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1 INTRODUÇÃO
1.1 Introdução geral
A paleontologia e a geologia sedimentar constituem ciências relativamente
novas e no Brasil são ainda mais recentes, entretanto existem instituições que se
destacam pelas coleções de fósseis e desenvolvimento de estudos aprofundados
sobre a flora e a fauna que foram fossilizadas em determinadas regiões do país.
Assim o é com o Laboratório de Estratigrafia e Paleobiologia – LEP – da
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM – no Rio Grande do Sul.
O LEP dedica-se ao estudo paleontológico de vertebrados e invertebrados
provenientes, principalmente da Bacia do Paraná, além de contar com material
coletado de outras formações brasileiras, e.g., a Formação Santana. Dado que o
LEP dispõe de uma coleção de paleovertebrados bastante representativa para a
paleofauna do Rio Grande do Sul , este estudo tem por propósito principal uma
caracterização teórica dos principais grupos extintos de Vertebrata pertencentes ao
Laboratório,

relacionando-os

com

sua

geocronologia,

além

de

fazer

um

levantamento quantitativo e qualitativo dos espécimes tombados.
Primeiramente faz-se uma breve elucidação a respeito da história
geocronológica da Terra, seguindo-se o referencial teórico a respeito dos grupos
presentes na coleção do LEP, os materiais e metodologias utilizados e finalmente
são dispostas fotografias representativas da coleção bem como a caracterização
qualitativa e quantitativa.
1.2 Breve histórico da Geologia e Paleontologia
Os estudos evolutivos sobre a história da Terra são relativamente recentes,
mesmo quando consideramos o período no qual surgiu o homem. Embora Pitágoras
já afirmasse que os fósseis correspondiam a animais que outrora habitaram a terra,
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centenas de anos se passaram até se iniciarem estudos para explicar a natureza
fossilífera e a história evolutiva do planeta. A partir do século XVIII, surgiram as
principais teorias para explicar a formação dos fósseis e sua preservação em
determinadas camadas de rocha.
O cientista dinamarquês Nicolau Steno (1638-1686), foi um dos primeiros
investigadores a analisar cientificamente a verdadeira natureza dos fósseis. Estudou
as posições relativas das rochas sedimentares. Formulou o Princípio da
Sobreposição – a acumulação dos sedimentos, em qualquer ambiente sedimentar,
origina uma seqüência de camadas ou estratos, em que as camadas mais antigas
são cobertas pelas mais recentes. Logo, desde que as camadas sedimentares não
tenham sofrido qualquer modificação na sua horizontalidade acumulativa original
(Lei da Horizontalidade), as mais novas encontram-se por cima das mais velhas.
Este Princípio da Sobreposição é fundamental para a interpretação da história da
terra, porque em qualquer parte do planeta Terra indica as idades relativas das
camadas das rochas sedimentares e dos fósseis nelas contidos.
William Smith (1769-1839) e os paleontólogos franceses Georges Cuvier
(1769-1832) e Alexandre Brongniart descobriram que as rochas da mesma idade
podem conter os mesmos fósseis, mesmo quando as rochas estão separadas por
longas distâncias terrestres. Publicaram os primeiros mapas geológicos de extensas
áreas, nas quais as rochas que continham fósseis similares foram consideradas da
mesma idade relativa. O princípio da correlação estratigráfica ou da identidade
paleontológica estabelecido por William Smith no fim do século XVIII, determina que
os estratos ou conjuntos de estratos caracterizados pelas mesmas associações de
fósseis são da mesma idade.
Charles Darwin (1809-1882), difundiu a idéia de que as criaturas da Terra,
incluindo o Homem, não eram criações imutáveis de Deus, mas o produto de um
processo de descendência acompanhado de modificações, ou evolução, como veio
a ser conhecido.
Para os cientistas da era pós-darwiniana, as semelhanças entre as espécies
são a expressão de uma relação evolutiva compartilhada, derivando, em última
análise, todas as espécies de um único antepassado comum (ou de um número
muito restrito de antepassados). Por conseguinte o conceito de descendência
acompanhada de modificações transformou a estática Grande Cadeia do Ser no
registro histórico de um processo dinâmico de evolução (DOMINGOS, 2004).
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No Brasil, a Paleontologia começou a se desenvolver com a chegada do
dinamarquês Peter Wilhelm Lund que estudou o Pleistoceno brasileiro a partir de
fósseis da região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Hoje o país conta com diversas
instituições que realizam estudos com os mais diversos materiais, destacando-se,
entres estas, a Universidade Federal de Santa Maria, com o Laboratório de
Estratigrafia e Paleobiologia, responsável por inúmeros estudos de materiais
coletados de formações pertencentes à Bacia Sedimentar do Paraná.
1.3 Visão geral da história geológica da terra
Desde a origem da terra até os dias atuais, vários continentes foram
formados, separados e reorganizados diversas vezes.
A posição atual das massas continentais em relação ao globo terrestre é o
reflexo da atuação de um conjunto de processos geológicos tais como a tectônica de
placas, espalhamento do fundo oceânico e deriva continental.
Nos primeiros 500 milhões de anos de sua origem (4,5 a 4 bilhões de anos)
a superfície da Terra era muito pouco rígida. A individualização da crosta que
constitui os continentes ocorreu a aproximadamente 4 bilhões de anos. Desde
então, as massas continentais vêm mudando de posição e de forma, sofrendo
processos de orogenias, rifteamentos e granitização.
A maioria dos autores acredita que a tectônica de placas venha atuando
desde o início do Proterozóico (2,5 bilhões de anos). Algumas evidências sugerem
que esse processo deve ter ocorrido já no Arqueano (a partir de 3,8 bilhões de
anos), porém de uma maneira diferente da atual, já que o fluxo térmico global era
muito mais alto.
Rogers, 1996 sugere que o primeiro grande continente, Ur, tenha sido
formado a aproximadamente 3 bilhões de anos e constituía-se de cinco crátons e
seus extensos depósitos de sedimentos, todos muito próximos: Kaapvaal, na África,
Dharwar, Bhandara e Singhbhum, na Índia e Pilbara, na Austrália além de três
pequenas áreas estáveis na Antártica (Fig. 1).
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Figura 1.0 Configuração do primeiro grande
continente – Ur, segundo ROGERS, 1996

Há 1,6-1 bilhão de anos uma nova sucessão de colisões entre placas e
orogêneses foi responsável pela fusão de praticamente todas as áreas continentais
em um gigantesco continente chamado Rodínia com uma área de 120 x 106 km2
(TECTÔNICA DE PLACAS, 1996).
Para Rogers, 1996 entre 900 e 700 milhões de anos atrás o supercontinente
Rodínia aparentemente iniciou sua fase de quebras, e se fragmentou ao longo de
dois grandes rifts, gerando três blocos principais: Gondwana Leste, Laurásia e
Gondwana Oeste (Fig. 2).

Figura 2. Configuração provável da distribuição dos blocos
continentais após a quebra do Supercontinente Rodínia.
Fonte: Modificado de Rogers, 1996.

O Bloco Laurásia se constituía de partes da América do Norte e Europa,
(Groenlândia e Sibéria). O bloco Gondwana Leste, compreendendo parte da África e
Antártica, Madagascar, Índia e Austrália permaneceu praticamente coeso até o
Mesozóico.
Durante o Neoproterozóico (1 bilhão a 545 milhões de anos), os blocos
constituintes de Gondwana Leste e Oeste se movimentaram ao redor do globo e
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vieram estabelecer o mega-continente Gondwana (Fig. 3). Esse evento se iniciou a
750-730 milhões de anos e teve suas últimas manifestações a 490-480 milhões de
anos, durante o Período Ordoviciano.

Figura 3. Mapa esquemático do continente Gondwana.
Fonte: Modificado de Trompette, 1994

No início da Era Paleozóica nos deparamos com mais um processo de
reorganização das massas continentais, com um padrão complexo de movimento
que inclui até rotação de continentes. Tem início, então, uma nova fase de extensão,
fragmentando Laurentia, Báltica, Sibéria e Gondwana e gerando o Oceano Iapetus
entre Laurentia e Gondwana. No interior dos continentes os processos de extensão
também atuaram, gerando subsidência de várias regiões e permitindo o
desenvolvimento de extensas bacias deposicionais, que no nosso continente podem
ser exemplificadas pelas bacias do Parnaíba, Amazonas e Paraná. No decorrer da
Era Paleozóica, a adição de pequenos blocos litosféricos e colisões resultaram em
um grande continente chamado Pangea. Esse continente tinha uma disposição
alongada se estendendo do pólo norte ao pólo sul. O restante da superfície da Terra
era coberto por um grande oceano chamado Panthalassa, com exceção de um mar
à leste de Pangea, chamado Tethys. A primeira grande "quebra" separou Pangea
em 2 blocos: Laurásia (América do Norte, Europa e Ásia) e Gondwana (América do
Sul, África, Antártica, Austrália e Índia) (Fig. 4). Esses dois grandes continentes
foram se subdividindo em blocos menores, e no final do Jurássico tínhamos quatro
grandes blocos: Laurásia, Índia, América do Sul junto com a África, Austrália e
Antártica (TECTÔNICA DE PLACAS, 2004). A fragmentação do Pangea, a partir de
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aproximadamente 230 milhões de anos atrás originou os continentes e oceanos
atuais (ALMEIDA, 2002).

Figura 4. Os dois grandes blocos do Pangea após a primeira grande quebra:
Gondwana e Laurásia.
Fonte: Modificado de http://www.icarito.cl/

Foi no Gondwana que se desenvolveu um vasto número de espécies de
répteis encontrados hoje fossilizados nas principais bacias sedimentares do planeta.
No Brasil tem destaque a Bacia do Paraná, a qual abrange um magnífico conteúdo
fossilífero correspondente aos períodos Permiano e Triássico e representantes do
Pleistoceno.

24
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MATERIAIS

DEPOSITADOS

NA

COLEÇÃO

PALEONTOLÓGICA DO LEP-UFSM
2.1 Bacia do Paraná
O Brasil está totalmente contido na Plataforma Sul-Americana, cujo
embasamento de evolução geológica é muito complexo, remontando à era
Arqueano. Teve a sua consolidação completada entre o período Proterozóico
Superior e o início do período Paleozóico, tendo sido um local de extensa
sedimentação cratônica durante este último período e maior parte do Mesozóico
(SCHULTZ et alli, 2000). Sobre essa plataforma desenvolveram-se no Brasil, em
condições estáveis de ortoplataforma, a partir do Ordoviciano-Siluriano, as
coberturas sedimentares e vulcânicas que preencheram espacialmente três
extensas bacias com caráter de sinéclise: Amazonas, Paraíba e Paraná.

Figura 5. Bacia do Paraná
Fonte: Modificado de BARBERENA,
1999
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A Bacia do Paraná apresenta grande extensão horizontal e vertical e é
constituída por rochas formadas entre o Siluriano e o Cretáceo (COSTA et alli, 2003)
cobrindo uma área de 1.600.000 km2, e estendendo-se lateralmente do CentroOeste do Brasil até a Argentina, Uruguai e Paraguai. (MAULLER, et alli, 2003;
COSTA et alli, 2003). Mais de 60% de sua área ficam no Brasil (1.000.000km2);
cerca de 25% na Argentina (400.000km2) e o restante no Paraguai (100.000km2) e
Uruguai (100.000km2). É definida como unidade autônoma a partir do Devoniano,
embora ocorram sedimentos marinhos Silurianos fossilíferos no Paraguai, de
extensão limitada. Distingue-se na Bacia do Paraná três ciclos de sedimentação
paleozóica (Siluriano, Devoniano, Permo-carbonífero), separados entre si por
discordâncias. Os sedimentos marinhos do fim do Paleozóico são bem menos
importantes que na Bacia do Amazonas e do Parnaíba, mas ao contrário delas, essa
Bacia possui sedimentos marinhos permianos. Seu registro litológico é constituído
por mais de 8.000 metros de espessura sedimentar e pacote ígneo (SCHULTZ et
alli, 2000) incluindo neste, o basalto preto do Jurássico (BEGOSSI et alli, 2002). A
bacia é produto de uma complexa conjugação de processos tectono-sedimentares
atuantes durante o Fanerozóico, que apresentou condições favoráveis ao
empilhamento sedimentar, a não deposição e a remoção erosiva de unidades
anteriores.
Ao final Carbonífero Superior/Permiano ainda existe movimentação
tectônica na bacia, adquirindo, a partir desta época, um caráter de sinéclise. Na
transição Permo-Triássica, a movimentação tectônica positiva condicionou o
aparecimento de regiões áridas e semi-áridas, Formações Pirambóia e Botucatu. No
Triássico-Jurássico, o soerguimento crustal resultou em uma grande área dômica na
parte sul do Brasil. Durante o Juro-Cretáceo, o intenso vulcanismo, extravasado
pelas antigas fraturas dos rifts aulacogênicos do embasamento, constituem as zonas
preferenciais dos enxames de diques da bacia.
Os estudos geológicos e paleontológicos evidenciam que a evolução da
vida se deu, muitas vezes, em função das mudanças ambientais, favorecendo
grupos mais adaptados às condições oferecidas. Essa consignação se aplica,
também, aos fósseis do período Triássico encontrados na Região de Santa Maria,
centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil (SCHULTZ, 1995).
A Formação Caturrita e a Formação Santa Maria compreendem rochas
triássicas que ocorrem na Bacia do Paraná (PIERINI et alli; 2002).
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O

tipo

predominante

de

fossilização

na

Bacia

do

Paraná

é

a

permineralização por carbonatação que consiste no preenchimento de cavidades
intra- e intercelulares por carbonato de cálcio, presente em concentrações elevadas
nos sedimentos triássicos, geralmente na forma de calcita e dolomita. A qualidade
de preservação se deu, neste caso pela permeabilidade diferencial dos tecidos e
pela sua composição química. Pode ocorrer preservação dos esqueletos por
silicificação semelhante a carbonatação, onde o mineral é a sílica.
Nos fósseis da Formação Irati ocorreu permineralização por piritização
comum em ambiente redutor e que consiste no preenchimento de cavidades por
pirita, presente na água. A pirita pode ser oxidada gerando limonita e neste caso
tem-se preservação por limonitização.
A preservação dos ossos e sua distribuição espacial foram analisadas
permitindo

o

estabelecimento

de

quatro

classes

tafonômicas:

esqueletos

relativamente articulados; ossos articulados; ossos isolados bem preservados; e
ossos fragmentados isolados. Os esqueletos articulados se compõem de carcaças
transportadas e rapidamente soterradas ficando protegidas de eventos catastróficos,
em outro extremo, peças fragmentadas representam elementos expostos por longo
tempo à influência de desgaste, esmagamento e atividade de necrófagos (HOLZ et
alli, 1994).
2.1.1 Permiano
2.1.1.1 Formação Rio do Sul – Grupo Itararé
A Formação Rio do Sul consiste de dois intervalos areno-argilosos marinhos
(inferior e superior), separados por um espesso intervalo (médio) de diamectitos com
intercalações de arenitos flúvio-deltaicos e folhelhos várvicos. O intervalo inferior
constitui o Folhelho Lontras, principal marco estratigráfico do Grupo Itararé. No topo
do intervalo superior desenvolvem-se ritmitos finos de frente deltaica, que são
sucedidos por clásticos deltaicos pós-glaciais do Membro Triunfo, Formação Rio
Bonito (WEINSCHUTZ, 2001).
O Grupo Itararé é composto de depósitos de origem glacial continental,
glacial marinho, fluvial, deltaico, lacustre e marinho. Compreendendo o Carbonífero
Superior até o Permiano Médio, é formado principalmente por arenitos de
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granulação variada: ritmitos, conglomerados, diamictitos, tilitos, siltitos, folhelhos e
até camadas de carvão. (CANUTO et alli, 2001). Este grupo representa uma
complicada unidade da Bacia do Paraná, sob os aspectos de deposição e arcabouço
cronoestratigráfico. Esta complexidade talvez seja dada devido às condições glaciais
que predominaram durante a sua deposição, o que proporcionou a presença de uma
variedade de fácies e sistemas deposicionais (CASTRO, 1999).
2.1.1.2 Formação Irati
O Grupo Passa Dois, é dividido nas formações Irati, Serra Alta, Teresina, Rio
do Rasto e Corumbataí. No Brasil os afloramentos da Formação Irati podem ser
encontrados no estado do Rio Grande do Sul até Goiás (COSTA et alli, 2003) e é
composta por folhelhos e argilitos cinza escuro, folhelhos pirobetuminosos e
calcários associados (SCHNEIDER et alli 1974).
A Formação Irati constitui a base da seqüência permiana superior da Bacia
do Paraná. É formada por uma sucessão de folhelhos pirobetuminosos e nãobetuminosos e argilitos com camadas carbonáticas que registra deposição de
ambientes marinhos. Restos de mesossauros são abundantes em alguns lugares
desta Formação onde eles ocorrem preservados em camadas espessas
apresentando-se em vários graus de articulação esqueletal (SOARES, 2003).
Atividades de campo realizadas nos últimos anos revelaram novas
indicações de atividade biológica na Formação Irati (COSTA et

alli, 2003). Os

afloramentos dessa unidade, sem dúvida, contêm informações significativas pela
abundância da paleofauna acoplada ao estudo geológico. Dentro deste contexto, os
mesossauros destacam-se por seu grande número de exemplares, excelente
fossilização, evidenciada em estudos paleohistológicos, e por sua delimitada
ocorrência estratigráfica, compondo, claramente, uma zona bioestratigráfica. A
litologia da unidade Irati constitui-se num eficiente marco estratigráfico na bacia e a
presença de mesossauros neste intervalo é um elemento adicional muito importante
para a comparação entre regiões muito distantes entre si, sendo, inclusive, o melhor
referencial para estudos de crono-correlação entre as Bacias do Paraná e Karoo
(África do Sul).
É propriedade desta Formação, a presença de fósseis de vertebrados, entre
as lentes calcárias no Rio Grande do Sul, em bons estados de preservação. A
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datação de Irati como permiana é baseada, entre outras evidências, nas fornecidas
pelos répteis Mesosaurus e Stereosternum, os quais são formas perfeitamente
adaptadas à vida aquática. Considera-se esses répteis como indicadores da idade
geológica porque surgiram no Neocarbonífero, quando todas as formas eram
terrestres, logo, uma readaptação à vida aquática exigiria tempo equivalente a pelo
menos um período geológico. Além dos vertebrados ainda são encontrados
icnofósseis de invertebrados como o gastrópode Didymaulichnus lyelli (COSTA et
alli, 2003).
Soares, 2003, em estudos com modelos tafonômicos de mesossauros do
Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná em diferentes graus de articulação,
apontam para episódios de soterramento, erosão, retrabalhamento e reposição de
esqueletos no sedimento.
2.1.1.3 Formação Sanga do Cabral
A Formação Sanga do Cabral é reconhecida por conter uma grande
representatividade de paleotetrápodes continentais de idade eoscitiana. Os materiais
fósseis

coletados

nesta

Formação

comumente

se

encontram

em

estado

fragmentário, mas é comum apresentarem um bom estado de preservação óssea. A
boa preservação se deu pela ausência de deposição de permineralizantes ao
contrário do que ocorreu com a maioria dos fósseis Mesotriássicos da Formação
Santa Maria. Assim, uma vez identificados os fragmentos, estes podem se configurar
em úteis ferramentas para análises microscópicas, visando interpretações
paleohistológicas, tafonômicas e paleoambientais.
Na Formação Sanga do Cabral, bem como na Formação Rio do Rasto são
encontrados grandes grupos de amniotas diferenciados desde o Pennsylvaniano: os
protorossauros, procolofonídeos, pareiassauros (répteis escamados), dicinodontes e
dinocefálios (répteis mamaliformes).
No

município de Dilermando de Aguiar são encontrados fragmentos de

procolofonóides em níveis aflorantes expostos por cortes efetuados para construção
de via férrea, atualmente abandonada. (SOUZA et alli, 2003)
Na Tab. 1 estão relacionadas as localidades e as respectivas formações do
materiais correspondes ao Permiano.
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Formação
Rio do Sul – Grupo Itararé
Irati
Sanga do Cabral

Localidade
Pedreira Itaú – Rio do Sul
Passo de São Borja – São Gabriel
Ramal ferroviário abandonado – BR 158
(Dilermando de Aguiar)

Tabela 1. Localidade dos materiais correspondentes ao Permiano.

2.1.2. Triássico
Quatro faunas locais foram incluídas em rochas do Triássico Médio e Superior
e ocorrem na superfície ao longo do leste-oeste do Rio Grande do Sul: Fauna Local
Pinheiros (Ladiniano Superior), Fauna Local Chiniquá (Ladiniano Médio), Fauna
Local Alemoa (Ladiniano Superior ao Carniano Médio) e Fauna Local Botucaraí
(Carniano Inferior ao Noriano Inferior). O Membro Alemoa da Formação Santa Maria
e a Formação Caturrita apresentam as três maiores e claramente distintas
assembléias fósseis classificadas em: Cenozona de Therapsida, Cenozona de
Rhyncosauria e Nível Jachaleria (unidade bioestratigráfica informal). Essas
cenozonas apresentam algumas variações em seus componentes, de um
afloramento para o outro, mas a mais absoluta separação formal bioestratigráfica
ainda não é possível.
A Cenozona Rhynchosauria e Therapsida são ambas incluídas no membro
Alemoa, mas diferem substancialmente no seu conteúdo fóssil. A Cenozona
Therapsida, a qual inclui faunas locais de Pinheiros e Chiniquá apresenta 61% de
dicinodontes, 27% de cinodontes, 11% de tecodontes, 0,7% de rincossauros
(somente duas espécies) e 0,3% de procolofonídeos (somente uma espécie). Por
isso a Cenozona Rhynchosauria, a qual inclui a Fauna Local Alemoa e parte da
Fauna Local de Botucaraí, é totalmente dominada por rincossauros (92%), sendo
presente também alguns cinodontes (2,7%), tecodontes (4,9%) e dinossauros
(0,4%). Na Cenozona Rhynchosauria ocorre Scaphonyx sulcognathus uma forma
peculiar de rincossauro. Este táxon é conhecido somente no sul do Brasil e não é
encontrado associado às formas típicas semelhantes às Hyperodapedon, as quais
caracterizam esta Cenozona.
A terceira assembléia fóssil ocorre em uma área muito restrita, na base do
Monte Botucaraí (11 km a oeste de Candelária na Formação Caturrita). Caracterizase pela presença de presas inferiores do dicinodontes Jachaleria candelariensis
dentes de arcossauros (provavelmente dinossauros), membros e outros fragmentos
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do primitivo dinossauro prossaurópodo Guaibasaurus candelariensis e um pouco de
outros restos fragmentados, incluindo um provável fitossauro.
2.1.2.1 Formação Santa Maria
Os pelitos vermelhos da Formação Santa Maria afloram ao longo de ravinas
entalhadas por água superficiais, as sangas. A Formação Santa Maria aflora três
conhecidos conjuntos de sangas: Santa Maria, Candelária e Chiniquá. O conjunto
Candelária é formado por três sangas e localizado a 20 km S da cidade de mesmo
nome, na estrada Candelária-Rio Pardo (BR-471). A Sanga Pinheiros é a maior do
conjunto, bem como de todas as demais sangas da Formação Santa Maria. O
conjunto Chiniquá (Fig. 6), compreende 7 sangas de tamanho médio e localiza-se
junto à estrada de São Pedro do Sul-Mata (BR-287) cerca de 20 km W da primeira
(BARBERENA, 1999).

