento rápido serla lrnprovãvel, levando-se em conslderação os
processos requerldos para a deposlção dos carbonatos (DEÀN et al.
1983). Jã a exlstência de anoxLa é quase consensual, o que contrl
bulrla para que o apodreclmento dos espécJ-mes fosse maLs lento, ao
nesmo tempo em que devem ter ocorrido reações dlagenétlcas (substl
tufção da qultina pela apatlta, por exernplo), fnterrompendo deflni
tivamente o processo de deconposlção e proporcfonando preservação
excepclonal, algo slml_lar äquela da fauna eocênica de Grube Messel,
Àlemanha (FRANZEN, 1985).

3.8. Considerações sobre a orlgem da fauna de Ensifera do Araripe.

O supercontlnente da pangea que outrora inclulu dfver-
sas massas continentais, fragmentou-se durante o Mesoz6ico. No cre
tãceo Inferlor existiam duas principais massas continentais no He-
misfério Sul: Austrãl1,a + Àntartica llgadas ã enêrlca do SuI è es-
te conjunto l1gado ao noroeste da África e a segunda constitufda
pelo restante da Áfrlca, separada de sua porção noroeste por un
mar epicontfnental, além de outros fragnentos menores, um deles Ln
cluLndo Madagascar, India e o fragmento SuL do Tibet + Burma + Ma-
Lãsia + sumatra (ÀuDLEy-cHÀRLEs et al., lggg). A abertura do Àtlân
tfco SUI separou lnsetos da Àmérlca do SuL do leste africano, pro
duzlndo padrões de vl-carlâncla que, no entanto, ainda não estão su
ficientemente esclarecidos, devido a pouca documentação fóssil dls
ponfvel.
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À orlgem da fauna de Enslfera do Ararlpe rnufto provavel
¡nente estã condicl.nada à fragmentação do Gondwana, multo embora
as diversas fa¡nf rlas representadas no Membro crato possam ter orl-
gens distfntas umas das outras, aJ.gumas refletlndo padrões de vlcarIâncla, condlcl-onados , talvez, ao clfma.

A pesquisa em blogeografla por vlcariâncla, âpesar de
compJ.exa, vem tomand.o corpo, prlnclpalmente na úItlma década, e envolve, fundamentarmente ' rerações fllogenétfcas, sendo ampramente
utlllzada em slstemãtfca, bl0geografla e no reflnamento do contro-le de tempo (bfogeografr-a hlstórfca) (vide por exemplo HENNTG, rggr;
GRÃNDE, l_985¡ ZESSÌN, 199?).

Os Enslfera possuem longa hlstór1a geológ1ca (desde oCarbonffero) com reglstros, principalmente, no Hemlsférfo norte (Es
tados Unldos, Europa e Ásla). No Hemf sfêr1,o Sul, cltações exlstem
para o Paleozóico da ÀustrãÌia, algumas poucas espécies descritas
para a .Áfrlca (vlde ftem 2.3.) e, no Brasil, unlcamente o taxon
Proedlschia rnezzalr-rai pinto & ornellas, 1g7g, provenrente de Bor.tuva, Estado de São eaulo (Subgrupo Itararé). oedtchfdeos estão entrl
os Enslfera maLs antlgos conhecldos (SHAROV, 196g; HENNIG, l9g1).

A atrlbulção gondvânica para a or!_gem de certos grupos
de lnsetos apregoada por alguns autores (RIEK, I970a; TASCH, I9Z0;
Es*ov, 1987) rnvariavermente não encontra respaldo por parte da crftica especlallzada porque as rerações fllogenétfcas entre os Ensifera paleozóJ-cos e os mesozõlcos não são ainda suflcientemente craras(vide HENNrc, 1981), o gue serla indfspensável para a anárlse do
grau de parentesco e consequentemente para a rnvestrgação de sua o-
rigem.