Figura 6. Afloramento típico da região de Xiniquá
Fonte: Modificado de BARBERENA, M. C. et alli, 1999

A Formação Santa Maria é subdividida em dois membros (ANDREIS, 1980),
o membro inferior Passo das Tropas o qual compreende arenito fluvial e
conglomerado e o Membro Alemoa (Fig.7), compreendendo arenito e argilito fluvial e
lacustre.
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Figura 7. Fotografia do Membro Alemoa

Pierini et alli, 2002 verificou a presença regular de minerais esmectita-ilita
misturados mergulhados em argila, principalmente nos depósitos de grãos finos da
planície da inundação, o que aponta para a deposição sob um clima quente uniforme
com alternância de estações secas e úmidas, uma hipótese corroborada pela
presença de fendas de lama. Essa característica sedimentar é comum em lagos
efêmeros de planícies de inundação, as quais são sazonais e tendem a ser secas
durante a estação quente, quando as chuvas diminuem. A associação usual de
rachaduras na lama com nódulos de caliche aos depósitos finos da planície de
inundação e depósitos de extravasamento sugere que lagos efêmeros se
desenvolviam na planície de inundação. Esses lagos apontam para clima sazonal do
Membro Alemoa, característico também da Formação Caturrita.
2.1.2.2 Formação Caturrita
A Formação Caturrita integra a seqüência ladiniana-eonoriana da Bacia do
Paraná e tem sido interpretada como um sistema fluvial entrelaçado. Nesta
Formação, na região de Faxinal do Soturno, por exemplo, são descritos icnofósseis
em mau estado de preservação. Entretanto foi possível definir estruturas digitiformes
e outras compostas atribuídas a animais de grande porte em especial aos
prossaurópodes, cujos esqueletos fósseis também são encontrados na região.
(COSTA et alli, 2003). A Formação Caturrita, Grupo Rosário do Sul, Bacia do Paraná
(Triássico Superior) tem fornecido importantes descobertas para a contribuição do
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estudo da vida dos vertebrados triássicos como por exemplo para a origem e
evolução dos dinossauros (LYRIO, et alli 2003).
Afloramentos da Formação Caturrita encontram-se em numerosos cortes de
rodovias e ferrovias nos terrenos triássicos do Rio Grande do Sul. Muitos desses
cortes também intersectam diversos afloramentos da Formação Santa Maria, que
seriam indetectáveis em face sua cobertura vegetal, como por exemplo o
afloramento Faixa Nova (Fig. 8) (BARBERENA, 1999).

Figura 8. Afloramento Faixa Nova
Fonte: Modificado de BARBERENA, 1999

2.1.3 Pleistoceno
2.1.3.1 Formação Touro Passo
A Formação Touro Passo localizada na região oeste do Rio Grande do Sul
contém uma rica fauna de mamíferos quaternários contidos em depósitos
continentais. Nessa, afloram sedimentitos de origem fluvial ao longo das margens do
Arroio Touro Passo, bem como ao longo dos arroios Pessegueiro e Seival na região
central do Estado. Afloram siltitos e argilitos de cores acinzentadas, em geral
maciços ou com laminação plano-paralela pouco definida. Ocorrem camadas de
arenitos e conglomerados relativamente delgadas.
Os sedimentitos finos que comportam os fósseis da Formação Touro Passo
foram formados em uma fase de clima frio, seco e com chuvas concentradas
(SCHMITZ, 1993). Os representantes mais comuns encontrados são xenartros,
ungulados, roedores, carnívoros, mastodontes, perissodáctilos e artiodáctilos. Além
de mamíferos também ocorrem registros de invertebrados de água doce.
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2.2 Bacia do Araripe
2.2.1 Cretáceo
2.1.1.1 Formação Santana – Membro Crato
O Membro Crato da Formação Santana constitui um importante sítio
geológico e paleontológico do País, situado no interior da região Nordeste. Esta
unidade é parte integrante da Bacia Sedimentar do Araripe, aflorando principalmente
no seu flanco nordeste. Litologicamente, compõe-se de estratos horizontalizados de
calcários, intercalados a folhelhos, siltitos e arenitos, depositados durante o Cretáceo
Inferior. Seus estratos são ricamente fossilíferos, incluindo registros de fauna e flora
diversificados e abundantes, além de muito bem preservados. Este membro
compõe-se basicamente de estratos horizontalizados de rocha calcária (Fig. 10) e,
junto com o Membro Romualdo, constituem um dos mais importantes sítios
paleontológicos do País – a Formação Santana da Bacia Sedimentar do Araripe,
além de também representar notável sítio geológico.

Figura 9. Painel estratigráfico simplificado para o sistema lacustre Aptiano-Albiano da Bacia do Araripe
Fonte: Modifificado de VIANA, NEUMANN, 1999
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A deposição desta unidade ocorreu durante o Cretáceo Inferior e os fósseis
contidos são relativamente abundantes e diversificados, incluindo invertebrados
(ostracodes,

conchostráceos,

insetos,

aracnídeos,

bivalves

e

gastrópodes),

vertebrados (actinopterígios, celacantos, pterossauros, quelônios, crocodilianos,
lagartos, aves e anuros) e vegetais (algas, gimnospermas e angiospermas), além de
icnofósseis (coprólitos, pistas de invertebrados e estromatólitos) e palinomorfos.
Esses fósseis apresentam bom estado de preservação, normalmente por processos
de piritização, limonitização, carbonatação, e, os mais abundantes são os insetos,
peixes (principalmente o gênero Dastilbe) e vegetais. A entomofauna e a flora
representam, especialmente, um registro muito significativo para o conhecimento da
evolução das angiospermas.
As áreas aflorantes deste sítio bordejam a chapada do Araripe e pertencem
principalmente aos municípios de Porteiras, Crato, Nova Olinda e Santana do Cariri,
no Estado do Ceará (Fig. 10).

Figura 10. Localização da Bacia do Araripe – Formação Santana
Fonte: Modifificado de VIANA, NEUMANN, 1999

A Bacia Sedimentar do Araripe localiza-se no interior do Nordeste do Brasil,
na Província Estrutural Borborema, e ocupa parte dos Estados do Piauí,

35

Pernambuco e Ceará. Está situada entre os meridianos 380 30’ e 40050’ de longitude
W de Greenwich e os paralelos 7005’ e 7050’ de latitude S.
O Membro Crato da Formação Santana, aflora apenas nas escarpas da
Sub-bacia do Araripe. Esta Sub-bacia limita-se a oeste pelo meridiano 39045’ (perto
da cidade de Santana do Cariri) e a leste pelo meridiano 38030’(perto da cidade de
Bonito de Santa Fé). Seu limite ao norte é com o paralelo 7005’ (perto da cidade de
Nova Olinda) e ao sul com o paralelo 7040’ (perto da cidade de Jatí), totalizando uma
área de aproximadamente 5.500 km2 (VIANA et alli, 1999).
O material relatado neste estudo corresponde a ictiólitos da cidade de
Santana do Cariri.
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3. CARACTERIZAÇÃO EVOLUTIVA DOS PALEOVERTEBRADOS
Os vertebrados constituem-se de diversos grupos de animais aquáticos e
terrestres. Sua história evolutiva data do Cambriano, passando ao longo de milhões
de anos por mudanças anatômicas e fisiológicas até chegar como os conhecemos
atualmente. (Fig. 11).

Figura 11. Cladograma representando as principais linhagens evolutivas dos vertebrados.

Os primeiros fósseis de vertebrados datam do Cambriano Superior e
Ordoviciano e ao exame microscópico apresentam três camadas de tecido ósseo de
estrutura complexa. No Siluriano aparecem os primeiros peixes com mandíbula e
apêndices pares com suportes esqueléticos internos, os Gnatostomata. Os peixes
ósseos datam do Siluriano Superior e estavam em plena expansão no Devoniano
Médio (POUGH, 1993). É neste ponto que representantes do grupo Osteolepidae
começa a evolução (sic) em direção aos primeiros anfíbios (STORER, 2002). As
complexas mudanças fisiológicas e anatômicas foram favorecidas pela estabilidade
climática duradoura do período.
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Os Amphibia são os primeiros tetrápodes terrestres. A transição da água
para a terra exigiu estruturas que permitissem a vida nos dois ambientes tais como
membros adequados para se locomover na água e na terra, maior ênfase para
respiração pulmonar com perda de brânquias nos adultos, modificações no aparelho
circulatório e no metabolismo, aquisição de órgãos dos sentidos efetivos na água e
no ar. Apesar de todas as adaptações os anfíbios ainda dependem da água para se
reproduzir, não podendo se afastar da água por longos períodos.
Para a conquista absoluta do meio terrestre foi necessária uma série de
novas alterações e as principais delas foram o desenvolvimento da fecundação
interna e do ovo amniótico, adquiridas pelos ancestrais dos répteis e surgindo então,
os amniotas.
Os répteis juntamente com as aves e os mamíferos constituem um único
grupo, os Amniota, caracterizado pelo padrão de reprodução livre da postura na
água, o que permitiu a colonização definitiva de áreas secas do globo. Esse grupo
surgiu no registro fóssil durante o Eocarbonífero há aproximadamente 330 milhões
de anos, vindo a tornar-se amplamente distribuído durante o Pennsylvaniano. São
caracterizados basicamente pela perda de dentes labirintodontes, presença de
dentes caniniformes na maxila, borda transversa do pterigóide, vários padrões de
fenestras relacionados à musculatura adicional da mandíbula, desenvolvimento de
musculatura para promover pressão estática à mandíbula, o esquamosal contribui
para contornar a fenestra pós-temporal, côndilo occipital hemisférico e ossificado,
dois centros de ossificação no escápulo-coracóide, astrágalos presentes, entre
outros.
No Carbonífero Superior os amniotas divergiram em três maiores linhagens;
uma que originou os mamíferos, uma segunda originou os Testudinata e a terceira
originou a maioria dos grupos reptilianos e as aves (Fig 12).
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Figura 12. Principais linhagens dos
amniotas
Fonte: Modificado de Carrol, 1988

Os amniotas, ao longo do tempo, sofreram as mais variadas mudanças no
tamanho e formato do corpo, tipo de dentição, hábito alimentar e habitat, contudo a
classificação mais ampla é baseada no padrão de aberturas existentes no teto do
crânio atrás das órbitas dos animais. Assim temos os anápsidas (sem aberturas
temporais), os diápsidos (dois pares de aberturas temporais) e os sinápsidos (um
par de aberturas temporais) (Fig. 13).

Figura 13. Cladograma mostrando relações gerais entre os diferentes grupos de Amniotas.
Fonte: Bertini, 2002

Os diápsidos avançados podem ser divididos em dois grupos: os
lepidossauromorfos (esfenodontídeos, lagartos e serpentes) e os arcossauromorfos
(dinossauros e seus parentes além dos crocodilos viventes) (Fig. 14).
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Figura 14. Cladograma mostrando as relações entre amniotas não sinápsidos e as principais divisões dos
diápsidos mais avançados lepidossauromorfos (Sphenodontida, Ophidia e Lacertília) e os arcossauromorfos
(Archosauria = Thecodontia, Crocodylomorpha, Pterosauria, Dinosauria e Aves)
Fonte: Bertini, 2002

Os arcossauromorfos constituem um grande grupo incluindo desde os
diápsidos mais primitivos protossauros, rincossauros e trilofossauros até os
arcossauros

(Fig. 15) os quais englobam dinossauros, os crocodilos e os

pterossauros além de formas basais do Triássico, os Thecodontia.

Figura 15. Cladograma mostrando os grupos de Archosauromorpha
Fonte: Modificado de Bertini, 2002

De modo geral se caracterizam por um conjunto de especializações
esqueletais, muitas das quais se associam com uma postura mais

elevada e

deslocamento ântero-posterior dos membros mais efetivo.
Arcossauros basais originaram os dinossauros, os quais podem ser
reunidos entre dois grandes grupos – Saurischia e Ornithischia – baseando-se na
estrutura da cintura pélvica. A configuração da pelve, por exemplo, distingui os
primitivos Saurischia dos Ornithischia, portadores de pelve e crânio derivados.
Os dentes dos arcossauros são implantados em alvéolos e salvo em
formas primitivas do Triássico, estão nos pré-maxilares,

maxilares, mandíbula

inferior e no dentário.
O bipedalismo é o caractere mais presente nos arcossauros e sua tendência
mais evolutiva. Essa característica de apoiarem-se somente nas extremidades
posteriores acarretou importantes mudanças estruturais, tanto na cintura pélvica
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como nas próprias extremidades. Simultaneamente se desenvolveu uma cauda
muito forte que servia de contrapeso para o corpo na corrida e para a inserção dos
músculos os quais moviam as extremidades posteriores, enquanto as patas
anteriores sofreram uma notável redução, transformando-se em órgãos apreensores
ou defensivos.
Na cintura pélvica o sacro é formado pela união de várias vértebras; o
ílio é alongado, a cavidade acetabular é muito alta, o ísquio e o púbis se alongam e
se dirigem para baixo a fim de facilitar a implantação de poderosos músculos que
movem as extremidades posteriores dos membros durante a corrida, dando lugar à
estrutura trirradiada da pelve, tão característica dos arcossauros (Fig. 16).

Figura 16. Cintura pélvica trirradiada de
arcossauro bípede evoluído.
Fonte: Meléndez, 1977. p.270

As extremidades sofreram rotações para frente. A cabeça do fêmur ficou em
posição lateral articulando-se ao nível ventral da borda superior do acetábulo, de
modo a não exercer stress mecânico contra o fundo da cavidade. Na extremidade
superior do fêmur fica o trocanter onde se implantam os músculos ilíacos e embaixo
deste freqüentemente aparece um novo processo denominado quarto trocanter.
O giro das extremidades dos membros posteriores permitiu que as
patas traseiras ficassem orientadas para frente e o dedo central desenvolveu-se
mais, ficando o segundo e quarto dedos mais curtos, enquanto o quinto dedo foi
perdido em algumas espécies e o primeiro ficou reduzido a um esporão, servindo de
apoio à pata. A forma falangeal (3-4-5-5-4) é constante em todos arcossauros,
exceto no caso da redução ou perda do quinto dedo.
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As extremidades dos membros anteriores foram reduzidas, geralmente
não utilizadas para locomoção e sim para tarefas que envolviam coordenação
motora fina. O número de dedos foi reduzido a três ou quatro.
A cintura escapular perdeu vários elementos, formando-se, nos
arcossauros mais desenvolvidos, apenas por escápula e pré-coracóides.
Os dentes são tipicamente tecodontes, cônicos para a dieta carnívora
diferenciando-se de acordo com o tipo de alimentação adotada. Em alguns casos os
dentes são ausentes, supondo-se que as mandíbulas estariam equipadas de bico
córneo similar ao das tartarugas.
Os sinápsidos compreendem os répteis mamaliformes, inclusive os
ancestrais dos mamíferos e os mamíferos. A ancestralidade dos mamíferos pode ser
estudada desde os répteis mamaliformes até a base da radiação dos amniotas no
Pennsylvaniano Inferior. Os répteis mamaliformes são organizados em dois grupos,
os Pelycosauria e os Therapsida, dentro dos Synapsida.
Os pelicossauros desempenharam importante papel na evolução dos
mamíferos. Representantes do grupo possuem características primitivas tais como
presença de dois processos coronóides na mandíbula inferior e o grande tamanho
medial do tarso. Da mesma forma, possuem caracteres avançados, principalmente a
fenestra temporal lateral (Fig. 17).

Figura 17. Esqueleto do pelicossauro Dimetrodon
Fonte: Carrol, 1988. p. 365
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Os terápsidos (Fig. 18) formam um conjunto de répteis sinápsidos, nos
quais as tendências evolutivas chegam em graus estruturais muito semelhantes aos
mamíferos, alcançando um ponto de desenvolvimento difícil de separar os mais
evoluídos dos mamíferos primitivos. Seu máximo desenvolvimento se deu no
Permiano Médio e Triássico Médio.

Figura 18. Crânio de Biarmosuchus, um terápsida primitivo em vista lateral
Fonte: Carrol, 1988. p. 370

Os terápsidos mais antigos são provenientes de depósitos da Rússia
ocidental, correspondentes ao Permiano Superior, com alguns grupos distintos
reconhecidos, sugerindo um significante período na evolução dos primeiros
terápsidos. Os pelicossauros precursores dos

terápsidos são provenientes de

diversas localidades, indicando a vida desses animais em diferentes ambientes e por
conseqüência a irradiação que sofreram para os diversos meios. O gênero mais
primitivo de pelicossauros é o Haptodus e pode ter sido o ancestral que derivou os
terápsidos em alguma época entre o Pennsylvaniano Superior e o Permiano Médio,
num intervalo de 25 milhões de anos.
A transição entre pelicossauros e terápsidos não é bem clara, pode ter sido
em função de mudanças ambientais bem como na morfologia e fisiologia. O crânio
dos primeiros terápsidos lembra os pelicossauros, particularmente pela presença da
lâmina reflexa do angular. Os membros, por sua vez, se mostram mais evoluídos
assumindo posição vertical e movendo-se quase ântero-posteriormente. Ao
comparar representantes do Permiano Inferior e do Superior, observa-se que
ocorreram

grandes

mudanças

nas

extremidades

e

nas

cinturas

com

aperfeiçoamento do sistema locomotor, evidenciando capacidade para atividades
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prolongadas,

conquistadas

pelo

desenvolvimento

de

determinadas

funções

biológicas básicas.
O aumento do tamanho da fenestra temporal e do processo coronóide
proporcionou uma superfície adequada para a acomodação de músculos
mastigadores mais potentes. Simultaneamente, o aparelho mastigatório se
aperfeiçoa, surgindo um forte canino e desenvolvendo-se uma série de pós-caninos
policuspitados e outros com superfície oclusiva trituradora. Essas mudanças
permitiram a mastigação do alimento e conseqüentemente uma digestão mais rápida
e eficiente. O aperfeiçoamento do aparelho respiratório se deu pela diferenciação
das costelas torácicas e lombares. As primeiras, oblíquas ao corpo, tinham as duas
superfícies articulares unidas por um cíngulo, e as segundas, soldadas as vértebras,
perpendiculares a coluna vertebral, eram muito curtas e dilatadas e sendo unidas
pela extremidade distal. Essa diferenciação de caixa torácica formada por costelas
pouco móveis supõe a existência de um diafragma que facilitava os movimentos
respiratórios. A melhora na respiração é corroborada pela presença de um focinho
com novos ossos bem desenvolvidos, presentes em Gorgonopsianos do Permiano.
O palato secundário se desenvolveu de forma independente nos cinodontes e outros
grupos, ao mesmo tempo em que surgiram os dentes pós-caninos com superfície
trituradora. O palato secundário facilita um tipo de respiração mais avançada, a qual
não é interrompida durante a mastigação. Nos ossos do focinho ocorrem sulcos ou
canais, os quais seriam ductos para eliminação de muco, sugerindo a presença de
glândulas comparáveis às sudoríparas.
Os terápsidos podem ser divididos em vários grupos principais de acordo
com sua primitividade e hábitos alimentares. Assim ocorre um grupo primitivo que
inclui os primeiros terápsidos, Eotitanosuchia e os Dinocephalia, os terápsidos
avançados herbívoros, Venjukoviamorphos, Dromasauria e Dicynodontia, além dos
carnívoros avançados que incluíam os Cynodontia (Fig. 19).
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Figura 19. Prováveis relações filogenéticas dos Synapsida
Fonte: Pough, 1993

Os Eotitanosuchia eram carnívoros primitivos que reportavam aos
esfenacodontídeos em várias características tais como: a extensão dorsal da maxila
para o nasal, separando a abertura lacrimal da nasal e presença de dentes na borda
transversal do pterigóide.
Os Dinocephalia foram contemporâneos dos Eotitanosuchia carnívoros e
incluíram alguns dos primeiros terápsidos herbívoros. Entre as formas mais
avançadas, tem-se o gênero Estemmenosuchus com crânio grande e pesado
portando protuberâncias córneas nas maxilas, frontais, parietais e jugais além de
possuírem grandes caninos e minúsculos dentes molares. Os incisivos eram
grandes e com arranjo interdigital específico.
Os Anomodontia constituem um conjunto de terápsidos herbívoros
avançados

caracterizados

em

geral

por

uma

tendência

evolutiva

até

a

especialização, mais que por um avanço até a condição mamífera, embora alguns
traços mamiferóides apareçam muito precocemente. Todos os membros do grupo
parecem ter fórmula falangeal reduzida a 2-3-3-3-3 e a ausência de coronóide na
parte interna da mandíbula. Alguns representantes têm crânio pequeno e curto
lembrando os pelicossauros e outras formas de tamanho médio e com grande
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número de espécies, tais como os Dicynodontia, os quais representam o ramo
fundamental dos anomodontes.
Os Theriodontia (terápsidos carnívoros avançados) formam uma linha
progressiva no sentido mamaliforme, constituída por carnívoros, compreendendo os
Titanossúquios, Gorgonopsios, Cinodontes, Terocéfalos, Bauriamorfos, Tritilodontos
e Ictidossauros.
O fator mais significativo para diferenciar terápsidos avançados dos
amniotas primitivos é o aumento da taxa metabólica, indicada nos cinodontes pela
fossa adutora, dentição molar mais complexa e formação de um palato secundário,
associado com mastigação prolongada. Entre os cinodontes, a estrutura do
complexo atlas-axis aproxima a condição mamaliana, tal qual o padrão das cinturas
e membros.
Os mamíferos são conhecidos desde pelo menos o Neotriássico, há cerca
de 225 milhões de anos. Formas do Jurássico são bem conhecidas no hemisfério
norte. Na América do Sul são poucos os achados de mamíferos ou de cinodontes
mamaliformes do final do Triássico e escassos nos depósitos do Cretáceo.
Um importante aspecto da evolução dos mamíferos, sem duvida, é a
morfologia dentária. Nos cinodontes típicos, enquanto os incisivos e caninos eram
simples os molares tinham uma fila de cúspides alinhadas ântero-posteriormente. A
dentição dos mamíferos é similar a esta, mas distingue-se pela completa redução da
sucessão dentaria, que chega definitivamente a condição difiodonte.
A estrutura dos molares dos primeiros mamíferos triássicos (triconodontes)
é caracterizada por uma

fila de três cúspides principais nos dentes superiores

(paracone, protocone e metacone) e nos dentes inferiores (paraconídeo,
protoconídeo, e metaconídeo) das quais as centrais são as mais altas.
Durante o mesozóico, enquanto os pré-molares não variaram, ocorreu uma
curvatura progressiva

no alinhamento das três cúspides fundamentais. Esta

curvatura ocorreu no sentido inverso na fila dentaria superior e inferior. Em
Symmetrodonta ocorreu uma disposição tribosfênica: os protocones se dispõem no
lado lingual enquanto paracone e metacone se dispõem no lado labial, ao passo que
o protocone se posiciona no lado labial e o paraconídeo e metaconídeo ficam no
lado lingual.
Para melhorar a oclusão dentária, se desenvolveu um novo tubérculo sobre
os dentes inferiores próximos da zona do paracone e formou-se uma espécie de
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degrau baixo, o talanídio, onde podiam se apoiar as cúspides dos dentes superiores.
As três cúspides principais permaneceram no mesmo plano, sobre um nível elevado
para formar o trigonídio.
A partir deste modelo de dente com área de oclusão quadrangular se
formaram por adição dos tubérculos acessórios e formação de cristas entre os
mesmos tubérculos, as principais tipologias dentárias dos mamíferos atuais.
Filogeneticamente, a história inicial dos mamíferos ainda apresenta muitos
pontos obscuros, sendo sugerida uma origem polifilética e mais recentemente
origem monofilética a partir de uma linhagem de cinodontes.
Oliveira e Lavina (2000) apontam para vários trabalhos onde se verifica
maior tendência a considerar os cinodontes tritilodontídeos como grupo irmão dos
mamíferos (Fig. 20), embora seja complicada relação entre os grupos, pois alguns
tritilodontídeos se mostravam mais avançados que os primeiros mamíferos.
Entretanto, é possível que os Trithelodontidae sejam os ancestrais mais recentes do
grupo considerando-se, então, as características dos Tritylodontidae, convergências
evolutivas.