Os invertebrados terrestres e aquãtlcos braslleiros malsantlgos (lnclulndo-se aqul os Lnsetos) e as plantas mais generaLlza
das, mostram nafs afr-nldades com os erementos da fauna austrar.iana
(M['NROE. 1965; RIEK, L97Oa,b¡ TASCH, I9?0; VEEVERS, l9B4¡ BRTGGST
1987) do que com os da fauna africana. rsso imprfca, necessarlamen-
te, na existência de alguma conexão entre a Arnérrca do sul e a Aus_trãlla em tempos prã terctárlos (embora pudesse ser através de ro_tas nlgratõrLas e não necessarÍamente conexões terrestres). RIEK(1970a) consldera como certa essa conexão, comentando que em alguns
aspectos, a entomofauna austrarrana é mals slm1lar à do chrle do
gue à da Nova zelândfa.
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Com dados dfsponfvels na ocaslão, TASCH (I970) sugerlu
rotas mlgratórlas Jurãsslcas de insetos, adÌnl-tlndo conecções (mf_
grat6rlas) entre a Austrálfa e Chlna, vl.a Madagascar e fndla, que
terla perdurado até o cretáceo rnferlor. Durante o pa).eozólco, o
autor (TÀscH, 9,.É9.) sugeriu que a rota migratórÍa seguirla o
segulnte esquema: Àustrálra - Antartr.da - sur. da Àrgentr.na - Nor-
deste do Braslr. - Nlgérla - .Á.fr1ca central - sul da Áfrlca - en-
tartlda - fndla - Ãsia. Se por um lado a sugestão de TASCH (g¡.ctt.)
seJa questfonãveL pela inexlstêncÍa de reglstros de insetos fós-
sel's no PaLeoz6ico da Bacia do parnafba que Justlflquem a fnclusão
do Nordeste do Brasll nessa rota hlpot6tLca, sendo rnafs coerente
fncluir o sul do Brasil (depósltos da Bacfa do paraná) e, alnda, a
exlstêncla de fauna lmportante na Am6rlca do Norte (permlano de
Kansas), por outro, a rota Austrárr-â - rndr-a - Ás1a ganha maior
sustentação com a constatação da placa sur do Tibet + Burma + Mará-
sia + sumatra, desprendlda da Austrãr-fa Já no permlano (ÀuDLEy-cHAR
LEs et al-'' 1988). o deslocamento desta praca permltirl-a a manuten-
ção de rotas migratõrtas desde o paleozóico até o Terciárlo, o que,
em grande parte, explicarfa a grande slmiraridade da paleoentomofau
na brasflelra com a da Ãs1a.

Durante o Mesozõlco, TASCH (1920) sugerl.u a segu!.nte ro_ta mlgratõria: Austrãrla - Àntartlda - rndla - Ásra - Madagascar -Indfa - Ásla. Mais uma vez essa sugestão poderla ser questionada,
a medida em que a grande documentação da Bacla do Àrarlpe, as recen
tes descobertas na África (Orapa) e na sequência l-acustrlna do
Triãsslco Superior da Formação Cow Branch (Carolina do Norte e Vlr_gfnÍa, EUÀ, OLSEN et al., l9?g), novos elementos devam ser conside_
rados. De qual.quer modo, a pJ-aca anterformente menclonada deveria
desempenhar Irnportante paper na manutenção das rotas rnlgratórias
Àustrál1a - Ásla. Há que se levar ern consideração, por6n, que anãLi
ses baseadas em slmllaridades de faunas são invarlavel-nente pre j u.tÅ
cadas pelo registro incompleto, prlncJ.palmente em se tratando de in
setos.

3. 8.1. Provável orJ.gem dos El.canldae do .Ararlpe.

Os ELcanidae, de acordo com a documentação hoJe disponf_
vel, estão todos eles restritos ã Laurasr-a (vtde dlstrlbulção na fl
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gura 3-8). Duas hlp6teses prtncfpaJ-s poderlam expllcar a exlstên-
cia bem estabelecfda do grupo na Bacla do Ararlpe: â prfnelra 6e-
rfa adnltfr que a famflla é vlcarlante. Neste caso, as espéct-es
do Àrarlpe teriarn que ter, neces sarlamente, orJ_gem comum com aa
de¡nals esp6cLes conhecLdas. Outra hlp6tese serfa a de admLtlr a
lnexlstêncfa de vl-carlância e, nesse câso, por processos ml_grat6-
rfos, o grupo atlngirla a Bacla do Àraripe, orLundos da Laurasla.

À segulr, utllizando-se os m6todos de blogeografia por
vicarlâncLa, temos:

ZESSIN(f987) ao efetuar ampla revisão dos representan-
tes da Famflla Elcanidae, propôs o segulnte cladograma, Ievando-
se em conta apenas gêneros:

ìÀeseloana r,r.""tnT::elcaoarqeaoa BaiÊ5eloa$a
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Efetuando-se agora
anterlor, tem-6e 3

um cladograma de ãreas e transpondo

\oona

Como pode ser veriflcado, os Elcanldae possuem dlstribul-
ção restrlta ã Laurasia. portanto, ao inserlr-se o gênero cratoelcana
(Kf , Brasil) no cladograma e admitir-se
se como re sul t.ado :

origem gondvãnlca. teria-

(ß1)

lÀese\ccna ç,oo"'tYnoj"\,Io"n"

({9')

"'lii'i]'u'""'t.Am. su-
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' Neste caso, Cratoelcana teria ancestraL orfundo da pangea,
o que é evldentemente fmprovãvel. Portanto, a orlgem dos E1canldae do
Araripe não é gondvânica. As espécies brasil-e1ras provavelrnente são

oriundas de tronco da Laurásia, que atingLrarn o Araripe, possivel-
mente no Mesozóico, através de migração, conforme representado acima
no cl adograma.

3.8.2. origem dos demais Ensifera do Araripe.

Ouanto äs demais famflLas de Ensffera do ArarLpe, mufto
pouco pode ser inferldo em ternos de origem. Os crylloldea e Ha-
gloLdea possuem grande dlstrlbufção, prlncfpalmente na Ásia, e ca
rêncla muito acentuada de regLs¡tros no Hemlsfério Sul . Com os da
dos dJ.sponfveLs as hlpóteses são muito varLadas e lnconsl-stentes .
Uma das possfveis é a que envoLve vãrtos eventos mlgrat6rios, em-
bora uma orlgem gondvânfca não possa ser desconslderada para cer-
tas famflLas (Eneopteridae, por exenplo)

Àpenas a esp6cJ-e de ScapterÍscinae (Gryllotalpidae) for
nece dados mais consLstentes, pois a subfamflla é hoie representa
da por apenas um gênero (Scapterl"scus) de distrlbuição restrita
ãs reglões neotroplcais (VICKERY,]-g77r. O único fóssil conhecido
é a espécle descrLta neste trabalho: muLÈo provavelmente, portan-
to,sua orJ.gem é gondvânlca.
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ouanto aos phasmoml-mldae, se confir¡nado o enquadramento
no gênero phasmomimerla, pode ter dl'trlbufção mufto semerhante
ãguela verifl-cada para os Elcanfdae, o que se afigura mals uma fa
mflla cuJa orlgem se deu na Laurãsla, tendo mlgrado para a À¡nért_
ca do sul, provavelmente no Mesozõlco. l¡a frgura 3-t4 é fornecido
o napa esquemãtlco das massas contfnentals durante o cretãceo rn-
ferior, podendo-se visualisar gue o fntercâmbro entornofaunfs tfco

Flg.3-L4: mapa ffco das massas contfnentals durante o Cretá
ceo fnferior, baseando-se nas interpretações de BARRON (L9BZ) e
AUDLIEY-CHARLES et al . (1988). Í,rea en negrito represenÈa fraqnentos
do condwana; área pontllhada, fragmentos da Laurasfa; Linhas trace
Jadas, o contorno at.ual dos continentesi área em branco, os ocea-
nosi a Linha divisõrfa central, representa a linha do paleoequador.

poderfa ser efetivo entre a Laurasia e o Gondwana vfa frag,mentos
constatados por AUDLEY-CHÀRLES et ar. (lggg), como também serla
possfvel o mesmo tntercâmbl-o entre parte da Europa, vla noroeste
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ANEXO I

TABELÀ DE MEDIDAS

(run)

e sPecl.ne teqmlna cabeça corpo
c

1p.
c

:ercos FF

c
Irnlc

TAP

cc L ch-
Àr-arlpegryllus camposae (ó

lcp.zrr-re ¡ ¡
I

lcP/I'r-1478
IGP/Lr-t632
ev-r1
l"u-, t
[u-r,
cv-8 7

cv-t086
cv-2003
cv-27
cv-2073
3V-2 011

rv-1089

=v-2024
rv-15 7 3

10r0
11, 0
I0, 0

11,0
[0,0
[4 r 0

9'O
[5, 0

10, 0

10,0
_5, 0

-1, o
.3r0
.1. 0
0r5

6r0
6rO

6rO
4r0
5r5
5r5
4 r5
7rO

7 r0
7rO

7 r0
''t,0

6r0
trOl
6r0l

2,

2r0

3r5

4rO

18,0

15r0

20 r0
11, 0

10,0

ArarÍpegryllus nanus (d)