Figura 20. Árvore filogenética das linhagens de répteis mamaliforme e Mammalia.

Nos tritelodontídeos pode ter havido uma articulação primitiva do tipo
articular-quadrado entre a porção mais posterior da mandíbula e o crânio e uma
articulação derivada relacionada aos mamíferos, do tipo dentário-esquamosal.
No

Neotriássico

se

descrevem

os

mamíferos

Adelobasileus

e

Morganucodon, sendo, o primeiro, considerado o mais antigo do mundo. Todos os
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primeiros representantes de Mammalia têm dentes simples, com três cúspides
alinhadas ântero-posteriormente, cúspide central mais desenvolvida.
Os Triconodonta e Docodonta apresentavam três cúspides nos molares
dispostas em linha ântero-posterior, sendo a cúspide central maior. Quando as
maxilas se fechavam as faces internas das cúspides dos molares superiores
deslizavam sobre as faces externas das cúspides dos molares inferiores, produzindo
uma ação cortante. A união entre o atlas e o axis poderia permitir rotação tão ampla
quanto a de mamíferos modernos e a união do atlas com o duplo côndilo occipital
permitia flexão e extensão. As vértebras cervicais, torácicas e lombares estavam
bem diferenciadas e a flexão cérvico-torácica indica que a cabeça e o pescoço eram
mantidos em posição ereta. A cintura pélvica de Morganucodon era igual a de
mamíferos composta por um íleo estreito direcionado ântero-dorsalmente, um
grande forâmen obturador e um púbis reduzido.
Ainda no Mesozóico surgiram os Monotremata, posicionados como grupoirmão dos Multituberculata e todos os Theria. No entanto, alguns autores posicionam
os monotremados dentro dos térios, devido à forma dos ossículos do ouvido e a
morfologia dentária de monotremados do Eocretáceo (Fig. 21).

Figura. 21. Relações filogenéticas entre mamíferos.
Fonte: Modificado de Pough, 1993. p. 658

Os térios modernos surgiram no hemisfério norte durante o Mesocretáceo, e
na América do Sul apareceram somente a partir do final do Cretáceo, onde ao longo
do cenozóico apresentam uma grande diversidade de formas (OLIVEIRA et alli,
2000).
Os Multituberculata formavam um grupo de mamíferos diversificado e bem
sucedido. Alguns eram do tamanho de camundongos outros se equiparavam às
marmotas. O crânio desse grupo era semelhante ao dos roedores devido à presença
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de um par de incisivos separados dos molariformes por um diastema. Os prémolares inferiores da maioria deles eram especializados, como grandes laminas
cortantes.
Modificações no aparelho auditivo e no tamanho do encéfalo dos mamíferos
comparados aos de cinodontes e diápsidos infere que os mamíferos eram ativos à
noite ou ao crepúsculo. O volume da caixa craniana dos primeiros mamíferos era
maior que dos Cynodontia como Probainognathus. Os bulbos olfativos e hemisférios
cerebrais eram grandes.
A endotermia teria sido um componente importante para o hábito noturno
dos primeiros mamíferos, permitindo-lhes manter a temperatura do corpo acima dos
níveis do ambiente a noite, enquanto os ectotérmicos deveriam parar suas
atividades ao anoitecer. A capacidade para produção endotérmica de calor provida
pela taxa metabólica alta dos mamíferos mesozóicos poderia ter-lhes permitido a
adoção de hábitos noturnos, separando-os ecologicamente dos diápsidos.
Os mamíferos modernos podem ser divididos em três grupos principais,
separados pela peculiar biologia reprodutiva: Prototheria, Metatheria e Eutheria. Os
primeiros depositam ovos e não possuem glândulas mamárias verdadeiras, os
segundos têm um período de gestação curto, sendo que o filhote nasce em estágio
ontogenético inicial e os terceiros nascem em estágio de desenvolvimento avançado,
muitas vezes aptos a corrida ou natação poucos minutos após o nascimento.
Na América do Sul são raros os registros fósseis de Prototheria e
Metatheria, no entanto são comuns os fósseis de Eutheria, dos quais algumas
espécies atingiram grandes proporções e foram endêmicas de algumas regiões.
Na Bacia do Paraná os primeiros registros de amniotas ocorrem no
Permiano quando os mesossauros abundavam no grande corpo d’água em que
foram depositados os folhelhos da formação Irati. Entretanto, uma rica fauna de
amniotas terrestres, veio a ser preservada somente 50 milhões de anos depois, nos
sedimentos Neotriássicos da Formação Santa Maria. Nessa unidade estratigráfica
um grande número de espécies foi registrado, incluindo arcossauros basais,
dinossauros, rincossauros, cinodontes e dicinodontes.
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4. CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA, SISTEMÁTICA E FILOGENÉTICA DOS
GRUPOS DE PALEOVERTEBRADOS DO LEP
4.1 Elopomorpha
Os Elopomorpha são conhecidos desde o Jurássico. Espécies atribuídas ao
gênero Anaethalion mostra um avanço na estrutura caudal em relação aos
osteoglossomorfos. As espécies do Cretáceo Inferior mostram características
específicas dos elopomorfos na formação de um arco neural complexo desenvolvido
sobre o primeiro centro ural e preural. Ocorre fusão do angular com o retro-articular,
dentes no parasfenóide, ossos intramusculares nas costelas, redução de ossos
uroneurais na cauda (Fig. 22), bexiga natatória não conectada à cauda e ausência
de células vermelhas no sangue.

Figura 22. A e B, Anaethalion vidali e Lebonichthyes gracilis, do Jurássico Superior e Cretáceo Superior,
respectivamente; C) Crânio de representante moderno.
Fonte: Carrol, 1988. p. 117
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Os representantes atuais do grupo têm uma larva muito especializada
denominada ‘Leptocephalus’, adaptada a uma longa vida na superfície do mar
aberto, ficando sob a ação de correntes marinhas que facilitam sua dispersão. Seus
representantes atuais são o tarpão, o camarupim e as enguias.
O grupo Elopomorpha é muito heterogêneo, incluindo fósseis e táxons
recentes. Sua monofilia é suportada pela larva característica e pela morfologia
singular do espermatozóide. Entretanto, quando se inclui fósseis no grupo não há
como considerar essas apomorfias. Características do esqueleto têm sido propostas
como sinapomorfias, mas nenhuma delas é presente em todos representantes.
Análises moleculares recentes demonstram que o grupo pode ser parafilético. E
embora alguns grupos atuais se apresentem monofiléticos, quando se associa
representantes fósseis a monofilia deve ser descartada. Logo, Não existe uma
relação filogenética clara entre os elopomorfos e há pouca definição quanto às
relações entre os representantes fósseis e atuais.
Filleul e Lavoue, 2001 em estudo filogenético baseado em seqüências de
DNA ribossomal de espécies atuais considera Elopomorpha um táxon não
monofilético e considera Elopomorfos, Anguilimorfos, Albulimorfos e Notacantimorfos
como quatros táxons monofiléticos incertae sedis entre os teleósteos basais. Por
outro lado Wang, 1999 com base em análise de seqüências de DNAmt e RNAr
sugere que Elapomorpha é grupo monofilético, Albula e Notacanthus compartilham
um ancestral comum e tem como grupo-irmão os Anguillimorpha, que, por sua vez, é
monofilético.
4.2 Procolophonoidea
É o primeiro grupo reconhecido no Permiano Superior, sendo comum e
muito diversificado no mundo chegando até o final do Triássico. As costelas caudais
não são fundidas e prolongam-se posteriormente ficando quase paralelas ao eixo da
cauda (Fig. 23). Os arcos neurais se alargam e as zigapófises achatam-se para
facilitar a movimentação lateral. Os membros apresentam-se projetados lateralmente
e formando um ângulo reto com o eixo longitudinal.
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Figura 23. Esqueleto de Procolophonoidea
Fonte: modificado de Carrol, 1988

O crânio é especializado possuindo uma margem encerrada posteriormente
para expor a área da musculatura mandibular como uma abertura pseudotemporal.
A articulação mandibular é anterior ao côndilo occipital e existe um estribo estreito e
direcionado lateralmente. O tímpano seria suportado pelo esquamosal e não pelo
quadrado, como em muitas tartarugas e diápsidos. A dentição era primitiva, consistia
de um grande número de dentes pequenos com forma de pinos. Nas formas
triássicas

a quantidade de dentes é reduzida e tem forma de bulbos,

transversalmente expandidos permitindo associa-los a uma dieta herbívora.
O táxon Procolophonoidea foi proposto por Romer, 1956 para unir
Procolophonidae e Owenettidae (CISNEROS et alli, 2004).
Um representante importante do Triássico Médio do Brasil é Candelaria
barbouri, encontrado na Formação Santa Maria e foi o primeiro procolofonídeo
registrado na América do Sul. É um exemplar de preservação pobre, reconhecido
por um grande número de dentes marginais, fenestra órbito-temporal pouco
expandida e a ausência de quadrado-jugal (Fig. 24).
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Figura 24. Reconstrução do crânio de Candelaria barbouri, baseado no modelo UFSM 11131 e DGM 314R.
Abreviaturas no anexo A. Vista dorsal e lateral esquerda. Características (i)–(v) relacionadas a fenestra
temporal.
Fonte: Cisneros et alli, 2004

No holótipo de Candelaria somente as partes principais são evidentes visto
que a porção superior do crânio e o palato estão danificados e as suturas não estão
visíveis. Entretanto a discussão pode se embasar em outros crânios semelhantes ao
holótipo referido, já que apresenta a preservação típica da Formação Santa Maria
nos

quais

a

recristalização

dos

elementos

permineralizados

resultou

em

deformações osteológicas relativamente menores.
A determinação e as relações de parentesco de Candelaria com Owenettidae
e procolophonidae se deu por comparações a exemplares bem conhecidos,
indicando que Candelaria é táxon irmão de Owenetta kitchingorum dentro do grupo
monofilético Owenettidae.
Os Owenettidae podem ser diagnosticados por um grande pós-frontal que
contata o supratemporal, a ausência de um forâmen entepicondilar, presença de
cristas órbito-temporal e a presença de uma porção larga das narinas expandidas
posteriormente.
A relação de grupo irmão entre Candelaria e O. kitchingorum se dá pela
presença de dentes maxilares recurvados posteriormente, alem da presença de
dente maxilar anterior proeminente, palato curto e meia linha de contato entre os
pré-frontais.
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A ligação filogenética encontrada para Candelaria sugere existência de
registros fosseis desconhecidos para Owenettidae ampliando a maioria até para o
Triássico inferior e inicio do Triássico médio.
4.3 Mesosauria
Os mesossauros são amniotas primitivos do Permiano que evoluíram para a
vida terrestre e divergiram novamente para o meio aquático. O corpo é adaptado
para a natação e alimentação na água. O focinho é alongado e os dentes pequenos
formavam um filtro que habilitava os mesossauros a se alimentarem de pequenos
crustáceos. De acordo com o registro fóssil eles foram os primeiros Amniota que
apresentaram adaptações para o ambiente aquático, como por exemplo o corpo
alongado, narinas localizadas em frente às órbitas, costelas paquiostóticas,
autopódio com longos dedos, membranas interdigitais (SEDOR et alli, 2003)
Os Mesosauridae incluídos na ordem Proganosauria constituem dentre os
“Reptilia”, um pequeno grupo extinto de formas lacertiformes esguias, de pequeno
porte, adaptados à vida aquática ou semi-aquática. No Brasil, os Mesosauridae
ocorrem na Formação Irati da Bacia do Paraná (SEDOR et alli, 2001).
4.3.1 Principais Características da Morfologia Craniana e pós-craniana
O crânio é

triangular com narinas externas separadas e situadas

posteriormente, órbitas bem desenvolvidas e numerosos dentes que funcionavam
como filtro para captura de pequenos invertebrados.
O pescoço longo era constituído por 10 vértebras alcançadas pela mudança
da cintura escapular de lugar ou por aquisição de vértebras cervicais.
Os arcos neurais do tronco são amplamente expandidos, o que limita a
torção da coluna mas facilita a flexão lateral. As costelas do tronco são espessadas
e com aumento da ossificação interna, condição denominada paquiostose. Esta
condição teria aumentando o peso desses animais, deste modo eles poderiam
permanecer submersos sem esforço muscular. Ainda ocorrem gastrálias.
A ulna, o rádio, a tíbia e a fíbula são curtos em relação ao úmero e o fêmur.
Os membros anteriores são mais curtos que os posteriores. O pé posterior é grande,
em forma de nadadeira com o quinto dedo mais alongado que em outros amniotas
primitivos (Fig. 25).
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A cauda longa e lateralmente comprimida provavelmente servia para
propulsão aquática. As costelas até a base da cauda são fundidas às vértebras
caudais, para permitir fixação sólida dos músculos.

Figura 25. Esquema do esqueleto de Mesosaurus tenuidens segundo Barberena e Timm, 2000. p. 198

4.3.2 Relações filogenéticas e representantes brasileiros
Não existe definição clara quanto à posição dos mesossauros em um clado,
sendo conhecidos três gêneros mono-específicos brasileiros – Mesosaurus
tenuidens, Stereosternum tumidum e Brazilosaurus saopaulensis (Fig. 26).

Figura 26. Espécies brasileiras. Comparação entre o tamanho do crânio e pescoço das espécies brasileiras.
Fonte: Oelofsen e Araújo, 1987 apud Barberena e Timm, 2000. p. 198
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Mesosaurus tem crânio longo, maior que o comprimento do pescoço e a
porção rostral bem desenvolvida com muitos dentes aciculares. A mandíbula longa é
suavemente recurvada dando suporte a muitos dentes. O conjunto pré-sacral é
formado por aproximadamente 24 vértebras. A cintura escapular é formada por
escápula, coracóide, clavícula e interclavícula. A fórmula falangeal da mão e do pé
são 2-3-4-4-3 e 2-3-4-5-5, respectivamente.
Stereosternum tem crânio, pescoço e rostro menores que Mesosaurus. A
mandíbula é menos curva. Os dentes são curtos e firmemente inseridos nos
alvéolos. O segmento pré-sacral tem aproximadamente 34 vértebras. A forma
falangeal da mão é 2-3-4-5-4 e do pé 2-3-4-6-4.
Brazilosaurus tem crânio menor que as formas anteriores é mais curto do
que o comprimento do pescoço. O rostro é ainda mais curto conferindo aspecto
triangular ao crânio. A mandíbula é reta com dentes lateralmente comprimidos e
curtos. Houve deslocamento posterior da cintura escapular. A formula falangeal da
mão e do pé são, respectivamente, 2-3-4-4-4 e 2-3-4-5-4. Segundo Sedor e Ferigolo,
2001 vários autores concordam que B. sanpauloensis ocorre apenas na América do
Sul. Dentre as espécies de Mesosauridae, Brazilosaurus sanpauloensis é a forma
mais recentemente descrita e a que mais carece de conhecimento, poucos são os
artigos que fazem referência a esta espécie e há um pequeno número de
exemplares depositados em coleções científicas. Os espécimes utilizados em
estudos

anteriores

que

fazem

referência

ao

pós-crânio

de

Brazilosaurus

sanpauloensis, não possibilitaram, até hoje, estudos osteológicos muito detalhados
devido à má preservação do material. Ignoram-se, por exemplo, as dimensões e/ou
a morfologia de muitos elementos, como do púbis, ílio e o número de vértebras
caudais (SEDOR et alli, 2001).
4.4 Rhynchosauria
Os rincossauros constituem o mais comum e difundido dos grupos de
diápsidos arcossauromorfos primitivos, abundantemente representados no Triássico
(mais comuns no Triássico Médio e Superior), tendo sido encontrados em
sedimentitos desse período por quase todo o globo.
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Os

rincossauros

foram

arcossauromorfos

herbívoros

basais

que

colonizaram as principais áreas de terra firme do Pangea triássico. Os
representantes mais velhos do grupo são formas pequenas, raras tal como
Mesosuchus e Howesia (DILKES, 1995 apud LANGER et alli, 2000). Eles
experimentaram uma rápida diversificação no Triássico Médio e durante o Triássico
Superior eram os consumidores primários dominantes na maioria dos ecossistemas
terrestres onde ocorreram. Os rincossauros triássicos foram registrados no sul e
norte da América,

África e Índia e são usualmente representados pela família

Hyperodapedontidae, a qual inclui os bem conhecidos táxons Hyperodapedon e
Scaphonyx (LANGER et alli, 2000).
A morfologia básica desses animais é reconhecida pelo crânio em forma
subtriangular, que apresentava seu vértice anterior formado pelos ossos prémaxilares, fortemente curvados para baixo na forma de um bico cuja oclusão se
dava no espaço em forma de V na extremidade anterior da mandíbula. A dentição
maxilar era muito peculiar, caracterizando-se por fileiras múltiplas de dentes
separadas por um sulco mediano. Bico e dentes parecem ter sido uma adaptação
para a alimentação à base de frutos com sementes duras. Rincossauros poderiam
ter atingido mais do que 3m de comprimento e cerca de 90cm de altura
(BARBERENA et alli, 1999).
No Brasil, o grupo é encontrado somente nos sedimentitos síltico-argilosos
vermelhos da Formação Santa Maria, Bacia do Paraná, Rio Grande do Sul. Nos
estratos, nos quais são encontrados, os rincossauros representam mais de 90% dos
fósseis registrados, sendo também um dos grupos mais abundantes na Formação
Santa Maria como um todo.
Atribui-se extinção do grupo às mudanças de vegetação próximas do final
do Triássico ou a predação por arcossauros tecodontes e dinossauros os quais
tornaram-se dominantes até o final do Triássico. Infere-se ainda que a extinção de
rincossauros, no final do Carniano, associada com o retorno efetivo de dicinodontes
para o paleoambiente, seria reflexo de mudanças climáticas ocorridas no Pangea.
4.4.1 Principais Características da Morfologia Craniana
O crânio é robusto, de formato subtriangular, com grandes aberturas laterais
e dorsais, indicando a presença de uma musculatura adutora poderosa, além de
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uma mandíbula alta e forte os quais permitiam uma grande capacidade de mordida
(Fig. 27 e 28) (CARROL, 1988).

Figura 27 – Crânio do rincossauro ‘Scaphonyx’ fischeri em vista dorsal.
Observam-se as aberturas

dorsais e laterais e os pré-maxilares dirigindo-

se ventralmente formando o bico.
Fonte: Modificado de Huene, 1990 Prancha 31

As mandíbulas compõem-se de articular, pré-articular, angular, surangular,
coronóide, esplenial e dentário. Possuem canal meckeliano e fossa adutora bastante
desenvolvida. A mandíbula sofreu variações adquirindo uma oclusão mais potente e
precisa. O dentário chega a compor mais da metade da mandíbula, proporcionando
maior robustez e ao mesmo tempo posicionando a área dental de oclusão mais
posteriormente e conferindo maior força de alavancagem (LANGER et alli, 2000).
O grupo apresenta abertura externa das narinas única e mediana (CARROL,
1988), delimitada pelos pré-maxilares e posteriormente pelos nasais (Fig. 28)
(LANGER et alli, 2000) e também há contato do pré-maxilar/pré-frontal. Essas duas
características são apomórficas dos rincossauros.
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Figura

28.

Crânio

de

Mesosuchus,

rincossauro do Triássico Inferior, com
aproximadamente 5 cm de comprimento.
Vista dorsal, apresentando a abertura
externa das narinas, uma característica
marcante do grupo.
Fonte: Modificado de Carrol, 1988, p. 268

Os representantes comuns do Triássico Médio e Superior são caracterizados
por uma dentição altamente especializada, com muitas fileiras de dentes na maxila e
no dentário (Fig. 29), enquanto as formas mais primitivas possuíam pré-maxilares
com dentes (Fig 30).

Figura 29. Crânio do rincossauro ‘Scaphonyx’ fischeri em vista ventral (1/3 do tamanho
natural). Várias fileiras de dentes longitudinais ao longo do dentário e maxila.
Fonte: Modificado de Huene, 1990. Prancha 31
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Figura 30. Crânio de Mesosuchus, rincossauro do Triássico Inferior, com
aproximadamente 5 cm de comprimento. Vista lateral, apresentando a prémaxilares dentados, característica primitiva do grupo.
Fonte: Modificado de Carrol, 1988, p. 268

De modo geral, o posicionamento dos dentes no maxilar e dentário variou
muito entre os rincossauros, sendo utilizados na taxonomia do grupo.
Os Mesosuchus tinham linhas de dentes em zigue-zague. No Mesotriássico e
Neotriássico os rincossauros desenvolveram um aparato maxilo-mandibular
composto de cristas do dentário que se encaixavam em sulcos no maxilar. Todas as
formas do Mesotriássico apresentavam dois sulcos maxilares e duas cristas no
dentário. No Neotriássico surgiram rincossauros com apenas um sulco no maxilar e
uma crista no dentário.
Os ossos pré-maxilares desprovidos de dentes são direcionados ventralmente
em forma de bico (Fig. 31) (CARROL, 1988). Nas formas brasileiras, os prémaxilares são bastante verticalizados e sem dentes e como a maioria dos
representantes, o bico formado tinha sua oclusão entre duas projeções dorsais das
extremidades anteriores. A região temporal é muito expandida posteriormente para
delimitar uma maciça musculatura adutora.