EP/IT-L664
cPllr-I6s4
Ar"rA-r-030
RGMN-6OO

3V-2061
3V-1306

tv-1092

7rO

8.5
8r5
6ro
6rO
6r0
8'5

4r0
4r5
4ro
3r5
3ro
4rO

4rO

1ro 2ro

!2,0

9'O

6r5 4rO 2'8
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esÞéõfmð cef cos
c

FP

Àrarl.pegrvllus marlanoi (d)

Ararlpegryllus cf. å. femfninus

4r5
3 r 6*
5,0

RGMN- 16 5 5

ÀrarLÞeqrvl-Ius femlnlnus (01

cv-2040
RGMN-254

RGMN-333

cv-10 9 3

cv-2293
cv-2025
ÀMÀ-I-50
cv-2048
cv-1515
cv-2051
RGMN-2

cv- 10 94

cv-2306
cv-2435
cv-2038
RGMN-4I

cv-1990

10, 0

l'3r 0
Ì1, 0

10,0 4r5

rr5

3r0

3ro
2rO

2rO

12,0

9r5
9 r0

13r5
12 r5
Ll-, 5

L2r0
10r0

12 r5
L2,5
rÌ,0
12,5
11,0

12,0

7 ro

8ro
9r0
6'0

l1r 0

9rO

715
.0r0

5r0
5r5
9r0
7ro
6r5
7'0
6.0

7r0
7r0
6r0

7r0

6r0
6r5

4r5
4r8
6r5
6'0
5r5

3'8

6r0
5r0
4 r0
615

215

3ro
2r5
3r0
3r5

2r0

.¡E

cv-1287
cva-5
CVa-8

CVa-13
CVa- 14

cv-2015
cv-901
cv-1295
RGMN-.6

RGMN-7

lr0

10,5

9r5
9ro

12,o
L2.o
13r0
13,0

5'9

7r0
8ro

715
lo ,0
lr0
lr0
3'5
6r0
5r5
6r5

,0
,5
,0

,5
,5
,8
,5
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Àrarlpeqryllus sDinôsus (o)

Àraripegryllus cf. À. sÞinosus

cv-1091
cv-2023
RGMN-166
RGMN-I7 6 9

cv-2 3 39

RGMN-38

cv-2002
cv- 2 354

RGMN-37

6rO

4ro
7r0
2r0
6ro

,0
,0
.0
,2

0r8

lr5

lr5

,0 I to,5

,0 I 12,o

,0 I 11,5

4 ,0*

4 ,0*

6r0 6r5

5ro
L2,
9,
5,

412

4r5

415
9r0
5ro
3r5

3'2

2r5

2,0

cv-24 3 3

cv-2047
cv-1986

,0 113,0

cv-2296
cv-2 0 31

cv- 01

cv- 30

RGMN-25 3

cv-I006

7,
6,
6,
7,

ArarlÞeqrvllus neqacephalus (g)

cv-256
cv-2036
RGMN-602

cv-688
cv-692

18,5
L'l ,0
14,O
L4,o
14 .0

11,01 9,5
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esPecrme tè9ml na

clr
cabeça

clL
cor Pc

c
ovl P

c
cercoE

c
FP

c
TP

c c
Cearaqrvllus perforatorius (Q)

cv-6 0I5
cD-I-41
cv-1020
cv-Ì6 9 9

DGM-6 2 81

RGMN-662

29 ,0
25 ,0
35, 0

28,5
32,O

32,O

,0 29,0
28 ,0
30,5
24 rs

32,5
32 r5
14,5*
20,ot

32.O

l6r5
16r0

15, 0

I5,5

Cearagryllus cf. 9. perforatorlus

RGMN-203

cD-r-l-2 3

25 ,0
18,0r

26 ,0
24,O

Cearaqryllus poliacanthus (Q)

cD-r-69
cv-I989
cv-I299
cv-558
cv-2 35 5

cv-1980
cv-700
RGMN-40

16,0*
25,0

25,0

20 ,0

9,

I7 ,5
\7 '0
24,0
15, 0

I3,0

23,O

20 ro

8ro
lL, 0

l0r0
9r0
9r0

5,0

10 ,5
J.2 ro

12 r(
or

Cearagryl-Ius mfcroceÞhalus (0)

RGMN-9OO

cv-257
RGMN-901

22,O 8'0
2r0
4rO
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especlme te gr fna 
I 
câbeçå corPo

c
ovlp.

c
ce r coB

c
PP

c
lr"lc

TÀP

cc lr I c lr
Carl-riqrvllus elonqatus (d)

cv-1003
cD-r-16 3

RGMN-1659

cv-1087
cv-1984

l7r0
15,5
L4r0
16,0
16,0

6'0
6r5
5ro
5'5
4'o ,5 3r0

Caririgryllus pllosus (Q)

cv-2052
cv-2034
RGMN-36

cv-2440
cv-1108
cv-1513
cv-2294
cv-2045
cv-2295

lz,s

t,,,
lr,u
l',u

l''u
1,,,

3r0
3ro
3ro
3ro
2'5

3r0

l3r0
I4r0
14,5
14 ,0
L2,5
L6,0
1I'r5
12 r0
!2 r0

715
8r0
8r4
6r0
8r0
6r5
715
8'0

5 r 5*
6 r 5*

L2 ro
L2,0

?,5
7ro

8ro
7ro

9ro
5r0

6r0

3r5

Carlrlqrvllus arthaudt l0ì

cv-t088
RGMN-32

I4.0 5r0 2r5
2rO

2 ,5
2r5

13r5't
11,5 4 ,5*

Carlrlgryllus cf. C. arthaudl

*-trrr j 
J

215 ,0 L3, 0 4r0

CarIrlqrvllus mesâi l0ì

cv- 76

cv-l_0I6
cD-r-8 3

cv-2 304

cv-108 3

cv-l698

9rO 3r8

rr5
I'5
rr5
Lr5
Lr5
t,s

2rO

2rO

2to
2rO

2r0
2,O

715
9r0

L2,5
1I, 0

10.5
9.5

3r0
4r0
612

4 t5*
4,5

3r5
6r0

8,0
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ÀNEXO IT

Descrição (efetuada por R. Sena, PETROBRÁS) de amostra
de g1pslta, col-etada da local-ldade 5 (Mlna fBÀCrpE):

" gipsita fibrosa preenchendo fratura ou plano de acama
nento. Tfpicamente secundãrla, formada por tnjeção e segregação
de águas sulfatadas (conatas) , comuns na região. Não serve como
fndlcatlvo de paleoamblente. pode ter vindo de camadas mals altas,
depols do acamamento ocorrLdo".

Esta amostra estã deposltada na CoLeção paLeontológlca
do l,aboratório de Paleontologfa, Departamento de Geologia, Unlver
sidade Federal do Ceará.

O perfll do afloramento e a posição estratlgräflca da co
leta são fornecidos na figura 1-4 (p.30).
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ÀNEXO III
Tabela de distrlbulção de coleta nos sete afloramentos

estudados (descrltos no fte¡n 3.I.). convenções: h - horlzonte (con
forne flg. 3-3); R - raroi vegetal-s ',tlpo l,' - refere-se ã ffgura
correspondente na Estampa XV.

ENS IFERÀ NOVÀ OLIN )A BARI B.J JD

rarl
rarl
rarl
rarL
rarl

tl.us camposae

llus nanus
Llus marianof
llus femlnlnus
llus splnosus
1lus serrllhatus
lLus meqacephaLus

lArarlpegryllus sp.
I

lCearaqryllus monstruosus
r-
lCearaqryllus robustus
r-
lCearagrylLus qorochovl
lCearagryllus perforatorlus
lCearagryllus Þollacanthus
lÇearagryllus mlcrocepha1us
lCearaqrvllus so.
lSantanaqryllus hesselae
Brontoqryllus excelsus
CarirlgrvLlus eLongatus
CarlriqryLlus pllosus
Carfrlgryllus arthaudL
Carlrlqrvllus mesal
Carlrfqrvllus sÞ-
Cratogryllus pentagonales
Pqlqeoscapterf scopsis cretacea
ArchaeogryLlotal-poldes ornatus
Kevania ararir:ensls
Cratohaglopsis santanaensis
PhasmonLmella? ararlÞensls
3ratoelcana zesslni
lratoeLcana damlanl_l