60

Figura 31. Reconstrução do crânio de Scaphonix fischeri. A
mandíbula é alta e os pré-maxilares sem dentes se dirigem
ventralmente formando um bico.
Fonte: Modificado de Huene, 1990. p.310

Em Mesosuchus e Howesia do Triássico Inferior o crânio é largamente similar
a Youngina mas difere na posição medial das narinas externas e o pré-maxilar
proeminente, nos quais ainda ocorriam poucos dentes.
Esses fatos, aliados ao tipo de dentição sugerem que os rincossauros tinham
um aparelho mastigatório adaptado para cortar um tipo de alimento bem definido,
talvez bem resistente. Certamente foram herbívoros, com corpos pesados e
membros curtos, equivalentes a grandes porcos.
Fósseis do Triássico Inferior, Médio e Superior mostram que esses animais
sofreram progressivas especializações no crânio. Os rincossauros mais recentes
possuem a superfície da maxila alargada e forma uma ampla placa dentária que é
composta de várias fileiras longitudinais de dentes e recebe a superfície dentária da
mandíbula inferior em um sulco longitudinal (Fig. 32).
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Figura 32. Fileiras de dentes na maxila

de Paradapedon em vista

ventral, mostrando sulcos do dentário e linhas de crescimento onde os
dentes eram adicionados em direção à porção posterior da mandíbula.
Fonte: Modificado de Carrol, 1988, p. 268

Os dentes não são regularmente trocados como em muitos répteis e os
dentes desgastados não caem, mas são presos no lugar por ossos secundários
acessórios. Os dentes superiores e inferiores desgastam em contato um com o
outro, ficando lisos, fazendo com que a oclusão se dê entre as superfícies dos
ossos. Em formas primitivas os dentes linguais são bastante comuns.
As órbitas são bastante desenvolvidas, sendo posicionadas lateralmente em
formas do Eo- e Mesotriássico, sendo mais dorsalizadas nas formas Neotriássicas.
O jugal é aumentado em formas mais derivadas e é ornamentado com uma série de
cristas e forames os quais indicariam a presença de tecido muscular bastante
desenvolvido.
O parietal, osso característico do grupo tem os componentes do par
fusionados entre si em todos os representantes. Em formas primitivas o osso tem
forma de Y, em formas derivadas tem forma de T. A porção póstero-ventral é
composta por esquamosal, quadrado e quadrado-jugal.
O rincossauro Hyperodapedon não possuía um tímpano, mas o primeiro
gênero triássico Mesosuchus tem um longo e delgado estribo semelhante ao
presente nos lacertílios atuais. A delicadeza dessa estrutura pode explicar a sua
ausência em fósseis de gêneros superiores.
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4.4.2 Pós-crânio
O corpo tornou-se mais pesado e os membros posteriores foram levados para
porção mais baixa do corpo para facilitar o movimento ântero-posterior (Fig. 33). Os
membros anteriores mantiveram a postura do tipo sprawling.

Figura 33. Reconstrução de ‘Scaphonyx’ fischeri Smith-Woodward, 1907
Fonte: Projeto Dinossauros do Brasil, 2004

O número de vértebras pré-sacrais é 25, sendo 7 destas cervicais além de 2
vértebras sacrais e 35 a 40 caudais (HUENE, 1990). As costelas cervicais e as
primeiras truncais são dicocéfalas. As truncais são as mais alongadas, sendo as
mais posteriores mais curtas. Algumas formas brasileiras apresentam uma costela
monocéfala ligada ao axis.
A cintura escapular dos rincossauros é formada por interclavícula, clavículas,
escápulas e coracóide. A escápula é curta e larga, com espessamento do tipo
acrômio no bordo anterior (Fig. 34) (HUENE, 1990). A parte ventral da escapula
apresenta um processo acrômio que se articula a clavícula.
O úmero tem morfologia bastante primitiva (Fig. 34), sendo característico
entre os rincossauros, sem ter sofrido alterações profundas na evolução do grupo.
Sua característica mais marcante é a presença de uma crista supinatória bem
desenvolvida na parte anterior da porção distal do osso.
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Figura 34.

‘Scaphonyx’ fischeri: a) Vista dorsal de duas vértebras sacrais e três primeiras caudais; b)

escápula e coracóides direitos; ‘Scaphonyx’ fischeri: c) úmero direito em vista ventral;
Fonte: Huene, 1990. Prancha 32 e 34

A cintura pélvica é composta pelo ílio localizado dorsalmente e articulando-se
com vértebras sacrais, pelo púbis e ísquio localizados respectivamente, ventroanteriormente e ventro-posteriormente, ambos se articulando medialmente com seu
par. Tanto púbis como ísquio não sofrem grandes variações nos diferentes
representantes conhecidos. O fêmur tem como característica mais marcante um
trocanter interno bem desenvolvido na face anterior da porção proximal e uma clara
fossa inter-trocantérica. A extremidade distal tem dois côndilos que se articulam com
a tíbia (Fig. 35). Nas formas primitivas o fêmur é maior que o úmero, já nas
derivadas ambos se equivalem em comprimento.

Figura 35 – ‘Scaphonyx’ fischeri: a – fêmur direito a1) vista posterior; a2) vista
proximal; a3) vista distal; 2 – ílio direito com púbis em vista lateral.
Fonte: Huene, 1990. Prancha 35 e 37
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As extremidades anteriores e posteriores são muito semelhantes. Os dedos
das mãos aumentam do 1º ao 3º, o 4º é mais curto e o 5º é curto dirigido
lateralmente, com 3 falanges mais uma garra. O pé é composto de três tarsais
proximais, quatro tarsais distais e cinco dígitos, presentes também em formas
primitivas (Fig. 36) (HUENE, 1990).

Figura 36. a) ‘Scaphonyx’

fischeri – reconstrução do pé esquerdo b)

Hyperodapedon sp. Desenho esquemático do pé direito, mostrando
central, astrágalo e calcâneo formando a série de tarsais proximais e
distais.
Fonte: a) retirado de Huene, 1990, p.327; b) Retirado de Sill 1969 apud
Langer & Schultz 2000, p.161

O tarso de rincossauros primitivos é quase indistinguível de outros
arcossauromorfos e arcossauros, mas o central assume um papel cada vez mais
importante e torna-se ligado ao astrágalo e calcâneo na série proximal. O astrágalo e
o calcâneo perdem suas superfícies de articulação primitivas e tornam-se unidos a
um outro. O tarso está consolidado em uma articulação simples de dobradiça
enquanto o membro se torna capaz de movimento para frente e para trás (CARROL,
1988).
4.2.3 Relações filogenéticas e taxonômicas
De forma geral constituem uma linhagem dentro dos diápsidos. Por muito
tempo foi idéia que eram relacionados com os modernos esfenodontídeos com base
em similaridades gerais de crânio e dentição. A presença comum de características
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primitivas tais como barra temporal baixa somente aponta para sua origem comum
junto aos primeiros diápsidos. Os esfenodontídeos têm somente uma única fileira de
dentes acrodontes na maxila, mas rincossauros possuem múltiplas fileiras de dentes
tecodontes. Esfenodontídeos têm uma segunda fileira de dentes no palatino, mas
esse osso é edentado em rincossauro. Aquilo que aparenta ser um longo dente prémaxilar em rincossauro são atualmente processos de ossos pré-maxilares.
Esfenodontídeos têm dentes pré-maxilares verdadeiros.
Pode-se afirmar que os rincossauros evoluíram a partir da irradiação dos
arcossauromorfos do Eotriássico. Existem diversas hipóteses a respeito de grupos
irmãos, sendo que a mais aceita propõe que rincossauros tenham como gruposirmãos os trilofossauros, os prolacertiformes e os arcossauriformes.
Até o momento, Noteosuchus foi considerado, por alguns autores, o mais
primitivo dos rincossauros devido ás características de pós-crânio se assemelharem
com Howesia e Mesosuchus. Estes, por sua vez não possuem aparato maxilomandibular com cristas e sulcos, apresentam dentes no pterigóide e central
pequeno, atestando, portanto, suas condições menos derivadas.
Atualmente, Mesosuchus é considerado grupo-irmão dos demais rincossauros
porque apresenta dentes no pré-maxilar, abertura pineal e um septo parcial entre as
aberturas externas das narinas, além de não apresentar maxilares e dentários
curvos e com baterias de dentes.
Rhynchosaurus e Stenaulorhynchus foram desde os primeiros trabalhos
considerados táxons intermediários entre os rincossauros do Eo- e Neotriássico.
Rhynchosaurus spenceri e Rhynchosaurus foram registrados em níveis
geográfica e estratigraficamente próximos, indicando que Rhynchosaurus pode ser
considerado um grupo irmão de hiperodapedontídeos.
Normalmente estudos filogenéticos de rincossauros incluem apenas formas
derivadas mais conhecidas: Scaphonyx e Hyperodapedon, desprezando desta forma
a grande diversidade do grupo. Alguns estudos, entretanto foram feitos aplicando-se
caracteres de representantes brasileiros e argentinos Hyperodapedon mariensis
(Tupi-Caldas, 1933), Scaphonyx sanjuanensis Sill, 1970, Scaphonyx sulcognathus
Azevedo e Schultz, 1987 e Rhynchosaurus spenceri Benton, 1990. Para todos foram
encontradas características derivadas e foram incluídos com as tradicionais formas
Hyperodapedon-Scaphonyx. Entretanto essas relações são ainda incertas e se
fazem necessários novos estudos.
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Aplicando-se a taxonomia tradicional, os rincossauros são agrupados da
seguinte forma:
Classe Reptilia Laurenti, 1768
Subclasse Diapsida Osborn, 1903
Divisão Archosauromorpha, Huene, 1946
Ordem Rhyncosauria Osborn, 1903
Pertencentes

a

ordem

Rhynchosauria

existem

duas

famílias:

Rhynchosauridae e Hyperodapedontidae, além de táxons não competentes a
nenhuma das famílias citadas e não encontrados entre as paleofaunas brasileiras.
As características diagnósticas das duas famílias são apresentadas na Fig. 38.
Caracteres observados
Crânio
Jugal
Órbitas
Processo posterior do
coracóide
Faceta tíbio-astrágalo
Quarto tarsal distal
Aparato maxilomandibular
Tabela

2.

Quadro

dos

Rhynchosauridae
Mais longo que largo
Sem crista angulis oris
Lateralizadas

Hyperodapedontidae
Mais largo que longo
Crista angulis oris bem desenvolvida
Dorsalizadas

Presente

Ausente

Maior que central-astrágalo
Maior que o dobro dos
demais tarsais distais

Menor que central-astrágalo
Menor que o dobro dos demais tarsais
distais
Composto por duas cristas no
Composto por duas cristas dentário e dois sulcos no maxilar ou
no dentário e dois sulcos no uma crista no dentário e um sulco no
maxilar
maxilar.
caracteres

morfológicos

diagnósticos

das

famílias

Rhynchosauridae

e

Hyperodapedontidae.

4.4.3.1 Família Rhynchosauridae
Dentro desta família há a subfamília Stenaulorhynchinae e táxons não
incluídos e sem representantes no Brasil. Neste táxon ocorrem dentes maxilares
linguais abundantes e pequenos, processo basipterigóide do basisfenóide longo e
delgado, dentes do dentário mediais à crista cortante formando várias linhas de
dentes sem uma principal.
Na Formação Santa Maria encontra-se o Rincossauro de Mariante, na
Cenozona de Therapsida, diagnosticado pela presença do contato pré-frontal/pósfrontal. É o único rincossauro conhecido da cenozona Therapsida e é a única forma
brasileira encontrada com dicinodontes. São conhecidos apenas dois espécimes de
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deste táxon, um crânio sem mandíbula e um conjunto maxilar-dentário encontrados
na localidade de Porto Mariante, ao sul de Bom Retiro do Sul, RS.
4.2.3.2 Família Hyperodapedontidae
Existem diversos gêneros descritos para esta família, dentro dos quais estão
os representantes brasileiros Scaphonyx sulcognathus e gênero Hyperodapedon,
além dos Hyperodapedontidae incertae sedis como o Cephalonia lotziana e
‘Scaphonyx’ fischeri Huene, 1926 e outros táxons propostos por Huene. O
rincossauro Macrocephalosaurus mariensis Tupi-Caldas, 1933, Carniano, Cenozona
de Rhynchosauria, Formação Santa Maria, RS, Brasil foi descrito a partir de um
esqueleto quase completo coletado nos jazigos da Alemoa. Este táxon é muito
próximo de Hyperodapedon huxleyi, descrito na Índia.
Scaphonyx sulcognathus juntamente com Rhynchosaurus spenceri Benton,
1990 constituem o grupo dos hiperodapedontídeos não-Hyperodapedon. Scaphonyx
sulcognathus apresenta-se bastante primitivo quanto à dentição. É diagnosticado por
duas cristas angulis oris bem desenvolvidas no jugal, incisura anterior do maxilar
bem marcada e grandes dentes do dentário mediais ao sulco cortante compondo
uma linha principal e várias linhas secundárias.
O gênero Hyperodapedon é caracterizado por baterias de dentes maxilares
laterais ao sulco principal, apenas uma crista no dentário e ausência de dentes
linguais primários no dentário.
Hyperodapedon gordoni possui ornamentação frontal, sulcos laterais com,
aproximadamente, a mesma profundidade em toda a extensão. O processo ventral
do esquamosal é em forma de placa. Tem somente uma lâmina dentária, não tem
dentes linguais no dentário e possui mais de dois dentes em seções transversais da
área maxilar lateral ao sulco principal (LANGER et alli, 2000).
Hyperodapedon huenei foi descrito por

Langer e Schultz, 2000 como

apresentando combinação única de dois sulcos maxilares e uma única lâmina
dentária, forame infraorbital ausente, supra-occipital e opistóticos fundidos (Fig 37).
O exemplar descrito é proveniente da formação Santa Maria, Grupo Rosário do Sul,
Zona de Rincossauros, Afloramento Inhamandá.
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Figura 37. Crânio de Hyperodapedon huenei em vista ventral.
Fonte: Langer and Schultz 2000, p. 641 – Abreviaturas no Anexo A

Macrocephalosaururs mariensis Tupi-Caldas, 1933 foi descrito com base em
um esqueleto quase completo, coletado nos Jazigos da Alemoa. É claramente
vinculado ao gênero Hyperodapedon com maior afinidade ao H. huxleyi, da Ìndia.
‘Scaphonyx’ fischeri foi designado a partir de um conjunto de vértebras e
falanges, as quais apresentam caracteres indubitavelmente rincossaurianos, mas
não o suficiente para ser relacionada com qualquer uma das formas de rincossauros
encontradas hoje. Assim o mais correto seria defini-lo como nomina dubia.
Cephalonia lotziana foi proposto por Huene juntamente com outros táxons, no
entanto nenhuma das formas é diagnóstica para as formas rincossaurianas
atualmente conhecidas para a Formação Santa Maria. Logo, junto com ‘Scaphonyx’
fischeri é considerado nomina dubia.
4.5 Thecodontia
De acordo com Carrol, 1988 a ordem Thecodontia inclui a maioria dos
arcossauros do Triássico e assim se denomina devido à inserção dos dentes em
cavidades, característica esta, comum a outros arcossauromorfos. Entretanto, os
tecodontes são os únicos entre os primeiros arcossauros que possuem a fenestra
ântero-orbital, diferenciando-se, assim, dos arcossauros superiores. Caracteres
suplementares que os diferenciam incluem a fixação da barra temporal inferior

69

completa, pescoço relativamente curto e uma única fileira de dentes cônicos no prémaxilar bem como no maxilar e no dentário.
O grupo viveu em várias partes da terra. Eram semelhantes aos crocodilos,
porém com o tronco menor e a cauda revestida por placas ósseas. O crânio era do
tipo diápsido, com fenestras dispostas notavelmente para frente e focinho de curto a
longo. Viveram do Permiano até o Triássico Superior.
Os tecodontes foram os ancestrais dos dinossauros, guardando com estes
muitas semelhanças. Existiam entre eles, algumas formas herbívoras com
predominância de magníficos carnívoros. Ao longo da coluna vertebral possuíam
pequenas placas ósseas encaixadas umas às outras, formando uma espécie de
escudo protetor (SCHULTZ, 1995).
4.5.1Principais Características da Morfologia Craniana
O crânio é tipicamente diápsido, com uma barra superior que separa as
fossas temporais formada por prolongamentos do pós-orbital e esquamosal e outra
barra que limita embaixo da abertura inferior, formada pelo jugal e pelo quadradojugal. Normalmente existe outra abertura no crânio, a fenestra ântero-orbital, limitada
pelos maxilares, lacrimais e jugais e na mandíbula, também aparece uma abertura
limitada pelo dentário, angular e suprangular (Fig. 38).

Figura 38. Crânio de Euparkeria , um tecodonte primitivo do Triássico Inferior da África do Sul. 1fenestra pré-orbital; 2- fossa temporal superior; 3-fossa temporal inferior; 4-pós-orbitário; 5esquamosal; 6-jugal; 7-quadrado-jugal; 8- maxilar; 9- lacrimal; 10-dentário; 11-angular; 12suprangular; 13-fenestra mandibular
Fonte: Meléndez, 1977. p. 272
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Não existe abertura pineal e na parte posterior do crânio, podem faltar os pósfrontais, pós-parietais e tabulares. Essa região apresenta uma marcada concavidade
em ambos lados, onde se alojam as cápsulas auditivas, os ossos quadrados se
estendem além dos ângulos posteriores do crânio.
No palato, os pterigóides tendem a unir-se para formar a placa medial, mas
permanecem as aberturas interpterigóideas.
4.5.2 Pós-crânio
A maioria dos tecodontes tem postura semimelhorada e seus descendentes
(dinossauros e aves) são totalmente melhorados. Os únicos representantes
mantenedores da postura do tipo sprawling foram os proterossúquios com a cabeça
do fêmur terminal e o osso direcionado horizontalmente. Em outros grupos o fêmur
já assume uma orientação verticalizada e a cabeça torna-se inclinada medialmente
em direção ao acetábulo. O púbis e o ísquio estendem-se ântero e pósteroventralmente para formar a estrutura trirradiada permitindo maior força efetiva da
musculatura sobre o fêmur.
Os membros em postura mais ereta passam a mover-se em um plano
quase parassagital, os pés assumiram aparência mais simétrica com o terceiro dígito
tornando-se mais longo.
4.5.3 Relações filogenéticas e taxonomia
Filogeneticamente, os tecodontes constituem um

grupo de diápsidos de

relevante importância, pois originaram os demais arcossauromorfos e aves (Fig. 39).

Figura 39. Cladograma apresentando os Thecodontia como grupo mais primitivo dentro de Archosauria, a
partir do qual teriam originado-se os demais arcossauros.
Fonte: Modificado de Bertini, 2002
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Têm-se os proterossúquios do Neopermiano ao Neotriássico situados na base
da linhagem do arcossauros, sendo registrados no Triássico da Bacia do Paraná
(Fig. 40).

Figura 40. Cladograma apresentando o grupo mais basal de tecodontes – os Proterosuchia – antecedendo
os demais arcossauros.
Fonte: Bertini, 2002

As relações sistemáticas entre os grupos de tecodontes ainda não estão
bem definidas. Pertencem à classe Reptilia e estão inseridos no grupo dos
arcossauros, sendo possível dividi-los, a princípio, em cinco subordens onde são
inseridas 10 famílias, além dos táxons incertae sedis. O número de famílias e ordens
varia entre diferentes estudos, pois cada um segue critérios diferentes para a
classificação tradicional dos animais. Seguem as subordens: Proterosuchia,
Ornithosuchia, Rauisuchia, Aetosauria, Phytosauria.
4.5.3.1 Subordem Proterosuchia Broom, 1906
Os proterossúquios eram formas lacertiformes, planígradas, terrestres de
hábitos carnívoros, mas que poderiam ser nadadores eficientes, caçando sobretudo
por emboscada. A principal característica é a extremidade dorsal do focinho
uncinada, interpretada como adaptação a predação, provavelmente para a
apreensão

de

presas

escorregadias

(Fig.

41).

Embora

não

possuíssem

osteodermas, são relatados escamas córneas em Proterosuchus (KISCHLAT, 2000).

Figura 41. Esqueleto de Proterosuchus, um exemplar dos tecodontes mais primitivos. Pode-se observar a
extremidade do focinho uncinada (A) e a grande fenestra ântero-orbital, característica dos arcossauros (B).
Fonte: Kischlat, 2000. p. 280
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Os

proterossúquios

são

inquestionavelmente

os

arcossauros

mais

primitivos. A forma mais antiga conhecida é o Archosaurus, do Permiano Superior na
Rússia, mas o primeiro gênero efetivamente conhecido é o Proterosuchus do
Triássico Inferior do sul da África e da China. O crânio é característico dos
arcossauros pela presença da grande fenestra ântero-orbital. Da mesma forma que
outras fenestras, esta pode ter se desenvolvido para tornar o crânio mais leve e para
distribuir mais eficazmente forças mecânicas, embora também se sugira
acomodação a uma glândula ou espaço para a expansão da musculatura pterigóide.
O crânio é caracterizado por traços essencialmente primitivos. Os ossos
supratemporais e pós-parietais dos primeiros diápsidos foram conservados, como o
é a abertura pineal. O pterigóide ainda suporta dentes longitudinalmente num limite
bem definido transversalmente (Fig. 42). Os dentes marginais são fixados em muitas
cavidades rasas.

Figura 42. Características primitivas observadas em Proterosuchus. A) presença de supratemporal; B)
ausência de fenestra mandibular; C) presença de pós-parietais; D) dente sobre o pterigóide
Fonte: Carrol, 1988. p. 269

Existem sete vértebras cervicais, mas elas não são muito alongadas. Como
nos arcossauros superiores as vértebras do tronco tem processos transversos
longos. A cintura escapular é claramente dividida entre a escápula e coracóide. O
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úmero é primitivo, possuindo grandes superfícies articulares e com essas formavam
um ângulo reto. Cinco dígitos são conservados mas não é conhecido o número de
falanges. A pelve conservou a configuração primitiva dos primeiros diápsidos. Os
tarsos são quase idênticos aos dos rincossauros primitivos.
Entre as formas geralmente conhecidas, podemos, claramente, diferenciar a
família Proterosuchidae de todos os outros tecodontes, baseados na conservação
de muitos caracteres primitivos como dentição no pterigóide e membros alastrados.
Entretanto todos tecodontes são avançados além dos gêneros de Proterosuchidae,
já que esses possuem a fenestra mandibular na mandíbula inferior e detêm algum
tipo de especialização na pelve e membros posteriores além da ausência de dentes
na borda transversa do pterigóide. A maioria dos tecodontes tem postura
semimelhorada e seus descendentes (dinossauros e aves) são totalmente
melhorados.
De modo geral os proterossúquios foram amplamente distribuídos, com
registros para a América do Sul, África do Sul, Índia, Austrália, Antártida, China e
Rússia.
Ainda ocorrem as famílias Erythrosuchidae (registros na África, China,
Rússia e Europa) e Proterochampsidae (América do Sul).
Os eritrossúquios foram grandes vertebrados quadrúpedes terrestres do
Triássico Inferior, cujo crânio media um metro ou mais e o corpo pesado superava os
cinco metros de comprimento. A pelve já apresentava a estrutura trirradiada
indicando membros mais verticalizados. A superfície articular dos ossos dos
membros, do carpo e os tarsos eram pobremente ossificados, atribuindo-se isto a
adaptação semi-aquática. Um provável representante para a América do Sul é
Cuyosuchus, proveniente da Argentina.
Os proterocampsídeos são um grupo monofilético de arcossauriformes
adaptados à vida semi-aquática e endêmicos da América do Sul, sendo
reconhecidos exclusivamente no triássico da Argentina e Brasil (DORNELLES, 1995
apud HSIOU, 2002).
Os proterocampsídeos ocupam uma posição relativamente primitiva entre
os tecodontes. Possuíam crânio achatado e rostro longo, tendência para disposição
dorsal das órbitas, palato secundário curto e posição dorsal das aberturas externas
das narinas. Provavelmente eram carnívoros. Esses aspectos indicariam que estes
animais passariam muito tempo na água. Possuem distribuição restrita à Argentina e
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ao Brasil do Meso- ao Neotriássico. Cinco gêneros são reconhecidos dentro dos
proterocampsídeos: Proterochampsa, Chanaresuchus, Gualosuchus, Tropidosuchus
e Cerritosaurus. Proterochampsa, uma das formas mais modernas, mostra
numerosas e profundas diferenças na sua morfologia craniana com respeito aos
demais proterocampsídeos. Cerritosaurus além de ser muito menor no seu
comprimento craniano de aproximadamente 90 mm apresenta o rostro curto e as
aberturas temporais dorsais mais alargadas transversalmente, com uma disposição
mais paralela. Os gêneros brasileiros correspondem a Cerritosaurus binsfeldi Price,
1946,

Barberenachampsa

nodosa

Barberena,

1982,

Chaneresuchus

e

Rhadinosuchus gracilis Huene, 1938b.
Chanerosuchus bonapartei Hsiou et alli, 2002 foi definido a partir de um
crânio, sem a porção anterior do focinho e com mandíbula articulada. Na região
temporal, a abertura temporal inferior apresenta esboçado o entalhe póstero-inferior,
típico dos proterocampsídeos. O crânio e triangular em vista dorsal. Na porção
dorsal do crânio há uma crista longitudinal que faz parte da ornamentação, o pósorbital tem uma projeção lateral acima da órbita, o articular se encontra
aparentemente fusionado ao suprangular a apresenta o seu extremo posterior
arredondado e pouco projetado posteriormente.
Cerritosaurus binsfeldi Price, 1946 (Fig. 43) é representado por um único
exemplar proveniente da Fauna Local Alemoa, Cenozona Rhynchosauria, Formação
Santa Maria. Apresenta crânio triangular em vista dorsal, focinho pontudo e curto
com narinas dorsalizadas com disposição relativamente caudal e mandíbula
possante, indicadores de hábito aquático e predador de invertebrados. Os dentes
são pontiagudos.