5 6 7

x

x
x
x

x
X

X

x

hrr

hrv
hr,Ir.III

hIT

hr,rr

hI

hrv

hr
hI

x

x
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)UTROS INSETOS

-

I NOVÀ oLINDÀ

T-r-f-,-l_¡-
BÀRB. B.J. .ln

5 6 7

Bphemeropterâ

Hexaqenf tes corradlnl-ae
PÌoameletus costalinaL

hII I
hrr r III,I

hIIT
hrr
hrv

hrrl r rv
hrv (n )

hl, rv
hI

I x

x

x

x
Heml.Ptera
Blattodea
Hymenoptera
DLptera
Neuroptera
Odonata
Élomoptera

Lepldoptera

IVEGETÀrS Tf PO: 1

IO

x

x

x

x

hI , TTI
hI , rIr

hrr, rv

rI ,II T III TIV

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x x

I/ERTEBRÀDOS

Þastllbe elonqatus x (R) hr-hrv X (R) x (R)
]OPROLTTOS ?

x x

bar
BAR = Barbalha (tocalldade 5)
B.J. = Brejo Santo (Localfdade 6)
JD = Jardim (localidade 7)
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ÀNEXO IV
Sumãrio dos espéclnes examinados

SUPERFÀMrLIA GRYLLOTDEA n9 esp. (d) (g)
FÀMTLIÀ ENEOPTERI DÀE

Araripeqryllus camposae lg X
Àrarlpegryllus nanus 06 x
ÀrarfpegryLlus rnarLanol OI x
Ararlpegryllus feminl-nus 40
Ararlpegryllus spl-nosus I ?

Ararlpegryll-us serrLlhatus 12
ÀraripegrvLlus megacephalus Og

Ararlpeqrryllus cf. A.femLhLnus 39
ArarLpegrvllus cf. À.spinosus 14
ArarLpeqrylLus cf. À.megacephal-us 02
ArarlpegryLlus sp. 133

x
x
x
x

TOTAL 286

Cearagrvllus monstruosus Ot X
Cearagryllus robustus 01 X
Cearagryllus gorochovf 0l X
Cearagryllus perforatorlus 06
Cearaqryllus poliacanthus o1
Cearagryllus microcephal.us 04
Cearagryllus cf. C.perforatorlus 04
Cearagryllus cf. g.poltacanthus Oz

Cearaqryllus sp. 07

TOTAL

x
X

x

33

Santanagryllus hesselae 01 x

Brontogryllus excelsus 01 x

TOTÀL FÀMILIA ENEOPTERIDÀE : 321 espéclmes

26I



n9 de espéc1mes (d) (g)

FAMILIÀ GRYLLTDÀE

CarlrLgrvllus elonqatus 05

Carlrlgryllus plLosus t-9

CarfrLgrvllus arthaudl 03

CarLrlgryllus mesal 10
CarirLgryllus cf. C.pllosus 26

Carlrigryllus cf. C.arthaudf 04

Carirlgrvllus cf. 9.mesai 02
Carlrigrvllus sp. 08

TOTAL

x
x
x
x

77

Cratogryllus pentaqonales 03

TOTAL FÀ-[{ILIA GRYLLIDÀE : 80 espêcirnes

TOTAL SUPERFÀMTLIA GRYLLOIDEÀ : 401 espécimes

SUPERFAIUTLTA GRYLLOTALPOIDEA

FAMILIA GRYLLOTÀLPTDAE

Pa laeoscapter L scopsi s cretacea Ol
¡rchaeogryl lotalpofdes ornatus Ol

ÎOTAL FÀ¡{ILIÀ GRYLLOTALPIDAE : 2 espécimes
TOTAL SUPERFÀMILTA GRYLIJOTALPOTDEA : 2 espéc!.nes

S UPERFA.II{IL TA HAGI.,OT DEA

FÀMI LIA P ROPHAI,ANE,OPSIDAE

Kevaniq araripensis Ol
Cratohagl.opsis s?ntanaensls Ol

TOTAL FÀIUTLIA PROPHÀLANGOPSIDAE : 2 espécJ-mes
TOTÀL SUPERFAIUILIA IIAGLOIDEÀ : 2 esp6cimes

x
x
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nQ de espécJ-rnes (d) (g)

SUPERFAMILTÀ PHÀSMOMIMOÌDEÀ

FAMILIÀ PHASMOMIMTDÀE

PhasmomfmeLLa? ârarLpensls

TOTAL FAMILIÀ PHASMOMIMIDAE 3 I espêcfme
TOTAL SUPERFÀMILTA PHASMOM]MOTDEA : I esp6cJ.me

SUPERFAMIIJIA ELCANOTDEA

F.A.Itf II., TA ELCÀN I DÀE

Cratoelcana zessini
Cratoelcana damianil

27

75

TOTAL FA}{fLIÀ ELCANIDAE : 102 espêci.mes
TOTÀL SUPERFÀ¡{ILIÀ ELCÀNOIDEA : 102 espécfmes

x
x

TOTAL GERÀL

superfamflla Gryllofdea: 4Ol
Superfamflfa cryllotalpoLdea: 02
Superfamflla Hagloldea 2 02
Superfamflla phasmomlmoLdea: 01
Superfamfl1a El.canoLdea: J-Oz

TOTA¡ DE ENSTFER.A EXAMINADOS : 508 esp6clmes

DrsTRrBUrçÃo DO NUMERO DE ESpÉCrEs poR cENERo

0 0
Ararfpeqrvl lus
Cearaqrvl lus
Santanaqrvl lus
Brontoqrvl lus

07

06

OI
0l

03

03

01

0t

04

03

CarL rlqrvl lus
Cratoqrvl lus

04 0t
0l 0l

03

Total GrylloLdea :

263

06 gêneros e 20 espécles



ns espécLes (d) (g)

Archaeoqry] lotalpol-des 01

Total GryLlotalpofdea: 02 gêneros e 02 espéc1es.

KevanLa

Cratohaqlops i s
OI
01

OI

0l

Total HagloLdea: 02 gêneros e 02 espéctes.

PhasmomimeLla ? 0t

TotaL Phasmominoidea : 0l gênero e 0L espécfe.

Cratoelcana 02

Total Elcanoldea : 0l gênero e 02 esp6cies.

TOTÀL: 12 gêneros e 27 espécles de Enslfera



Estanpa I

LEGENDÀ DÀS ESTAMPÀS

(Escala tndlca 5m¡n)

: ArarLpeg¡ryllus camposae Martins-Neto, 1997, tégmlnas
(d). nspéctmes: À) CV-1089¡ B) cv-1086; c) CV-29 e
Dl CV-202A

II : Ararlpegryllus camposae Martlns-Neto, 1997, tégmlnas
(d). nsp6cf¡nes: À) CV-2011; B) cV-2075, c) RGMN-239.

rII: A) Àrarlpeqryllus marianoi sp.n. , t6gmina (0), holó
tlpo RG¡îN-1655; B e D) Àraripegrvll_us spinosus sp.n.
tégm1na (p). Espéclmes: B) cv-2023 e D) cV-I091; C)
Caririqryllus pflosus sp.D., têgmlna (g), RG¡O,¡-211,
E) Araripegryllus feminlnus sp.n., tégmina (Ç) e rnem

bro posterior. Espéclme RGMN-254

IV : ArB,DrF,G) Ararfpeqryllus camposae Martins-Neto,lggZ
t6gmlnas (d). nspécfmes: À) CV-I090¡ B) CD-I-126; D)
cv-21; F) CV-23¡ c) cp,/1.T-1633. c,E) ÀrarlpegryLLus
nanus sp.n. Espêcimes: C) RGMN-1654, têgmina (d) e
E) RGMN-1664 (holóripo).

V : A) Carlriqryllus sp., vlsta lateral; B e G) Ararlpe-
gryllus spinosus sp.n. . Espécimes: B) RGMN-I669 e
cl CV-2299¡ C) ArarLpegryllus meqacephalus sp.n., hg
l6tlpo, Cttr-256¡ D) Carlrlqryll-us sp. , membro poste-
rlor Lsolado. Espécine CV-2052¡ E) BrontogrvLLus
excelsus sp.n., têgmlna (d), frofótfpo Àt{A-r-031; 9g-rLrlgrvllus pllosus sp.n., espéclme CV-2022.

VI : À) Carlrfqryllus cf. C.arthaudi, espécJ.me CV-I525. Se
ta indlca a presença de organlsmo lndetermfnado aderl
do ã base do abdone; B) Cratohaglopsl-s santanaensis
sp.n., hotótipo¡ C) CarfrÍgryllus arthaudl sp.n., hg
lõttpo¡ D) phasmonimella? ararlpensis sp.n., hol6tfpo.
Seta lnferior indlca a tégmi_na ¡ seta superJ.or lndfca
uma possfvel vela (R ?) ¡ E) Carfrfgrvllus elongatus
sp.n., tégrmina (d), espéclme CD-r-163; F) Carlrlqrvl
lus mesal sp.n., espécfme CV-2360; G) Cartrlgryllus
piÌosus sp.tr., espécfrne CV-2294 (holõttpo) .