Figura 43. Crânio em vista dorsal e lateral de Cerritosaurus binsfeldi.
Fonte: Barberena & Dornelles, 1998 apud Kischlat, 2000 p. 286
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Barberenachampsa nodosa Barberena, 1982 é representado por um único
exemplar proveniente da Fauna Local Alemoa, Cenozona Rhynchosauria, Formação
Santa Maria (Fig. 44).
O crânio é achatado com as órbitas dorsalizadas e quadrado extremamente
inclinado, rostro robusto, crista interorbital e ornamentação característica.

Figura 44. crânio de Barberenachampsa nodosa em vista dorsal e ventral
Fonte: Barberena, 1982 apud Kischlat, p. 286

Chaneresuchus é definido por dois crânios procedentes da fauna-local
Pinheiros, Cenozona Therapsida.
O rostro é alargado nos pré-maxilares e alongado na porção prenarial, o sulco
narial não alcança a extremidade rostral da maxila, crista nasal parassagital mais
marcada, bordo orbital do frontal maior, ala do pterigóide mais desenvolvida (Fig.
45).

Figura 45. Crânio de Chaneresuchus em vista lateral (A), dorsal (B) e ventral (C)
Fonte: Dornelles, 1992 apud Kischlat, 2000 p. 286
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Rhadinosuchus gracilis Huene, 1938 é conhecido por um crânio incompleto e
partes pós-craniais coletadas na Fauna Local Alemoa, Cenozona Rhynchosauria,
Formação Santa Maria. Possui a fronte aplanada e as aberturas externas das
narinas sulcadas e dorso-caudalmente dispostas. O crânio é alongado com ossos
portadores de decoração radial.
4.5.3.2 Subordem Ornithosuchia
Foi o nome utilizado para a linhagem arcossauriana pró-aviária quando se
incluíam na base da evolução das aves. Os gêneros conhecidos Ornithosuchus,
Riojasuchus e Venaticosuchus não são encontrados nos estratos das formações
brasileiras.
4.5.3.3 Subordem Rauisuchia
Os rauissúquios foram grandes tecodontes carnívoros quadrúpedes,
eventualmente bípedes, do Triássico Médio e Superior. São representados por
registros no Brasil, Argentina e África.
O tornozelo e o pé avançaram em direção ao padrão dos modernos
crocodilos. A proeminência do calcâneo é orientada posteriormente para formar uma
alavanca com a qual o tendão do gastrocnêmio era, provavelmente, fixado. O quinto
metatarso e o quinto dedo inteiro reduziram-se, provavelmente, perdendo sua
função como alavancas. O uso da proeminência do calcâneo como alavanca
primária poderia transmitir a força para o pé mais simetricamente com o membro.
Existem três grupos com características peculiares dentro dos rauissúquios.
O primeiro é ortógrado plantígrado, robusto de pescoço relativamente curto
possuindo púbis e ísquio estendidos anterior e posteriormente e um terceiro par de
costelas sacrais é incorporado em membros superiores da ordem. O acetábulo é
direcionado ventralmente, com a lâmina do ílio disposta quase horizontalmente,
conferindo movimento lento. Possuíam uma couraça formada por duas fileiras de
pequenas placas estendidas ao longo do tronco com uma única fila sobre e abaixo
da cauda.
O segundo grupo se caracteriza por pescoços alongados e com uma
curvatura sigmoidal mais pronunciada possibilitando a elevação da cabeça. A pelve
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mais elevada e acetábulo dirigido mais lateralmente. Possuíam crânios alongados e
estreitos, em vista dorsal virtualmente triangulares. A abertura externa da narina
pode ser excepcionalmente alongada, com o pré-maxilar não se articulando com o
nasal e a órbita possuindo um processo na margem caudal, formado pelo pósorbital.
O terceiro conjunto inclui formas bem leves, de pescoço bastante alongado.
Portavam vértebras pré-sacrais alongadas e pelve bastante derivada, com púbis
alongado, ísquio curto e acetábulo aberto internamente.
Seguem-se os gêneros brasileiros:
Rauisuchus tiradentes Huene, 1938 é conhecido por quatro exemplares com
restos de crânio e vértebras, com cinturas incompletas e osteodermas, encontrados
na Fauna Local Alemoa, Cenozona Rhynchosauria, Formação Santa Maria. Os
principais caracteres são abertura externa da narina alongada, crista lateral craniana
ausente no nasal, mas presente do pós-orbital, processo intraorbital presente,
vértebras truncais mais caudais com neurapófises oblíquas dirigidas cranialmente.
Prestosuchus chiniquensis Huene, 1938 é conhecido apenas um exemplar
composto por restos cranianos incompletos, algumas vértebras, gastrália, cintura
escapular e pélvica, membro escapular incompleto e membro pélvico completo,
inclusive o pé. Foi encontrado na fauna-local Chiniquá, Cenozona Therapsida,
Formação Santa Maria. A mandíbula possui uma sínfise forte, pouco afilada
rostralmente, onde apenas os espleniais se articulam numa sutura extensa.
O fêmur é sigmoidal e a cabeça é dirigida crânio-caudalmente, o acetábulo
está dirigido ventralmente, com o tubérculo do calcâneo é curto e alargado.
Procerosuchus celer Huene, 1938 é definido apenas por um exemplar
composto por um crânio incompleto, cinturas e membros escapular e pélvico
incompletos proveniente da fauna-local Chiniquá, Cenozona Therapsida, Formação
Santa Maria. O úmero tem ângulo de torção de 90°. Sua taxonomia ainda é dubitável
pois não há exemplares com características correspondentes.
Karamuru vorax Kischlat & Barberena tem sínfise mandibular composta por
dentário e esplenial, calcâneo estreito com tuberosidade mais alongada e fêmur
quase retilíneo com torção próxima à encontrada em crocodilos.

78

Era um carnívoro menos poderoso que P. chiniquensis, potencialmente
menos lento com pés plantígrados e membros escapulares mais fracos. Tinham
dentes maxilares desproporcionais, indicando que provavelmente o animal mordia
por estocada (Fig. 46).

Figura 46. Crânio de Karamuru vorax
Fonte: Projeto Dinossauros do Brasil, 2004

Ainda ocorre Barberenasuchus brasiliensis Mattar, 1987, cujo exemplar foi
coletado na Fauna Local Pinheiros, Cenozona Therapsida, Formação Santa Maria.
Tem-se apenas um crânio mal preservado conhecido, com dentes palatais e um par
extra de narinas. Os dentes são relativamente grandes e pertencem à série maxilar.
4.5.3.4 Subordem Aetosauria
Os aetossauros eram formas encouraçadas de dieta herbívoras, com o
gênero Longosuchus sendo considerado necrófago. Possuíam maxilas com
expansões rostrais que seriam adaptações para a escavação e pastagem sobre
vegetação macia, talvez em águas rasas. Existiram aetossauros com corpo estreito
e alongado (seriam terrestres) e outros com corpo curto e alargado (teriam hábito
aquático). Eram animais pequenos com dentes em forma de folha, ausentes no prémaxilar e na mandíbula inferior. A cabeça é pequena em relação ao corpo. A pelve
parece avançada na grande projeção ventral do púbis. As mãos e os pés
assemelham-se aos dos fitossauros em suas características primitivas. As placas do
corpo estendiam-se pelo dorso e laterais, contornando a cauda e cobrindo o
abdômen.
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Para o Brasil é provável a existência do gênero Aetosauroides, mas ainda
não se tem o táxon formalmente definido.
4.5.3.5 Subordem Phytosauria
Registrados na América do Norte, os fitossauros eram tecodontes
semelhantes aos crocodilos modernos. Suas características físicas indicam hábito
aquático e o conteúdo estomacal encontrado em fósseis indica que eram carnívoros
de outros répteis. Possuíam aberturas tipicamente elevadas envolvendo os ossos e
permitindo a retração quando ficavam submersos na água. As narinas externas
situavam-se na porção posterior do focinho. O palato era arqueado atrás das narinas
e um palato secundário mole, provavelmente separava a passagem de ar da boca. O
comprido focinho pode ser relacionado com a alimentação aquática. As proporções
dos membros retornam aos crocodilos modernos embora ainda primitivas. O púbis e
o ísquio juntam-se formando uma só placa. O astrágalo e o calcâneo são
crocodiliformes, mas o quinto metatarso é um gancho e a tubérculo do calcâneo
apresenta-se mais lateralmente que posteriormente indicando a retenção de um
primitivo sistema de alavancas.
4.6 Saurischia
Os saurísquios podem ser divididos em dois grupos: os terópodes carnívoros
e obrigatoriamente bipedais – entre estes ocorre o primitivo dinossauro sul-brasileiro,
Staurikosaurus pricei – e os saurópodes herbívoros quadrúpedes. Os terópodes são
derivados dos padrões carnívoros de tecodontes.
Os saurópodes típicos são conhecidos somente a partir do Jurássico e
Cretáceo, embora no Triássico Superior e inicio do Jurássico registram-se
saurísquios

primitivos

denominados

de

Prosauropoda,

fazendo

parte

dos

Sauropodomorpha, cuja identificação se dá pela presença de uma grande narina
externa e um forame maxilar anterior (KELLNER et alli, 2004).
Os prossaurópodes compõem o primeiro grupo de dinossauros que são bem
distribuídos no mundo. Seus restos foram encontrados em todo o Triássico Superior
na África do Sul, Estados Unidos, Europa e América do Sul.
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4.6.1 Principais Características da Morfologia Craniana
Os prossaurópodes precederam os terópodes no Triássico Superior. O
representante mais conhecido é o Plateosaurus do Triássico Superior da Alemanha,
embora tenham sido encontrados exemplares em várias partes do mundo. Eram
quadrúpedes. O crânio é pequeno em relação ao tronco e o pescoço é comprido. Os
dentes apresentam as coroas lateralmente comprimidas com as extremidades
crenadas, assemelhando-se aos lagartos herbívoros. Em gêneros avançados, a
articulação mandibular é mais baixa que a fileira de dentes.
A Fig. 47 mostra algumas características cranianas de Plateosaurus.

Figura 47. Morfologia craniana de Plateosaurus
Fonte: Carrol, 1988 p. 297

4.6.2 Pós-crânio
Ocorriam três vértebras sacrais. Semelhantemente ao Staurikosaurus a crista
ilíaca é muito curta, o púbis é longo estreito. Os membros anteriores são duas vezes
menores que os posteriores. O úmero, o rádio e a ulna são robustos e a mão é curta
mantendo os cinco dígitos, provavelmente servindo para suporte, ainda que o
primeiro dedo era o maior e portava uma grande garra (Fig. 48).
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Figura 48. Esqueleto de Plateosaurus
Fonte: Carrol, 1988 p. 297

O fêmur é delgado. Os tarsos mostram uma articulação mesotarsal bem
desenvolvida. O pé tem quatro dígitos curtos e bem desenvolvidos, com o quinto
reduzido e propiciando apoio.
4.6.3 Relações filogenéticas
Os prossaurópodes estão entre os mais primitivos dos dinossauros,
provavelmente, compartilhando um ancestral comum com Staurikosaurus e
Herrerasurus. No final do Mesozóico o grupo foi substituído por herbívoros efetivos
saurópodes e ornitópodes.
Kellner e Campos, 2000, baseados na primeira falange do dígito da mão
retorcida com uma grande garra, consideram os prossaurópodes monofiléticos (Fig.
49).

Figura 49. Posição filogenética dos Prosauropoda,
segundo Kellner e Campos, 2000. p.516
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No Brasil o único prossaurópodo registrado é Unaysaurus tolentinoi, descrito
recentemente por Leal et alli, 2004. É conhecido por um esqueleto semi-articulado
compreendendo um crânio quase completo, mandíbula inferior e elemento póscranianos. Difere de outros dinossauros por características cranianas (e.g. um
processo orientado látero-dorsalmente formado por frontal e parietal, depressão
profunda no basisfenóide), e pós-cranianas (presença de uma saliência obtusa
percorrendo a superfície da crista delto-peitoral do úmero).
Era um herbívoro de corpo volumoso e cabeça pequena sustentada por um
longo pescoço. Seus membros anteriores eram proporcionalmente mais curtos que
os posteriores, conferindo uma postura bípede.
A análise filogenética indica que é intimamente relacionado a Plateosaurus,
embora as relações de prossaurópodes sejam ainda controversas.
4.7 Dicynodontia
Os dicinodontes eram répteis quadrúpedes, herbívoros, pastadores, de
tamanho médio. A captura de alimentos se dava com o auxílio de placas córneas
afiadas ao longo da boca. Não possuíam dentes, exceto dois caninos superiores
sem função mastigatória, usados, provavelmente, para defesa contra predadores.
Os dicinodontes foram o grupo mais numeroso e diversificado dos
terápsidos anomodontes. Originaram-se no Permiano Superior, expandindo-se
largamente por todo o mundo e ocupando quase todos os nichos de herbívoros
terrestres. Esse sucesso pode ser relatado por seu bico desprovido de dentes,
semelhante às tartarugas e aparelho mastigatório especializado, o qual permitia a
eles cortar a vegetação mais eficientemente que outros competidores, e eles
permaneceram os maiores herbívoros durante o Permiano Superior e maior parte do
Triássico (SURKOV et alli, 2004). No Triássico Inferior, foram os vertebrados mais
abundantes persistindo até o final do Triássico, embora a partir do Triássico Médio já
tenham começado a desaparecer, talvez pela competição com rincossauros e
cinodontes herbívoros (CARROL, 1988).
Esqueletos encontrados em grande número de tocas em pequenas áreas
indicam que esses animais viviam em rebanhos, mas não compartilhavam uma
única grande toca.
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4.7.1 Principais Características da Morfologia Craniana
O crânio caracteristicamente sinápsido mostra uma notável consistência nas
proporções que é relatada como uma única especialização de aparato alimentar. A
Fig. 50 apresenta crânio de Dicynodon, um dicinodonte típico onde é possível
observar os principais traços do táxon Dicynodontia.
A

B

C

D

E

Figura 50. Crânio e mandíbula inferior de Dicynodon. Vista A- dorsal; B-ventral; C- lateral; D- occipital; E- mandíbula inferior em
vista dorsal.
Fonte: Modificado de Carrol, 1988
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Ocorre um par de cristas temporais que determinam a posição dorsal das
fenestras temporais e de um arco zigomático arqueado desenvolvido e projetado
lateralmente. A região pré-orbital é curta. As órbitas são localizadas mais
anteriormente e há ampliação ântero-posterior das fenestras, indicando uma
musculatura bem desenvolvida. Há vacuidade interpterigóide e do vômer separando
as coanas no palato.
A dentição é ausente na mandíbula, pré-maxila e maxila, exceto um par de
caninos bem desenvolvidos. Na maioria das formas a dentição pós-canina é ausente
ou existem apenas resquícios de dentes em representantes mais primitivos,
localizados medialmente aos caninos ao longo da margem interna do dentário. Não
há evidência de dentes nos palatinos.

Nas margens da pré-maxila, maxila e

mandíbula ocorre um revestimento córneo cortante semelhante ao encontrado nos
quelônios e adequado ao corte de vegetais. A eficácia no corte é garantida pela
presença do palato secundário dotado de sulco e cristas longitudinais que encaixam
nas cristas mandibulares características do grupo.
A propalinia é a uma das aquisições mais vantajosas dos dicinodontes, pois
permite um melhor processamento dos alimentos. É provável que tenha resultado de
uma série de fatores como a configuração crânio-mandibular, com extensas
superfícies de articulação mandibular e cranial.
4.7.2 Pós-crânio
O pós-crânio variou em relação ao peso do corpo e diferentes tipos de vida
que foram desde semi-aquáticos até subterrâneos.
O hábito subterrâneo é sugerido pela presença de coluna vertebral flexível
e orientação caudo-ventral do úmero em algumas espécies, o que facilitava a
passagem por aberturas estreitas das tocas. A articulação do membro anterior e sua
morfologia indicam que escavam por rotação.
O corpo dos primeiros dicinodontes era pequeno em comparação a seus
contemporâneos dinocefálios, mas com o tempo aumentaram o tamanho. Eram
curtos e robustos, assemelhando-se a um boi. Em gêneros grandes, os membros
posteriores ficavam eretos, mas os membros anteriores eram curvos no cotovelo e
número de falanges foi reduzido para 2, 3, 3, 3, 3 (CARROL, 1988).
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Os dicinodontes apresentam uma grande variedade de tamanhos com
formas que oscilam desde os 30 cm até cerca de 4 metros de comprimento. Em
geral, ocorre uma acentuada tendência ao aumento do porte, de modo que enquanto
o crânio de dicinodontes permianos varia de 5-75 cm de comprimento os triássicos
variam de 25-90 cm (MELÉNDEZ, 1977). Os membros são relativamente curtos,
fortes com dígitos alargados e achatados. As vértebras cervicais passam de 7 a 6 e
as caudais diminuíram de 50 para menos de 20, causando uma menor flexibilidade
da coluna vertebral (HONTON, 1986 apud SCHWANKE et alli, 2000).
O esterno é uma placa bem ossificada, na qual se prendem as três
primeiras costelas. A lâmina escapular é direcionada para fora e o processo acrômio
é bem individualizado. As porções distais e proximais do úmero são bem
desenvolvidas e expandidas.
A cintura pélvica é composta por íleo, púbis e ísquio individualizados. O ílio
apresenta-se estendido anterior e posteriormente enquanto o púbis e o ísquio se
deslocam posteriormente. O trocanter maior e a cabeça do fêmur são bem
desenvolvidos.
Os membros anteriores mantêm a postura

do tipo sprawling, mas os

posteriores apresentam-se em plano mais próximo do corpo, de modo que tíbia e
fíbula exercem movimentos parassagitais, exceto alguns representantes tal como o
gênero o dicinodonte Permiano Diictodon, o qual tinha o úmero orientado caudolateralmente e articulado em um plano quase sagital. Isto reduziu a componente
transversal de impulso durante a locomoção (RAY et alli, 2003).
4.7.3 Relações filogenéticas e taxonômicas
Os Venjukoviamorpha podem ser considerados como precursores dentro
dos Dicynodontia porque possuem tanto características primitivas (pré-maxilas pares
e dentição anterior) como avançadas (ausência de osso coronóide e região préorbital curta).
Os representes posteriores já apresentam ausência de dentes na parte
anterior da maxila, migração medial de pós-caninos e desenvolvimento de bico
córneo elaborado pela fusão dos pré-maxilares e já sem dentes na mandíbula e
maxila.
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Nos clados triássicos não há uma determinação para inter-relações entre os
diferentes táxons, sugerindo-se que os mais jovens tenham origem monofilética.
Esses últimos sofreram aumento de tamanho corporal e diversas especializações
tais como aumento da extensão da região pré-orbital e rostral, encurtamento da
região temporal, fusão dos elementos anteriores do neurocrânio, redução e ausência
de ectopterigóide, entre outros.
Hoje ainda não estão bem definidas as afinidades entre os diversos táxons
de sinápsidos. Para dicinodontes considera-se a classificação proposta por Cluver &
King (1983) e King (1988) e reformuladas por King (1990). Assim os Anomodontia
são subdivididos em duas infra-ordens – Dinocephalia e Dicynodontia. Considera-se
que Dicynodontia reúna os Venjukovioidea, Dromasauroidea e dicinodontes
avançados (SCHWANKE & ARAÚJO-BARBERENA, 2000).
4.7.3.1 Venjukovioidea
Os crânios são pequenos e curtos, superficialmente semelhantes aos
pelicossauros herbívoros (Fig. 51). O arco zigomático localiza-se sobre a bochecha e
expõe a musculatura adutora amplamente entre a bochecha e mandíbula inferior. A
fenestra temporal expandiu-se posteriormente além do nível do côndilo occipital. Os
dentes caninos são reduzidos e os dentes molares são curtos e pontiagudos.
O palato é primitivo e retém uma articulação na base do crânio móvel e uma
distinta borda transversa no pterigóide, a qual perdeu os dentículos presentes em
terápsidos primitivos. O osso coronóide desapareceu da mandíbula inferior e tornouse evidente um grande forâmen mandibular (CARROL, 1988).
Ainda verifica-se tendência a paquiostose, evidenciada pelo aumento de
volume dos pré-frontais e pela presença de um colar ósseo margeando a abertura
pineal.
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Figura 51. Crânio de Otsheria em vista dorsal (A), ventral (B) e lateral (C).
Fonte: Carrol, 1988

4.7.3.2 Dromasauroidea
São representados por apenas três gêneros conhecidos somente do
Permiano Superior da África do Sul. O crânio se caracteriza por alto e estreito arco
zigomático, estreito esquamosal e estreita barra pós-orbital. Há perda do pós-orbital
e esquamosal. Os dentes caninos não são protuberantes e dentes pré-maxilares são
progressivamente perdidos dentro do grupo. O pós-orbital não se estende para trás
do esquamosal (Fig 52). A musculatura adutora expande-se da fenestra temporal
dorsalmente e a superfície lateral da mandíbula inferior tem sulcos, sugerindo uma
área de inserção para acomodação superficial do adutor externo.

Figura 52. Crânio de dromassauro.
Fonte: Carrol, 1988
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4.7.3.3 Dicinodontes avançados
O comprimento do temporal e elaboração do esquamosal resultou em uma
ampla placa óssea na superfície lateral. Os dentes eram muito reduzidos,
normalmente restando um único par de caninos, cada um acomodado em um
compacto tubérculo canino na frente da maxila. Até mesmo esses dentes foram
perdidos em alguns gêneros e sua presença ou ausência em algumas espécies
podem denotar dimorfismo sexual.
Os pré-maxilares, maxilares e palatinos formavam um longo palato
secundário, com as narinas internas abrindo atrás do ponto central do crânio.
A fenestra temporal era muito grande, o que indica a grande massa da
musculatura adutora. A superfície de articulação do articular tem o comprimento,
aproximadamente, duas vezes maior em relação ao quadrado. A superfície de
ambos ossos é convexa em vista lateral, mas tem sulcos longitudinais demonstrando
a mudança de posição da superfície articular da mandíbula inferior cruzando com o
quadrado, em contraste com as simples articulações da maioria dos tetrápodes.
A forma da mandíbula e da região temporal mostra que os músculos
maiores de abertura e fechamento da boca eram orientados quase horizontalmente,
sugerindo relevante importância ao movimento ântero-posterior da mandíbula.
O esquamosal expandiu-se lateralmente para fornecer uma grande
superfície de origem à nova musculatura e a superfície da mandíbula inferior
desenvolveu uma protuberância lateral para sua inserção.
A presença desta musculatura lateral teria balanceado a forças dos
elementos adutores direcionadas mais medialmente. Esse balanceamento de força
teria ocasionado a mudança na borda transversa do pterigóide aumentando a área
da fenestra supratemporal e por conseqüência permitiu a expansão anterior dos
músculos adutores.
A maior força para a ruptura dos alimentos resultou da retração da
mandíbula inferior quando era quase fechada. A mandíbula abria em sua posição
mais retraída. No momento em que a mandíbula começava fechar era enviada para
frente pelo músculo pterigóide. O fechamento e a retração simultâneos se davam
pela força dos adutores procedentes da porção posterior da região temporal.
Em dicinodontes primitivos essa ação da mandíbula produzia cortes em dois
pontos, posteriormente entre dentes molares da mandíbula inferior, maxilar e palato,
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e anteriormente entre a margem lateral da mandíbula inferior e protuberâncias
caninas. Essas superfícies foram cobertas por material córneo que assumiu o
padrão de superfície cortante. Dicinodontes avançados perderam os dentes molares
inteiramente e o corte era limitado à região mais anterior, a qual foi aumentada em
área superficial. Nenhum maceramento, nem mastigação ocorriam neste grupo, o
alimento era triturado inteiramente por corte.
Stahleckeria Huene, 1935
O gênero Stahleckeria compreende a espécie S. potens descoberta por
Huene na região de Chiniquá e S. lenzii proveniente de Candelária, o qual é
atribuído ao gênero Barysoma, mas atualmente considerado sinônimo de
Stahleckeria. A região rostral é larga e curva. Os caninos são ausentes e a margem
inferior da maxila é frágil e de bordas arredondadas. A crista temporal é baixa e larga
os arcos temporais acham-se expandidos lateralmente (Fig. 53).

Figura 53. Crânio de Stahleckeria potens. Observa-se os caninos ausentes e a região rostral curva. Vista
dorsal(A) e lateral (B).
Fonte: Schwanke et alli, 2000

Dinodontosaurus Romer, 1943
É um dos dicinodontes mais encontrados na formação Santa Maria. Huene
descreveu o gênero como Dicynodon turpior e D. tener. O crânio tem formato
triangular em vista dorsal, afilado anteriormente com região pré-orbital longa e região
rostral embotada. Caninos bem desenvolvidos. Fenestras temporais com aspecto
encurtado. O palato tem um sistema de cristas palatais e há um palato secundário
longo. A superfície dorsal da região anterior do dentário possui um sulco,
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acompanhado lateralmente por crista afiadas. A borda do dentário é entalhada
posteriormente. A lâmina reflexa do angular é bem desenvolvida (Fig. 54).

Figura 54. Crânio e mandíbula de Dinodontosaurus turpior. Vistas A- dorsal; B-ventral; C- lateral do crânio e
mandíbula, segundo Schwanke & Araújo-Barberena, 2000

Chanaria Cox, 1968
Há autores que o consideram sinônimo de Dinodontosaurus. Em relação a
dinodontosaurus a região rostral e pós-orbital são mais alargadas e as fenestras
temporais são mais expandidas lateralmente. As cristas palatais anteriores estão
presentes, além de pré-frontais bem desenvolvidos. É provável que tivesse o mesmo
mecanismo mastigatório de Dinodontosaurus, porém adaptado ao corte de vegetais
mais resistentes.
Ischigualastia Cox, 1962
No Rio Grande do Sul é representado por I. jenseni. É diagnosticado pela
região interorbital larga e intertemporal estreita. A extremidade da pré-maxila é
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afilada. Não existem caninos. Os arcos zigomáticos apresentam-se com um forte
arqueamento lateral e posteriormente se dirigem em sentido dorsal. Há palato
secundário longo formado pela extensão posterior da pré-maxila. O dentário é
massivo e anteriormente afilado.
Jachaleria Bonaparte, 1970
Representa formas relativamente grandes, com crânio chegando aos 48 cm.
A região pré-orbital é alongada, larga e curvada. As fenestras temporais são amplas
e a crista intertemporal é bem desenvolvida. O palato secundário é longo, formado
pela pré-maxila, maxila e palatinos. Contudo ocorrem algumas formas variantes com
região rostral alargada e processos quadrados dos pterigóides fortes e próximos da
linha sagital do crânio. Essas formas variantes podem indicar pequenas alterações
funcionais.
4.8 Cynodontia
Pertencentes a ordem dos Synapsida se originaram dos Terápsidos
carnívoros no fim do Permiano e chegaram ao máximo de seu desenvolvimento no
Triássico. Os cinodontes, juntamente com os dicinodontes e rincossauros, foram os
vertebrados terrestres mais numerosos que viveram há 225 milhões de anos atrás
no sul do Brasil. Eram quadrúpedes e provavelmente muito ativos. Com relação ao
tamanho do corpo, existe uma grande variação. As menores formas apresentavam
um tamanho de aproximadamente 50 cm de comprimento. As formas medianas, com
cerca de 1,3 m, lembram o tamanho de um lobo. Os maiores representantes do
grupo podiam atingir cerca de 2 metros de comprimento.
Os pêlos seriam presentes, entretanto não existem evidências fósseis
(CINODONTI). De forma geral, apresentam o crânio semelhante ao de mamíferos,
inclusive com diferenciação dentária em incisivos, caninos e molares. Existiram
cinodontes carnívoros ou herbívoros diferenciando-se apenas pelo tipo de dentes,
adaptados à respectiva dieta. Cinognatídeos, probainognatídeos, chiniquodontídeos
e tritelodontidae eram carnívoros, já gonfodontes e tritilodontes eram herbívorosonívoros. Os cinodontes gonfodontes mostram dentes alargados transversalmente
com oclusão entre os pós-caninos superiores e inferior. A homologia entre porções
dentárias nestes grupos não é fácil de verificar. As bordas setoriais nos pós-caninos
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em Diademodon mostram-se homólogas com os pós-caninos de cinodontes não
gonfodontes, como por exemplo galessaurídeos e chiniquodontídeos. Deste modo
se subentende que a porção medial alargada do pós-canino em Diademodon seria o
resultado da expansão da faixa lingual e, assim, que a porção inteira seria uma nova
estrutura.
Os variados hábitos alimentares dos cinodontes (herbívoros, onívoros e
carnívoros) foi propiciada pelas modificações no crânio como um todo e na dentição,
acompanhada de mudanças fisiológicas e estruturais do esqueleto, como a
aquisição de endotermia, respiração e a locomoção mais eficiente, por exemplo. A
mudança inicial pode ter sido a passagem para o metabolismo oxidativo permitindo
atividades prolongadas sem acúmulo de ácido lático nos músculos. Todos esses
fatores associados aos dentes complexos, mandíbula especializada e modificação
na musculatura são características direcionadas aos mamíferos.
Viveram do Permiano Superior ao Jurássico Médio, sendo encontrados em
formações geológicas de várias áreas do globo, principalmente no hemisfério sul
(BARBERENA et alli, 2000).
As primeiras ocorrências conhecidas de cinodontes vêm da camada
sedimentares do Permiano Superior da Bacia do Karoo, África do Sul e da Rússia. A
partir da grande diversificação do grupo, ocorrido durante o Triássico, fósseis destes
animais foram encontrados na Tanzânia, Zâmbia, Antártida, Europa, América do
Norte, Argentina e Brasil.
Os representantes brasileiros são encontrados nos pelitos vermelhos da
Formação Santa Maria e Caturrita no Rio Grande do Sul (BARBERENA et alli, 2000).
4.8.1 Principais Características da Morfologia Craniana
As características mais importantes do crânio dos cinodontes reportam-se
ao desenvolvimento de dentição e aparelho mastigatório competentes para mordidas
potentes e mastigação eficiente facilitando a digestão. Os primeiros representantes
se caracterizam por portarem traços derivados e primitivos do grupo, como pode ser
observado, principalmente em Procynosuchus.
Nos cinodontes típicos, enquanto os incisivos e os caninos eram simples, os
molares tinham uma fila de cúspides alinhadas ântero-posteriormente. A dentição
dos mamíferos atuais é similar a esta, mas se distingue pela redução nas sucessões
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dentárias, que chega definitivamente a condição de difiodonte. Trata-se, mais
precisamente de uma difiodontia incompleta considerando que os últimos 3-4 dentes
da fila pós-canina não são substituídos.
Os

animais

pertencentes

a

este

grupo

são

predominantemente

heterodontes, com a presença de pós-caninos verdadeiros e a função mastigatória é
evidente, acentuando a diferença entre os pós e os pré-caninos. Os caninos tendem
a se desenvolver enquanto os pré-caninos, evoluíram para os incisivos dos
mamíferos, mantendo uma extremidade distal semelhante a um cinzel. Os póscaninos apresentam uma pronunciada tendência a complexidade das coroas e uma
leve tendência à subdivisão das raízes (raízes múltiplas são típicas de mamíferos).
Uma mastigação mais eficiente é ligada, também, a modificação das
articulações mastigatórias e da mandíbula inferior, além da musculatura e a
possibilidade dos dentes superiores e inferiores entrarem em oclusão. Sabe-se que
nos primeiros répteis os dentes sofriam substituições múltiplas ao longo da vida, já
que eram nutricionalmente autônomos desde recém nascidos. Isto fazia com que os
dentes ocupassem posições relativas na mandíbula, não permitindo a oclusão tal
como ocorria nos cinodontes.
A mandíbula é formada ainda por diversos ossos e entre estes o elemento
dominante é o dentário. Em certos gêneros a mandíbula é caracterizada por um
dentário expandido, mas existem ainda os esplênicos, o articular, o pré-articular, o
supra-angular. E seguindo a linha de cinodontes a mamíferos, todos os elementos
ósseos, exceto o dentário, reduzem-se sempre mais e podem ser ausentes em
alguns gêneros. O dentário se expande até constituir um único elemento ósseo,
formando a mandíbula inferior e desenvolve um processo póstero-superior, o
coronóide, o qual irá se inserir entre a região temporal e a arco zigomática,
constituindo a superfície de inserção para a musculatura que conecta o crânio a
mandíbula. A articulação do maxilar é do tipo quadrado-articular, sendo robusta e em
grau de resistir às forças de compressão aplicadas a este durante a mastigação.
Contudo, durante a evolução, o articular e o quadrado reduziram suas
dimensões. O esquamosal desenvolveu uma cavidade que recebe o processo
coronóide do dentário. Este se alongou para frente. Assim, foi originada uma
articulação maxilar do tipo mamaliano, esquamosal-dentário.
Nos primeiro mamíferos do Triássico Superior e do Jurássico Inferior, os
dois tipos de articulação, a reptiliana, quadrado-articular e a dentário-esquamosal
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coexistiram,

como

por

exemplo,

no

Tritelodontide

diarthrognatus.

Com

o

desenvolvimento da articulação do tipo dentário-esquamosal, a articulação
quadrado-articular passou a desenvolver um papel auditivo, já nos primeiros
cinodontes.
Deu-se uma reorganização dos músculos maxilares, associada com o
desenvolvimento do processo do dentário. A grande fenestra temporal permitiu a
presença de extensos músculos maxilares. A diferença dos outros grupos de
terápsidos consiste no arco zigomático que se estende de lado sobre o nível do
dentário, permitindo a inserção de músculos maxilares sobre a superficial lateral
desse osso.
Enquanto nos primeiros sinápsidos existiam três tipos de músculos
maxilares principais – adutor externo, adutor posterior e adutor interno – nos
cinodontes e mamíferos existe um adutor interno e posterior muitos reduzidos. Do
adutor externo derivou o músculo temporal profundo, um músculo masseter
superficial e um masseter profundo (Fig. 55).

Figura 55. Evolução da musculatura em cinodontes. A) o adutor externo em Amniotas; B) Cinodonte primitivo
Thrinaxodon; C) cinodonte avançado Probainognathus;
Fonte: Modificado de Carrol, 1988

O desenvolvimento do masseter permitiu o controle lateral dos movimentos
da mandíbula inferior que não eram possíveis nos grupos reptilianos primitivos. Em
terápsidos primitivos o adutor externo consiste em uma simples unidade funcional
inserida posteriormente na mandíbula inferior sobre a superfície médio-dorsal. Já
nos cinodontes primitivos como o Thrinaxodon o adutor da mandíbula se divide em
duas unidades funcionais, o temporal que se origina na raiz do crânio

sobre a

superfície da caixa encefálica e o masseter que controla a mandíbula inferior lateral
e dorsalmente, balanceando a ação do temporal. Em cinodontes avançados –
Probainognathus – o masseter se divide posteriormente em duas unidades, o
masseter profundo que se dispõe paralelamente ao

temporal e o masseter
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superficial cujas fibras são orientadas em direção oposta e são direcionadas
obliquamente para frente. Estes novos músculos se expandiram, ocupando toda
área fornecida pela nova disposição dos ossos do crânio (Fig. 56).

Figura 56. Evolução dos músculos adutores nos cinodontes. A) vista lateral do
cranio de Ophiacodon (pelicossauro); B) vista dorsal e lateral, respectivamente, de
Procynosuchus; C) Trhinaxodon e D) Probelesodon, ambos mostrando a expansão
progressiva dos músculos mandibulares e sua ocupação da maior área dos ossos
do crânio.
Fonte: Cinodonti, 2004

O mecanismo oclusivo é bem ilustrado em Scalenodon, um herbívoro
pertencente ao grupo dos Diademodontídeos. O movimento ou ciclo da mandíbula
termina com uma tração em sentido posterior da mandíbula, na qual inicia o
movimento para corte e maceração, onde os molares superiores se movem para trás
ocluindo com a superfície ortal dos grandes molares inferiores (Fig. 57).
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Figura 57. Movimento de oclusão entre os dentes superiores e inferiores em
Scalenodon. A) momento de oclusão entre molares superiores inferiores; B)
vista transversal do posicionamento das cúspides no momento de oclusão.
Fonte: Cinodonti

Para alguns autores este mecanismo corresponde a uma verdadeira
oclusão, ao passo que para outros, os pós-caninos superiores e inferiores não eram
oclusos, mas formavam simples baterias de dentes de maceração que pulverizavam
parcialmente o alimento e ao mesmo tempo cortavam o alimento do lado interno dos
molares superiores e externo dos inferiores. Para esses últimos autores a
característica descrita pertenceria somente aos primeiros mamíferos e não teria
sucesso se estes animais não tivessem desenvolvido uma complexa morfologia das
cúspides do modelo de molar tribosfênico. Ainda há possibilidade que não houvesse
oclusão verdadeira, mesmo nos cinodontes carnívoros, pois ainda possuíam
substituições múltiplas de dentes.
Os grupos mais primitivos, tais como Procynosuchus, apresentavam palato
secundário, dentes molares com múltiplas cúspides lineares e coroas alongadas.
Não existia oclusão e os dentes eram trocados continuamente.
Os Thrinaxodon possuíam palato secundário, quatro incisivos superiores e
três inferiores. Os caninos eram presentes tanto na mandíbula superior como na
inferior, porém menos espessas que nos primeiros terápsidos. Ocorriam de 7 a 9
molares cujas coroas eram comprimidas lateralmente e caracterizadas por cúspides

97

alongadas linearmente. Os dentes tinham trocas contínuas e a oclusão não possuía
um padrão específico (Fig. 58).

Figura 58. Crânio de Thrinaxodon em vista lateral com

destaque à

disposição dos dentes.
Fonte: Carrol, 1988

Em relação, às formas derivadas do Eotriássico existe uma grande
diversidade

de

cinodontes

adaptados

as

mais

diversas

condições.

Os

representantes dessa fase estão agrupados em Eucynodonthia e compartilham
muitos traços os quais serão apresentados no item referente às Relações
filogenéticas e taxonomia
4.8.2 Pós-crânio
O esqueleto dos cinodontes possui características predominantemente
mamaliformes, demonstrando sua evolução em direção aos mamíferos atuais. O
grupo se caracteriza por um duplo côndilo occipital, o qual nos répteis, inclusive
pelicossauros, é presente apenas em número de um (Fig. 59). Este duplo côndilo
permite a mobilidade do complexo crânio-primeira vértebra cervical como um bloco
único.

98

Figura 59. Duplo côndilo occipital presente nos
cinodontes e mamíferos
Fonte: Modificado de Carrol, 1988. p. 382

As

vértebras

dorsais

se

dividem

em

dois

grupos:

as

torácicas

(anteriormente) e as lombares (posteriormente), sendo que estas últimas não
possuem costelas. As costelas são limitadas na região torácica onde se inseriria um
diafragma e se apoiavam na região lombar e sacral, diferenciando-se de todos os
répteis e dos primeiros terápsidos. A presença de diagrama é sugerida pela
ausência de diáfises nas costelas. Placas costais nas costelas imbricadas sugerem
maior sustentação e ligadas as articulações vertebrais evitariam a flexão lateral do
corpo na locomoção.
Em Thrinaxodon, o atlas é constituído por um pleurocentro, arco neural
composto de duas metades e um intercentro. O axis tem uma espinha neural bem
desenvolvida ântero-posteriormente, pré- e zigapófises, centro e intercentro. Os
intercentros do axis e do atlas são intimamente integrados formando um eixo em
torno do qual o arco neural e o intercentro do atlas podem rotar. O movimento de
rotação da cabeça é permitido pela presença do processo odontóide, em torno de
cujo eixo o atlas pode girar (Fig. 60).

99

Figura 60. Complexo atlas-axis de Thrinaxodon
Fonte: Schultz, 1998 apud Barberena e Dornelles, 2001 p. 325

Ocorria zona cervical, torácica, lombar, sacra e caudal. As vértebras
torácicas sofrem um aumento na angulação das zigapófises no plano sagital em
relação às vértebras cervicais. A flexão vertical do esqueleto ainda é facilitada pelo
desenvolvimento

de

anapófises

(articulações

secundárias)

situadas

ventro-

lateralmente as pós-zigapófises.
A estrutura das cinturas e das articulações muda e isto se deve as diversas
posturas. Os Pelicossauros como a maior parte dos répteis, tinham uma postura do
tipo sprawling, ao passo que os cinodontes, por exemplo, o Thrinaxodon, se mostra
bastante ereto com as articulações dispostas sobre o corpo. Tais articulações se
moviam em um plano parassagital, melhorando a eficiência na corrida e permitiu o
aumento na extensão dos movimentos. As articulações maiores mudaram a sua
disposição e a estrutura dos ossos, bem como as próprias extremidades. Os ossos
ilíacos assumem um novo design, visto que os membros e músculos situam-se em
novas posições. O púbis e o ísquio de Thrinaxodon são reduzidos e se dispõem para
trás, enquanto a lâmina do ílio é larga, especialmente, voltada para frente.
Em Thrinaxodon a cintura escapular ainda é primitiva apresentando-se com
coracóide, pré-coracóide e interclavícula bem desenvolvidos. A cavidade glenóide e
o processo acrômio são pequenos. Em tritilodontídeos, cinodontes mais avançados,
ocorre redução de coracóide e pré-coracóide, desaparecimento da interclavícula,
maior angulação do processo acrômio, cavidade glenóide maior. Estas mudanças se
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deram de forma que esses ossos resistissem as forças direcionadas mais
verticalmente dos membros. A cintura pélvica é similar a dos marsupiais e
placentários primitivos.
Nos primeiros cinodontes a forma falangeana é 2,3,4,4,3 ao passo que nos
mais avançados se estabelece em 2,3,3,3,3.
A Fig. 61 mostra a reconstrução de um esqueleto de Thrinaxodon segundo
Carrol, 1988

Figura 61. reconstrução do esqueleto de Thrinaxodon
Fonte: Carrol, 1988

4.8.3 Relações filogenéticas e taxonomia
Todos os cinodontes são integrantes da linhagem Synapsida, dentro da qual
encontram-se os táxons mais precoces com traços intermediários, primitivos e
derivados e aqueles do Eotriássico, considerados os cinodontes verdadeiros – os
Eucynodontia.
As formas mais primitivas são os Procynosuchus delaharpeae e Dvinia
prima ambas do Neopermiano, seguindo-se Cynognathus e Probainognathus, além
de Thrinaxodon já enfaticamente comentado anteriormente e muito estudado ao
longo do tempo. Procynosuchus já apresenta um complexo de características que
precede a condição mamaliana.
Procynosuchus

apresenta

características

primitivas

e

derivadas

evidenciando as adaptações que esses animais sofreram até chegar nas formas
mais derivadas (Fig.62).
As características primitivas presentes são o forame pineal no parietal, as
fenestras interpterigóides, a maxila portando pré-caninos e incisivos, o focinho
alongado,

o

quadrado-jugal

pequeno,

a

mandíbula

com

ossos

dentários

desenvolvidos (angular, surangular, pré-articular e articular) e ausência de processo
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angular no dentário. Quanto aos traços derivados, se constituem de fenestra
temporal desenvolvida; parietal estreito; nasal suturado ao lacrimal, pré-frontal
fundido ao pós-orbital, epipterigóide desenvolvido; palato secundário incluindo
maxila e palatino em toda sua extensão, região anterior do pterigóide larga, alas
pterigóides auxiliando oclusão, ausência de dentículos na região anterior do
pterigóide, parietal alongado dorso ventralmente, elevado número de pós-caninos,
presença de processo coronóide no dentário com fossa adutora onde se inserem
músculos temporal e masseter.

Figura 62. Caracteres derivados e primitivos verificados no crânio e mandíbula DE Procynosuchus. A) vista
dorsal do crânio; B) mandíbula; C) vista lateral do crânio.

O táxon Cynognathidae, com o gênero típico Cynognathus (Fig. 63), tem
crânio triangular em vista dorsal, área das fenestras temporais alargada mas pouco
extensa, anteriormente, ossos que circundam fenestras mais largos que em
Thrinaxodon,

dentes

molares

comprimidos

lateralmente

e

grosseiramente

serrilhados, ociput expandido e confluindo lateralmente com o arco zigomático, fossa
massetérica profunda, dentário associado a pequenos ossos que formam uma barra
encaixando-se num sulco, dentário com processo angular bem marcado e fossa
massetérica profunda, surgimento de processo massetérico no jugal, mandíbula
robusta e ossos pós-dentários reduzidos. O pós-crânio é semelhante a Thrinaxodon
exceto por diferenças proporcionais associadas ao ganho de peso do corpo, já que
alguns animais poderiam ter o corpo grande e pesado.
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Figura 63. Traços derivados observáveis no crânio e mandíbula de Cynognathus. A) vista dorsal do crânio, B)
vista lateral do crânio, C) e D) vista lateral e oclusiva da mandíbula, respectivamente.
Fonte: Modificado de Carrol, 1988

Em Probainognathia, ocorrem pequenos cinodontes insetívoros como
Brasilodon

quadrangularis

e

Brasilitherium

riograndensis,

Bonaparte,

2004.