Estampa VII : À) CarlrigrylLus ¡nesal sp.n., hotõtlpo, CD-f-0g3;
B) Cratoqryllus pentagonales sp.rì.r espéclme RGMN-
219¡ C) Carlrl-grvllus pllosus sp.n., espéclrne CV-
2437 ¡ Dl Àrarl-pegrvllus sÞinosus sp.n., espécfme
RGMN-300; E) CarlrigryÌlus pltosus sp.n., espéclme
RGMN-IL2; F) ÀraripeqrylLus serriLhatus sp.n., ho-
tótlpo, Cv-2296.

VIIf : A e C) Carirlgryllus eLongatus sp.n. espêclmes À)
RGMN-L659 e C) RGMN-211; B) CarlrLgryllus pLlosus
sp.n. r espéctme CV-l003; D) Cearagryllus perforato
rlus sp.lr.r espécime cV-I020, E) Cearagryllus po._
liacanthus sp.n., t6gnina (p), espécime cv-t9gO.

: A e C) Cearagrryllus perforatorfus sp.n., espéclmes
A) CV-60L5, holõtipor C) CV-I699; B , D e G) Ceara
gryllus sp. Setás em D apontam para organlsmos in-
determlnados aderldos ao abdome do espécfme; n)
Ararlpegryllus splnosus sp.n., holõtipo, RGMN-1669;
F) Cearaqryllus potiacanthus sp.n., hol6tfpo cD-I-
69

: A) Cearagryllus monstruosus sp.n. r hol6tlpo RGtoì-
1661; B e H) Cratogryllus pentaqonales sp.n. : B)
RGMN-218 e H) RGMN-1660, holótlpo. setas Lndl-cam a
posição do espéculo; C) Archaeogryllotalpol-de s or-
natus sp.n., t6gmlna (d), nofótfpo RG¡tN-23g¡ D)San
tanaqryllus hesselae sp.n., tégmina (d), trolótf po
RGMN-208¡ E) Cearagryllus sp. , tégrmina (g), espé-
cine RGIUN-40; F) Araripegryllus femlnlnus sp.n.res
pécirne CV-731 ; G) tetlgonlfdeo não descrfto. seta
fndfca o espéculo. Espécime RGMN-1670.

: A) Cearagryllus robustus sp.n., holótlpo RGMN-I662¡
B) Palaeoscapteri scopsi s cretacea sp.D.r hol6tipo
RGI\,!N-237. Seta lndica o caracterfstlco membro ante
rfor; C) cearagryll-us gorochovi sp.D., ho16tlpo
RGltOl-1663; D) Cratoelcana damj_anli sp.n., espécime
CV-2305; E) Kevanla araripensis sp.n., hol6ttpo
RGMN-239; F-H) Cratoelcana zessLnl sp.n. Espéclmes:
F) AIUA-I-025r c) Rc¡,N-t630; H) DGrq-6393-r.

IX

XI



Estanpa XfI : À e D) Cratoelcana zesslnl sp.n. Espécfmes: A) RGMN-
1619, holótfpo (d), D) cv-732i B,c,E) cratoelcana da
mianLl- sp.n. Esp6clrnes: B) CV-ZOZ6 ¡ C) CV-2349; E)
CV-2046¡ F) Concentração contendo ambas espécles do
gênero Cratoelcanâ, demonstrando padrão não preferen
clal de orlentação, aLé¡n do acúmulo de natérfa orgâ-
nica indlstinta.

XIfI: A) Cearagryllus rnicrocephalus sp.n., holótipo RGMN-
900; B¡C) Cearagryllus pollacanthus sp.n., espéct-
¡nes: B) CV-700; C) CV-558¡ D, E,F) Cearagryllus cf.
C.perforatorius sp.n., espécimes: D) ÀMNH-43g92; E)
cv-2429ì r') cv-257.

XIV: A e F) Cratoelcana zessini sp.n., espécines A) ÀMNH-
43883¡ F) RGMN-2001; B ) Carirlqryl_Ius pilosus sp.n.¡
espéclme RGMN-112; C) Araripegryllus sp., nembro pos
terior isolado, espécime A¡,ÍNH*4 3856; D) Araripegryl-
l-us meqacephalus sp.n., esp6cime RGMN-602; E) Ceara-
qryLlus sp., espécfme AMNH-

XV : Tlpos de vegetais d!.versos, encontrados no Membro
crato. Exemplar 1l rafere-se a copróllto (?).
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