Brasilodon quadrangularis é um pequeno cinodonte cujo crânio tem quase 26mm de
comprimento. A dentição superior e inferior difere de todos os probainognatídeos e
gonfodontes com oito ou nove pós-caninos muito uniformes, dando suporte a uma
grande cúspide central e pequenas cúspides acessórias na linha do lado lingual,
simetricamente distribuídas além de uma cúspide anterior e outra posterior no lado
bucal, conferindo à coroa um contorno quadrangular, médio-distalmente alongado
em vista oclusiva. Oito ou nove pós-caninos retangulares e em vista oclusiva, muito
similares à estrutura dos superiores. O palato secundário ósseo é mais afastado
posteriormente que em chiniquodontídeos.
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Brasilitherium riograndensis: pequeno cinodonte, diferindo de outros
probainognatídeos e gonfodontes pelos pós-caninos superiores retangulares e
simétricos. O comprimento dos pós-orbital é similar ou do mesmo comprimento que
a região órbito-temporal. Comprimento do crânio aproxima-se de 21mm, sem préfrontal, pós-orbital e barra pós-orbital e com um jugal delgado, longo e inferior. há um
amplo processo coronóide com borda anterior inclinada póstero-dorsalmente.
Áreas de articulação da mandíbula presentes no articular e surangular.
Processo posterior do dentário estendendo mais posteriormente que o surangular. A
lâmina ventral do surangular é presente entre articular e a base do surangular.
Probainognathus (Fig. 64) tem processo coronóide elevado e alongado
ântero-posteriormente, determinando maior superfície de inserção muscular, fossa
massetérica ampla, ossos pós-dentários muito reduzidos, lâmina reflexa menor que
em Cynognathus, osso coronóide vestigial, articulação dupla entre mandíbula e
crânio

Figura 64. Traços derivados da mandíbula de Probainognathus.

Procynosuchus, Cynognathus e Probainognathus representam formas mais
primitivas de cinodontes. Há um grupo denominado Eucynodontia que agrupa as
formas consideradas cinodontes verdadeiros, devido à derivação de seus
caracteres.
Os traços mais importantes de Diademodontidae são encontrados em
Diademodon (Fig. 65), cujo focinho é estreito atrás dos grandes caninos, a área de
fenestras é alargada, o esquamosal dobra-se formando um provável meato auditivo
externo, os dentes molares mais anteriores são cônicos e dentes posteriores são
cortantes e comprimidos lateralmente, os dentes superiores são maiores que os
inferiores, as áreas de desgaste dentário indicam oclusão muito eficiente, os póscaninos mandibulares são menos alargados e o processo massetérico do jugal é
bem marcado.
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Figura 65. Crânio de Diademodon
Fonte: Carrol, 1988

O esqueleto pós-craniano apresenta placas costais na região lombar, e
ausência de placas nas costelas cervicais e nas torácicas anteriores. O ílio é
alongado anteriormente e suportado por 4 costelas sacrais.
Os cinodontes Traversodontidae têm demonstrado ser um dos grupos mais
diversificados e dominantes das faunas da América do Sul. A família tem quatro
faunas distintas associadas ao Scitiano Superior e ao Anisiano inferior para o
carniano. A diversidade é também paralela ao mundo inteiro com pelo menos 5
espécies no leste e sul da África, 2 em Madagascar, 1 na Índia e 3 na América do
Norte, e 4 ou 5 na Europa.
No Rio Grande do Sul, os traversodontídeos compreendem os gêneros
Exaeretodon, Gomphodontosuchus, Traversodon, Massetognathus (Fig. 66) e
Santacruzodon hopsoni, Abdala e Ribeiro, 2003.
De

modo

geral,

o

crânio

tem

focinho

alargado,

pós-caninos

transversalmente alargados com superfície de oclusão lisa, dentes superiores e
inferiores com sulcos, dentição com boa oclusão e maxilares mais desenvolvidos
que mandibulares, presença de meato auditivo externo e processo massetérico bem
desenvolvido em Exaeretodon e ausente em Massetognathus, pequeno diastema
entre caninos e pós-caninos.
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Figura

66.

Caracterização

de

Traversodontidae

representado por Massetognathus
Fonte: Carrol, 1988

Um dos grupos de cinodontes mais bem representados no registro fóssil do
Brasil são os traversodontídeos. O gênero Massetognathus, Romer 1967 é um dos
gêneros de traversodontídeos encontrados no Triássico Médio brasileiro e argentino
(REICHEL et alli, 2003).
Os Traversodontidae podem ter tido seu sucesso nos ecossistemas
triássicos devido ao sistema de oclusão pós-canina dente contra dente, precedente
da oclusão bilateral desenvolvida por mamíferos mais tarde. As diferenças entre
seus membros ocorrem no crânio, dentário e até mesmo no pós-crânio. Alguns
exemplares apresentam caninos hipertrofiados ao passo que outros os apresentam
pequenos. Quanto ao pós-crânio as diferenças mais notáveis são relativas a
presença ou ausência de placas costais e a morfologia da placa ilíaca.
Os pós-caninos são caracterizados principalmente pelo contorno de póscaninos superiores e inferiores e pelo desenvolvimento de cristas setoriais. Os póscaninos superiores são aproximadamente retangulares e os inferiores são
quadrados. Em Exaeretodon, os pós-caninos são triangulares mas tornam-se
retangulares com o uso. A crista transversal é uma das características mais típicas
nos pós-caninos, sendo sua posição anterior nos pós-caninos inferiores uma
sinapomorfia que diagnostica os Traversodontidae. Ainda a crista de muitos deles é
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formada

por

duas

cúspides,

sendo

exceção

apenas

Boreogomphodon

e

Arctotraversodon com três cúspides.
A inclinação póstero-medial dos pós-caninos velhos em relação ao eixo
longitudinal do crânio, uma característica presumivelmente relacionada com a
sustentação, é presente em quatro gêneros mais derivados, bem como em
Scalenodon attridgei, S. charigi e Traversodon.
A tendência ao aumento do número de cúspides nas bordas labiais setoriais
mostra caracterizar dentes derivados. S. angustifrons é o único táxon que possui
uma única cúspide. Duas cúspides são presentes em formas do Triássico Médio.
Em Andescynodon ocorrem pequenas cúspides acessórias adicionalmente as duas
principais. Três cúspides na borda setorial constituem um traço compartilhado por
traversodontídeos

superiores,

incluindo

Santacruzodon,

Massetognathus,

Scalenodontoides e Exaeretodon.
O crânio dos Tritylodontidae (Fig. 67) não possui pré-frontal, pós-orbital e
barra pós-orbitária. A dentição muito especializada com um par de incisivos grandes,
caninos pouco desenvolvidos, dentes molares com múltiplas raízes, dentes
superiores e inferiores com três e duas fileiras de cúspides, respectivamente, todas
em arranjo longitudinal, cúspides dos dentes superiores côncavas anteriormente e
dos inferiores côncava posteriormente, grande diastema entre incisivos e fileira
dentária. A articulação quadrado-articular primitiva, semelhante ao padrão reptiliano.
Os membros curtos e não ocorrem placas costais

Figura 67. Crânio de Bienotherium com as principais características da família Tritylodontidae. Vista lateral (A)
e vista ventral (B).
Fonte: Barberena et alli, 2000. p. 335

A família Chiniquodontidae foi criada a partir de crânio incompleto e úmero de
Chiniquodon theotonicus além um crânio quase completo e elementos de pós-crânio
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pobremente preservados de Belesedon magnificus encontrados no Rio Grande do
Sul. Apesar da preservação pobre estes fósseis eram claramente distintos de outros
cinodontes encontrados no mundo (ABDALA et alli, 2002).
De modo geral, são eucinodontes com morfologia craniana similar a de
Thrinaxodon, mas com arco zigomático mais robusto, visualmente mais largo
lateralmente, formação angular característica entre a extremidade ventral do
processo zigomático maxilar e a margem ântero-ventral do jugal, a borda do
pterigóide muito alongada terminando em uma projeção fina, direcionada posteroventralmente, ossos do palato secundário posteriormente expandidos e o dentes
pós-caninos posteriormente diferenciados com as cúspides principais recurvadas em
sentido retrógrado, com minúsculas cúspides linguais.
Abdala e Giannini, 2002 consideram cinco espécies dentro dessa família:
Chiniquodon theotonicus von Huene, 1935-42; Belesodon magnificus von Huene,
Probelesodon lewise Romer, Probelesodon minor Romer e Probelesodon kitching
Teixeira e Chiniquodon sanjuanensis Martinez e Foster, 1996 e ressaltam que falta
ênfase é a ausência de diagnóstico ou características autapormórficas para as
espécies previamente reconhecidas de Chinquodontidae. Os mesmos autores,
consideram

três

diferentes

morfologias

principais

para

diagnosticar

Chiniquodontidae: estrutura dos pós-caninos – a falta de cúspides singulares nos
pós-caninos (condição dos holótipos de Chiniquodon theotonicos e Probelesodon
kitchingi) – , pequenas cúspides linguais singulares apresentadas em pós-caninos
posteriores de espécimes encontrados na Formação Santa Maria, e o arco
zigomático arqueado com a porção ventral vigorosamente curvada alcançado o
centro da órbita, além das serrilhas na extremidade posterior da principal cúspide do
sexto pós-canino.
Os Chiniquodontidae reúnem, principalmente Chiniquodon e Probelesodon.
Chiniquodon é um

gênero de répteis mamaliformes do tamanho

aproximado de cães. O gênero mostra ser muito intimamente relatado de seus
contemporâneos Probelesodon. Em vários aspectos, a anatomia é fortemente
mamaliforme, ainda que não o suficiente para serem vistos como ancestrais diretos
dos mamíferos.
Em Chiniquodon a fenestra temporal é muito grande. O pós-orbital e o préfrontal são presentes (Fig. 68). O palato secundário é longo. Há quatro dentes
incisivos superiores e três inferiores. Os caninos são moderadamente grandes. Os
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dentes demonstram desgaste mas não têm padrão regular de oclusão. Os dentes
cortantes ocorrem em número de 7-9 e são lateralmente comprimidos com cúspide
central muito recurvada posteriormente
Eram animais de pequeno a médio porte, sem placas costais, com a
escápula estreita, o coracóide reduzido e o processo anterior do ílio longo.

Figura 68. Crânio de Chiniquodon kitchingi em vista dorsal (A) e lateral (B)
ilustrando os principais traços de Chiniquodontidae.
Fonte: Barberena et alli, 2000. p. 335

Os Trithelodontidae (Fig. 69) agrupam Diarthrognathus, Pachygenelus,
Trithelodon, Chaliminia. O crânio mede de 3-6cm de comprimento, há confluência
entre fenestra temporal e órbita, o pós-orbital e o pré-frontal são ausente, o arco
zigomático é delgado, o processo coronóide elevado e a dentição é bem
diferenciada.

Figura 69. Características cranianas de Trithelodontidae
Fonte: Barberena et alli, 2000. p. 335
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O único representante de Therioherpetidae é Therioherpeton cargnini (Fig.
70), com crânio pequeno e baixo, confluência entre fenestra e órbita, arco zigomático
triangular em secção transversal e bifurcação incipiente da raiz nos pós-caninos.

Figura 70. Crânio de Therioherpeton cargnini em vista dorsal (A) e lateral (B).
Fonte: Barberena et alli, 2000. p. 335

No Brasil os cinodontes conhecidos são Gomphodontosuchus brasiliensis
Huene, 1928, Therioherpeton cargnini Bonaparte e Barberena, 1975 e Exaeretodon
sp na Cenozona de Rincossauros. Na Cenozona de Therapsida foram encontrados
Massetognathus ochagaviae Barberena, 1981, Traversodon stahleckeri Huene,
1936, Exaeretodon major Huene, 1936, Chiniquodon theotonicus Huene, 1936, C.
kitchingi e Belesodon magnificus Huene, 1936
Ainda não há consenso sobre as relações filogenéticas para os cinodontes.
Há um certo acordo quanto aos Eucynodontia, Cynognathia Probainognathia serem
grupamentos monofiléticos, mas ainda não está estabelecido o grupo irmão dos
mamíferos que pode ser tanto os tritelodontídeos como os tritilodontídeos.
4.9 Eutheria
4.9.1 Ordem Carnivora

Os mamíferos pertencentes a esta ordem se distribuem por grandes
variedades de formas extintas e recentes, a maioria delas terrestres e algumas

110

aquáticas. Os tamanhos são variados e a coluna vertebral é flexível. A clavícula é
ausente ou rudimentar e patas geralmente preênseis e munidas de garras, retrácteis
ou não, digitígradas ou plantígradas, tetra ou pentadáctilas. No crânio as órbitas se
comunicam com as fossas temporais, sendo as arcadas zigomáticas bem separadas
da parede lateral da caixa craniana e um tanto levantadas, em conexão com a maior
massa e força do músculo temporal. A mandíbula, de articulação transversal movese apenas verticalmente. Os dentes são difiodontes, heterodontes e braquiodontes
com incisivos em número de 3/3 I, relativamente pequenos. Os caninos são fortes,
pontudos e cortantes. Os molares são adaptados para cortar e triturar o alimento.
No Rio Grande do Sul há registros de duas famílias para a ordem Carnivora:
Felidae e Ursidae.
Os felídeos se caracterizam por dentes 3/3 I, 1/1 C, 3-2/3-1 P 1/1 (2) M,
quase todos cortantes. Os incisivos são pequenos e os incisivos são robustos e
pontiagudos, de rebordos anterior e posterior cortantes, às vezes serrilhados. O
carniceiro superior é trilobulado, com protocone presente, carniceiro inferior
bilobulado com duas lâminas convergentes e talonídeo rudimentar ou ausente. Os
molares são pequenos. O crânio é arredondado, de rostro curto, arcadas
zigomáticas afastadas, bula auditiva volumosa, arredondada dividida por septo
perfurado em dois compartimentos. A mandíbula é robusta. A clavícula é rudimentar,
não funcional. Membros locomotores longos e delgados, digitígrados, os anteriores
pentadáctilos e posteriores tetradáctilos, de garras retráteis.
São característicos da família, os felídeos extintos com enormes caninos
superiores, utilizados para defesa e adaptados para dar estocadas. A função de
cortar a carne compete aos dentes carniceiros, sendo os caninos e os incisivos
destinados a segurar e dilacerar a presa. Na América do Sul estes animais limitamse ao Pleistoceno, sendo representado pelo grande Smilodon populator (Fig. 71) , o
qual seria maior que os leões atuais. Seus incisivos são pequenos, os pré-molares
anteriores são de tamanho reduzido com uma única cúspide. O carniceiro superior é
bem desenvolvido geralmente com três cúspides externas com a central mais
desenvolvida. Os caninos superiores são acuminados e curvos para trás,
comprimidos lateralmente, com pelo menos 27 cm de comprimento. Na mandíbula, o
diastema que separa os pré-molares dos caninos é longo, sendo neste espaço que
se encaixa o canino superior.
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Figura 71. Crânio de Smilodon populator.

Os membros locomotores anteriores são mais robustos que os posteriores,
numa desproporção bem mais acentuada que nos tigres e leões modernos.
Os ursídeos compreendem carnívoros mais propriamente onívoros que se
nutrem de carne, frutos, raízes, mel, etc. O corpo é pesado e robusto. A cabeça é
arredondada e o focinho é relativamente alongado e truncado. O pescoço é curto.
Os membros locomotores são fortes e plantígrados, as patas são pentadáctilas com
dedos providos de fortes garras curvas não retrácteis. Os molares são grandes e
quadrados, sub-quadriláteros alongados, sem diferenciação de carniceiros típicos.
Os ursídeos fósseis são encontrados deste o Mioceno Médio até o
Pleistoceno. Na América do Sul são conhecidos Arctodus angustidens e A.
bonaerense.
4.9.2 Ordem Artiodactyla
São ungulados ungulígrados ou digitígrados, com as patas posteriores e
anteriores dotadas de número par de dedos, o terceiro e o quarto. O astrágalo é
dotado de polia articular dupla. Os ossos do carpo e do tarso articulam-se entre si. A
fíbula é articulada com o calcâneo. As falanges ungueais são providas de cascos ou
raramente de garras. A

dentição é completa disposta originalmente em série

contínua ou tem os incisivos e caninos, principalmente superiores, ausentes (Fig. 72)
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As proporções e dimensões do crânio são variáveis e a presença de cornos é
muito comum.
Os Camelidae constituem um grupo bastante comum entre os fósseis de
artiodáctilos encontrados no sul do Brasil, sendo representados por lhamas
primitivas pouco menores que os camelos atuais. Os camelídeos são conhecidos
desde o Eoceno Superior, mas se mantiveram restritos a América do Norte até o
Plioceno quando começam seus registros na América do Sul. As lhamas primitivas
são notáveis pelo pescoço e membros alongados e pela consolidação avançada dos
metapodiais em relação a outros artiodáctilos primitivos.

Figura 72. Mandíbula de Palaeolama major
Fonte: Cartelle, 1994

4.9.3 Perissodactyila
É um grupo de ungulados herbívoros com grande número de formas atuais e
extintas. Um dos principais grupos de perissodáctilos são os Equidae, considerados
excelentes indicadores paleoambientais e bioestratigráficos devido a sua evolução e
radiação adaptativa no Hemisfério Norte. Originaram-se na América do Norte, no
Eoceno, e adentraram na América do Sul em torno do limite Plio-Pleistoceno
posteriormente ao levantamento do istmo do Panamá. Na América do Sul, foram
identificados dois gêneros: Hippidion e Equus, sendo que o primeiro é endêmico.
Hippidion é encontrado entre o norte do Equador e o extremo sul da Patagônia.
Equus se encontra desde a Colômbia até a província de Buenos Aires ao sul. No
Brasil ocorrem ambos os gêneros (SCHERER et alli, 2003).
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Figura 73. Fragmentos de dentário de Hippidion cf.
Hippidion principale.
Fonte: Scherer e Da Rosa, 2003. p. 35

Os eqüídeos se caracterizam pelo crânio alongado, desprovido de cornos,
ossos nasais livres projetados para frente e pontudos. A dentição é completa com
incisivos cinzeliformes, caninos atrofiados ou ausentes, nas fêmeas, pré-molares
mais simples que os molares (em formas mais antigas) e molariformes nas espécies
mais recentes.
4.9.4 Ordem Proboscídea
A este grupo pertencem os elefantes, mastodontes e afins. Os membros
locomotores são comumente altos, colunares providos de cinco dígitos. O crânio é
grande e a dentição é reduzida nas formas mais derivadas. Os representantes mais
primitivos possuíam três incisivos superiores e dois inferiores. Os caninos são
presentes apenas nos gêneros primitivos e os pré-molares e molares são bem
desenvolvidos (Fig. 74).
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Figura 74. Mandíbula de Haplomastodon waringi
Fonte: Cartelle, 1994

4.9.5 Notoungulata
Possuem crânio curto e maciço. A região timpânica tem meato auditivo
externo aberto em nível elevado. A região cervical é curta sendo a dorso lombar
alongada, com o tórax longo. O segundo incisivo superior e o terceiro inferior foram
transformados em colmilho de crescimento contínuo. Os caninos são pequenos,
rudimentares ou ausentes e os molares tem forte tendência para a hipsodontia,
dispondo-se o esmalte em faixas verticais intercaladas com faixas desprovidas de
esmalte. Os membros locomotores são curtos e fortes, de proporções variáveis.
Os Toxodontidae reúnem toxodontes característicos, cujos dentes adquiriram
a hipsodontia completa. O gênero Toxodon (Fig. 75) se caracteriza por crânio alto
com grande redução dos ossos nasais e um pequeno recuo das narinas externas,
órbita elevada e recuada. A mandíbula maciça e alta com região anterior ou
sinfisiária larga, achatada dorso-ventralmente. Os membros locomotores são curtos
e maciços, com todas patas tridáctilas e pés pequenos.
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Figura 75. Esqueleto de Toxodon platensis
Fonte: Cartelle, 1944

Os Toxodon chegaram a atingir o tamanho de um rinoceronte e o crânio mede
de 60 a 70 cm. Provavelmente a única espécie pertencente ao gênero seja Toxodon
platensis, encontrada na América do Sul.
4.9.6 Ordem Litopterna
O grupo é caracterizado por apresentar pescoço alongado, crânio baixo e
estreito; crista sagital baixa ou inexistente; caixa craniana pequena. Os molares
superiores têm cúspides externas côncavas e crescentes, unidas por uma crista
vertical, como em diversos perissodáctilos e com duas cristas transversais. Os
molares inferiores são bicrescentes. O esqueleto é semelhante aos perissodáctilos.
A tíbia e a fíbula são soldadas entre si nas extremidades. As patas são tridáctilas.
Macrauchenia (Fig. 76), cujo nome significa "Grande Lhama", é o gênero tipo
da família. Viveu há 200 mil anos atrás, era muito semelhante aos atuais
dromedários, porém é provável que possuísse uma pequena tromba semelhante a
dos elefantes para desfolhar árvores e arbustos. As proporções do crânio são
semelhantes as dos cavalos, mas as aberturas nasais são localizadas mais
posteriormente, no centro da face superior do crânio, sobre as órbitas e dirigidas
para cima. O frontal é deprimido, posteriormente as narinas, e guarnecido de fossas,
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separadas entre si por cristas ósseas. Os dentes anteriores são pontiagudos,
servindo provavelmente para apreensão.

Figura 76. Reconstituição do esqueleto de Macrauchenia.
Fonte: Couto, 1979. p 375

As patas eram providas de três dedos, adaptadas ao meio aquático. Seus
vestígios fósseis são encontrados na Bolívia, Brasil e Argentina.
4.9.7 Ordem Xenarthra Cope, 1889
Xenarthra comporta diversos sub-grupos característicos da América do Sul.
É possível que, quando da união entre as Américas do Norte e do Sul, seus
ancestrais tenham vindo para nosso continente, embora não está descartada a
hipótese de que tenham origem sul-americana (CARTELLE, 1994).
A tendência destes animais é a redução dos dentes ou mesmo ausência
como nos tamanduás atuais. A cintura pélvica e a as vértebras são fundidas
formando um conjunto compacto. As vértebras ainda, apresentam uma articulação
adicional denominada xenartria. Os ossos longos são compactos sem canal
medular. Os fósseis mais primitivos do grupo têm pouco mais de cinqüenta milhões
de anos.
Ocorrem formas típicas como os Dasypodidae, os Glyptodontidae,
Megatheriidae e Mylodontidae.
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A maioria dos representantes de Dasypodidae é herbívora de grande porte.
A pré-maxila pode ter um ou dois dentes. Os dentes anteriores são de contorno oval
ou elíptico, sendo os outros bilobulados, desgastados horizontalmente. O crânio tem
o rostro afilado; a arcada zigomática é forte, com saliência suborbitária. A mandíbula
é forte, alta com longo processo coronóide.
A carapaça é do tipo comum formada na região central, por cintas móveis
compostas por grandes placas alongadas, quadrangulares, de face externa rugosa e
ornada com fossetas. Nas regiões escapular e pélvica, a carapaça se constitui de
escudos rígidos, cujas placas são penta ou hexagonais. A armadura caudal é
formada por placas arredondadas, alongadas, articuladas e fortemente sulcadas. Os
membros locomotores são adaptados para suportar a forte carapaça.
O gênero mais conhecido é o Pampatherium do Pleistoceno brasileiro e
encontrado em diversos estados.

Figura 77. Crânio de Pampatherium paulacoutoi
Fonte: Cartelle, 1994

Os Glyptodontidae reúnem os gliptdontes típicos. O gênero Glyptodon tem a
carapaça espessa, regularmente bombeada sem abas ântero-laterais; sua região
dorsal é longa, sendo a lombo-sacra curta. O bordo da carapaça é feito por grandes
placas cônicas ou piramidais.
O crânio alto e largo, é abruptamente truncado pelo encurtamento das prémaxilas e nasais, sendo as fossas nasais altas. A mandíbula é encurtada e alta (Fig.
78). Os dentes são trilobulados com cristas de osteodentina provida de numerosas
ramificações secundárias, característica peculiar da família. G. clavipes é forma mais
conhecida do gênero.
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Figura 78. Mandíbula de Glyptodon clavipes
Fonte: Cartelle, 1994

Panochthus reúne espécies de grande porte. P. tuberculatus possui uma das
maiores carapaças conhecidas, muito espessas com prolongação lateral anterior. O
crânio é grande com a região frontal convexa e nasais descendentes, arcos
zigomáticos robustos. A região sinfisiária da mandíbula é alongada. Mãos e pés são
tetradáctilos, com ausência do primeiro dedo e quinto muito reduzido.
O gênero Doedicurus tem a cauda longa finalizada por um tubo muito
achatado e engrossado, distalmente, em clava. A extremidade distal do tubo caudal
apresenta cicatrizes elípticas esculturadas que provavelmente representam a base
de espinhos córneos. A carapaça é hemisférica alta e composta por grandes placas
espessas, planas ou um tanto côncavas. A maior espécie é D. clavicaudatus que
podia atingir 3,6 m de comprimento. O crânio dessa espécie apresenta as fossas
nasais mais altas que Glyptodon. O Doedicurus viveu durante o Pleistoceno há
aproximadamente 100 mil anos atrás na América do Sul, migrando posteriormente
para as Américas Central e do Norte.
Os Mylodontidae tem crânio relativamente largo e cilíndrico de rostro
truncado. As pré-maxilas são curtas e largas. A região sinfisiária da mandíbula é
alargada. Na mão e pé os três dedos são providos de garras, sendo mais fortes no
terceiro dedo. Lestodon é o maior representante da família, com caniniformes bem
desenvolvidos para defesa, de contorno subtriangular são separados dos molares
por um longo diastema.
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Os Megatheriidae apresentam molares prismático-quadrangulares, em série
continua, o ultimo menor que os anteriores. A abertura posterior do canal alveolar
situada na face interna do ramo montante da mandíbula.
O gênero mais representativo é Megatherium. Era uma grande preguiça que
viveu durante o Pleistoceno há aproximadamente 20 mil anos atrás nas Américas do
Sul e do Norte, com tamanho aproximado de um elefante cujo esqueleto apresenta
claras afinidades com os tamanduás e preguiças atuais. A estrutura dos dentes leva
a inferir que a “preguiça-gigante” se alimentava de folhas e caules. O dedo médio
possuía uma enorme garra que servia de apoio quando o animal elevava o corpo
para se alimentar em árvores mais altas. O íleo expandido dava suporte a grande
massa das vísceras abdominais quando o animal ficava semi-ereto. Diversas
espécies são relacionadas a Megatherium e se encontram no Pleistoceno da
Argentina, Bolívia, Uruguai e Brasil, parecendo restritas a metade meridional da
América do Sul.
O gênero Eremotherium (Fig. 79) é mais primitivo que Megatherium.

Figura 79. Esqueleto de Eremotherium
Fonte: Cartelle, 1994
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A região occipital do crânio e alta e pouco larga com a região nasal alongada
e cilíndrica além de baixa e estreita. A bossa inferior da mandíbula é pronunciada e
de contorno suave.

O ramo ascendente da mandíbula é voltado para trás

descobrindo quase todo o último molar. Os ossos dos membros são alongados, mas
a mão é relativamente curta e larga. O fêmur é quase plano, não apresentando a
mesma torção de Megatherium. Eremotherium é bem distribuído por todo o
continente americano.
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5. MATERIAL E MÉTODOS
Os vertebrados fósseis discutidos neste trabalho encontram-se tombados na
coleção paleontológica do Laboratório de Estratigrafia e Paleobiologia do
Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Até
o presente momento, a coleção é formada por 12 livros tombos, reunindo os
seguintes grupos:
1 = Protozoa
2 = Porifera
3 = Cnidaria
4 = Bryozoa
5 = Brachiopoda
6 = Graptozoa
7 = Annelida
8 = Mollusca
9 = Arthropoda
10 = Echinodermata
11 = Chordata
12 = Plantae
O material referente a Chordata merece destaque, por isso foi analisado em
termos quantitativos e qualitativos, com descrição geral e ilustração fotográfica dos
espécimes mais significativos correspondentes a cada período geológico. A maioria
dos espécimes é procedente de coletas realizadas pela equipe do LEP e alguns
exemplares foram doados por outras instituições, além das réplicas adquiridas da
Oficina de Réplicas do Museu de Geociências da Universidade de São Paulo (USP).
A numeração das peças é feita seqüencialmente, UFSM 11XXX, onde
UFSM refere-se à Universidade Federal de Santa Maria, 11 se refere ao livro-tombo
Chordata e XXX corresponde ao número do espécime, e.g., UFSM 11070.
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O tombamento é feito quando o material chega ao laboratório. No livro
tombo, consta o número de identificação do espécime, sistemática, procedência,
estratigrafia, idade geológica e observações acerca das porções esqueletais do
material.
As principais localidades onde os espécimes foram coletados localizam-se
na região central do Rio Grande do Sul: Paraíso do Sul, Santa Maria, Pântano
Grande, Venâncio Aires, Novo Cabrais, Dilermando de Aguiar, Cortado, Candelária,
Dona Francisca, entre outras.
As zonas estratigráficas correspondem a formações do Permiano
(Formação Irati e Formação Sanga do Cabral), Triássico (Formação Santa Maria,
Formação Caturrita), Cretáceo (Formação Santana), Pleistoceno (Formação Touro
Passo e Sistema Laguna-Barreira), além de algumas formações não identificadas.
5.1 Coleta dos fósseis
Coleta-se os materiais com auxílio de instrumentos físicos, para a remoção
da rocha matriz. Fragmentos pequenos são envoltos em papel ou lenços de papel,
identificados e acondicionados em frascos.
Os materiais de grandes proporções são envoltos por camadas de
tecido e gesso de modo a protege-los durante o transporte e chegada ao laboratório.
Em caso de materiais friáveis aplica-se goma Laca e resinas adesivas para conferir
resistência e evitar a perda de fragmentos.

Figura 80. Aplicação de goma Laca (A) e Super Bonder (B) no fóssil ainda na matriz de modo a
conferir resistência ao material.
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Ainda no campo, anota-se informações sobre o espécime, mapa de
localização, número de referência, data, nome do coletor e metodologia e faz-se
fotografia e desenhos representativos da coluna estratigráfica e descrição da rocha
original. Se o afloramento permitir o levantamento de dados referentes às condições
tafonômicas, isto deverá ser feito de acordo com base no modelo de dados proposto
segundo a Tab. 3 de Holz e Simões, 2002.

Tabela 3. Modelo para levantamento de condições tafonômicas dos fósseis
Fonte: Hollz e Simões, 2002

Ao final da coleta identifica-se o material e ao chegar em laboratório será
enviado para preparação física e/ou química dependendo do tipo de rocha onde
estiver incluso e da composição do material.
5.2 Preparação mecânica
Entre as técnicas mais utilizadas para preparação de fósseis estão as
mecânicas, onde se empregam ferramentas para a retirada da rocha sedimentar por
abrasão. Os instrumentos mais utilizados são martelos, ponteiras, agulhas, pincéis,
trinchas, etc. os quais variam de tamanho conforme a fragilidade do material.
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A abertura dos blocos de gesso se dá com serra de ferro retirando-se uma
capa superior do bloco, deixando o fóssil descoberto. A preparação pode-se iniciar
com o material ainda no gesso e remove-lo conforme evolui a limpeza (Fig. 81).

Figura 81. Exemplo de abertura do bloco de gesso (A) e preparação do fóssil ainda no bloco de gesso (B)

Antes do inicio da preparação pode-se aplicar goma Laca para conferir
resistência ao material.
A remoção de sedimentos se dá com uso de martelo, cujo peso e tipo
dependem da dureza e espessura da camada da rocha que cobre o fóssil. Martelos
pequenos e leves são usados no final e nas preparações mais delicadas.
Utilizam-se punções com pontas aguçadas e talhadeiras pequenas e de
diâmetros variáveis e martelo, para remover a rocha matriz do fóssil. Punções com
pontas em cinzel são empregadas para escavar e retirar a rocha matriz quando é de
natureza argilosa ou quando se apresenta friável.
Agulhas são utilizadas em preparações delicadas quando o fóssil se
encontra em folhelho ou em rochas calcárias não muito duras.
Os pedaços de rocha do material e poeira acumulados são removidos com
pincéis e trinchas.
As brocas são utilizadas na fase final de preparação e banha-se o fóssil com
álcool 96° GL para diferenciar o osso da matriz ou evidenciar suturas.
A preparação, sempre que for possível, é efetuada debaixo de uma lupa
simples, pois proporciona maior campo visual e aumenta a nitidez entre a matriz e o
fóssil.
O material é apoiado em sacos ou caixas de areia para amortecer os
choques violentos que possa sofrer durante a preparação.
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Geralmente, fósseis do Pleistoceno são limpos e precisam apenas de
restauração com emulsões e resinas.
A Fig. 82 ilustra algumas fases da preparação mecânica bem como alguns
instrumentos utilizados.

Figura 82. Ilustração de algumas fases e instrumentos da preparação mecânica. A) utilização de punção para remoção
de sedimento próximo ao fóssil; B) Uso de broca sob a lupa para visualizar o material; C) remoção de fragmentos de
rocha e poeira acumulados.

5.3 Preparação química
A preparação química consiste na imersão do fóssil em soluções acidas
para remoção do sedimento ou da aplicação de pequenas quantidades de ácido
concentrado no sedimento, desde que não haja danos ao material a ser estudado.
Para isso seguem-se etapas do cronograma a seguir (Fig. 83):

Figura 83. Cronograma da preparação
química
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5.3.1 Proteção do fóssil
As partes do fóssil que não devem entrar em contato direto com a solução
ácida são protegidas com sucessivas camadas de Polaroid® dissolvido em acetona
a 5%. O mesmo é feito com a parte do sedimento que não deve ser removida do
exemplar, de acordo com o planejamento inicial.
Em caso de existirem orifícios, ou partes quebradas, pelos quais a solução
ácida possa eventualmente penetrar atingindo a parte interna do fóssil aplica-se
camadas mais espessas de Polaroid® . Ainda, pode-se adicionar camadas de
massa de modelar acima das camadas de Polaroid® para facilitar a sua retirada ao
término da preparação.
5.3.2 Imersão
O processo inicia-se imergindo o material em uma solução de acido fórmico
diluído (10%), saturada em fosfato de cálcio por um curto intervalo de tempo (1-30
minutos). Esse banho inicial se destina a retirar possíveis impurezas das partes
expostas do fóssil e facilita o estabelecimento dos limites entre os ossos. Em
seguida, o exemplar deve ser lavado em água corrente pelo período de
aproximadamente 2 horas. O tempo de imersão deverá ser diminuído em caso de
concentrações mais altas de ácido, de forma a evitar danos ao material. Uma vez
que o exemplar esteja completamente seco, a parte exposta é lavada com acetona,
a fim de que possíveis impurezas sejam afastadas.
Após esta imersão inicial pode-se aplicar novas camadas

de Polaroid®

para proteger material eventualmente exposto.
Quando todas as camadas de Polaroid® estiverem totalmente secas, cujo
tempo pode variar de 10 minutos a 2 horas,dependendo da espessura das camadas,
o espécime é imerso em solução de ácido fórmico diluído entre 3 a 10%. Essa
solução deve ser saturada com fosfato de cálcio, a fim de reduzir o máximo possível
o ataque do ácido aos elementos ósseos. Geralmente, adicionam-se 10 gramas por
litro de solução com uma concentração de ácido fórmico de 5%. A concentração e o
tempo de imersão utilizados são diretamente proporcionais a fragilidade do material
e a fase em que se encontra a preparação. Normalmente, a concentração é de 4%,
e o tempo de imersão varia de 3 a 4 horas.
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5.3.3 Neutralização
Após ser retirado da solução ácida, coloca-se o espécime em um recipiente,
sob fonte de água corrente para a neutralização do ácido onde permanece por até
24 horas. O exemplar deve permanecer totalmente imerso na água para que não
haja cristalização dos sais formados pela reação química entre o ácido e seus
minerais. Caso contrário, sérios danos poderão ocorrer na estrutura óssea do fóssil.
5.3.4 Secagem
Após o período de neutralização, coloca-se o material em local apropriado
para que possa secar ao ar livre.
Antes do início das etapas seguintes, é necessário que o exemplar esteja
inteiramente seco.
Repete-se a imersão no ácido, a neutralização e a secagem até que o efeito
desejado seja obtido, tendo-se o cuidado de aplicar Polaroid® se este for removido
durante essas etapas.
5.3.5 Limpeza Final
Atingindo o nível de preparação estipulado, pode-se retirar a maior parte da
superfície protetora necessária as etapas anteriores. Para tal, o exemplar pode ser
imerso em acetona ou então, dependendo de sua fragilidade, faz-se a remoção com
pincéis.
5.5 Restauração
A restauração consiste na colagem de todas as partes do fóssil que tenham
se soltado durante as etapas anteriores, seja durante a preparação ou mesmo
durante a coleta. Utiliza-se Super Bonder® (Henkel, Itapevi, Brasil)

para peças

pequenas e delicadas e para peças grandes aplica-se Araldite (Adesivo Epóxi® Duralin Epóxi RS Produtos Químicos Ltda). Para finalizar pode-se adicionar uma
nova camada de Polaroid® , a titulo de proteção. Normalmente essa camada deve
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ter baixa concentração e ser bem fina, para evitar que pequenos orifícios e detalhes
anatômicos do exemplar sejam encobertos.
Faz-se a colagem de ossos apoiando o de maior tamanho em uma caixa de
areia, colocando-se cola adequada ao tamanho deste sobre a superfície a ser
aderida e junta-se a porção correspondente. O peso da parte superior normalmente
é suficiente para proporcionar aderência eficiente dos fragmentos.
Nos casos de pedaços de ossos procura-se os contatos entre eles, colando
aqueles complementares.

5.6 Quantificação do conteúdo fossilífero
O levantamento quantitativo do conteúdo fossilífero constou da verificação do
número de exemplares tombados. A partir do número total foram feitas análises
estatísticas e foram elaborados gráficos, evidenciando as percentagens relativas de
cada táxon.
A identificação dos materiais é feita com material fossilífero padrão e através
de bibliografias específicas.
5.7 Ilustração
Todas as imagens ilustrando o conteúdo fossilífero do LEP, foram obtidas
com câmara fotográfica Digital Nikon Coolpix 885 3.2Mp e digitalizadas com o
software Nikon NSA 5.1.2.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O acervo fossilífero do LEP corresponde a 327 exemplares tombados desde
fevereiro de 1999 até dezembro de 2004, cabendo ressaltar que as coletas são
permanentes e é constante a chegada de novos exemplares, bem como a saída
temporária de materiais a fim de estudos em parceria com outras instituições do país
e a exposição de exemplares em museus da região.
Entre os 327 espécimes fósseis tombados, está representada a maioria dos
grupos de vertebrados, alguns em números bastante significativos, como mostra a
Fig. 84.

4,59%

1,22%
0,61%

21,10%

72,48%
Pisces
Reptilia
Vertebrados indeterminados

Amphibia
Mammalia

Figura 84. Representação quantitativa dos paleovertebrados do LEP.

Os répteis correspondem à maioria dos exemplares em número total de 237
(72,48%) espécimes. A seguir os mamíferos estão em número de 69 (21,10%),
ficando peixes e anfíbios representados por 4 e 2 exemplares, respectivamente. Há
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ainda

15 exemplares que não tiveram sua taxonomia definida por não possuir

características diagnósticas suficientes.
Os peixes são representados por ictiólitos (concreções calcáreas) do táxon
Elopomorpha, provenientes do Membro Crato, Formação Santana da Chapada do
Araripe. Existem 4 espécimes: UFSM 11037, UFSM 11083 (Fig.85), UFSM 11084 e
UFSM 11104.

Figura 85. Exemplar UFSM11083, Rhacolepis sp. proveniente da
Formação Santana (Cretáceo), Chapada do Araripe.

Os anfíbios UFSM 11082 e UFSM 11153, correspondem, respectivamente, a
um molde externo de placa dérmica e uma placa ornamentada associada a um
procolofonóide, ambos coletados na Localidade Dilermando de Aguiar, Formação
Sanga do Cabral.
Os grupos répteis da coleção somam 237 peças representantes de
anápsidos, (Procolophonoidea, Mesosauria e Chelonia), diápsidos arcossauromorfos
(Rhynchosauria) e arcossauros (Thecodontia e Saurischia), sinápsidos terápsidos
(Dicynodontia e Cynodontia) além de táxons ainda indeterminados e uma réplica de
Archaeopteryx lithographica. Os anápsidos, diápsidos e sinápsidos, compreendem
16, 45 e 101 peças, respectivamente (Fig. 86).
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6,77%
31,36%
19,07%

42,80%

Reptilia indeterminados

Synapsida

Diapsida

Anapsida

Figura 86. Percentagens dos diferentes répteis do LEP

Os anápsidos (Tab. 4) correspondem a 8 Procolophonidae, 5 Mesosauria e
3 Chelonia.
Chelonia
Mesosauria
Anapsida

UFSM11132 – UFSM 11168 – UFSM 11182
UFSM11026 – UFSM11086 – UFSM11087
UFSM11103 – UFSM11105
UFSM11150 – UFSM11152 – UFSM11154
UFSM11157 – UFSM11158 – UFSM11160

Mesosaurus
brasiliensis
Indeterminado

Procolophonidae

Candelária
barbouri

UFSM11131 – UFSM11076

Tabela 4. Relação dos anápsidas do LEP

Ocorrem apenas três exemplares de Chelonia sendo todos plastrões

e

fragmentos de casco de animais pleistocênicos provenientes de Alegrete
(UFSM11132) e Pântano Grande (UFSM 11168 e UFSM11182).
Aos

Mesosauria,

cabem

5

exemplares,

todos

identificados

como

Mesosaurus brasiliensis e constituindo-se basicamente de vértebras dorsais e
caudais e costelas como no exemplar UFSM 11086 (Fig. 87).
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Figura 87. Exemplar UFSM 11086, vértebras dorsais e caudais de Mesosaurus brasiliensis,
oriundo da Formação Irati na localidade São Gabriel

Aos Procolophonidae, pertencem 8 exemplares, dos quais 2 são
diagnosticados como Candelaria barbouri - UFSM11076 e UFSM11131 – além de
fragmentos pós-cranianos (partes de ossos dos membros - Fig. 88, costelas e outros
fragmentos - Fig. 89) coletados em Dilermando de Aguiar. Há material craniano
coletado nesse local, mas os crânios correspondentes a Candelaria barbouri são
provenientes da Formação Santa Maria, localidade de Novo Cabrais.

Figura 88. UFSM 11150, ossos de membros de Procolophonidae, oriundo da Formação Sanga do Cabral
(Permo-Triássico), coletado em Dilermando de Aguiar
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Figura 89. UFSM 11158, material fragmentado de Procolophonidae
oriundo da Formação Sanga do Cabral, entre São Vicente do Sul e São
Francisco de Assis (Permo-Triássico)

Os diápsidos (Tab. 5) estão identificados como Archosauromorpha e
Archosauria.

•

Archosauromorpha

•

Indeterminado

•

Rhynchosauria

Diapsid
a

Indeterminado
Archosauria

Thecodontia
Saurischia

UFSM 11110 – UFSM 11233 – UFSM 11326
UFSM11034 – UFSM11047
UFSM11048 – UFSM11050
UFSM11054 – UFSM11067
UFSM11068 – UFSM11072
UFSM11109 – UFSM11113
• Indeterminado
UFSM11116 – UFSM11163
UFSM11261 – UFSM11262
UFSM11280 – UFSM11287
UFSM11327
UFSM11001
–
UFSM11007
UFSM11010
–
UFSM11035
UFSM11052
–
UFSM11053
• ‘‘Scaphonyx’’
UFSM11065
–
UFSM11074
Fischeri
UFSM11085
–
UFSM11088
UFSM11089
–
UFSM11094
UFSM11133
UFSM11137 – UFSM11139 – UFSM11141 UFSM11142
– UFSM11164 – UFSM11165 UFSM11317 –
UFSM11324
Indeterminado
UFSM11108
UFSM11070
A. subsulcatus
UFSM11073
P. chiniquensis
Unaysaurus
UFSM11069
tolentinoi

Tabela 5. Relação dos diápsidos do LEP

Os arcossauromorfos incluem 3 peças de taxonomia não identificada (bloco
ainda em preparação; escápula; e metatarsal, espinho neural, fragmento de falange
ungueal) e 30 identificadas como Rhynchosauria (Fig. 90 e 91), das quais 13 são
diagnosticadas como ‘Scaphonyx’ fischeri (Fig. 92 e 93). Os exemplares de
rincossauros são constituídos por crânio e fragmentos cranianos, dentário, ossículos
das patas, fragmentos de mandíbula, ossos da cintura pélvica e escapular, ossos
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dos membros inteiros e fragmentados, vértebras e costelas, além de um bloco com
material ainda não preparado e indeterminado.

Figura 90. UFSM 11327, ossos de pós-crânio de
Rhynchosauria (osso de membro e fragmento de placa dentária, provenientes do Membro Alemoa, Formação
Santa Maria (Triássico Superior), nível superior do Cerro da Alemoa.

Figura 91. UFSM 11163, crânio de Rhynchosauria proveniente do
Membro Alemoa, Formação Santa Maria (Triássico Superior), coletado
em São João de Polêsine
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Figura 92. UFSM 11052. ossículos de pata e vértebras de ‘Scaphonyx’
fischeri oriundo do Membro Alemoa, Formação Santa Maria (Triássico),
coletado na Sanga da Alemoa.

Figura 93. UFSM 11035, placas dentárias de ‘Scaphonyx’ fischeri, oriundas
do Membro Alemoa, Formação Santa Maria, coletado na Sanga do Armário,
Santa Maria.
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Os arcossauros (Fig. 94 e 95) possuem 12 peças, 8 de taxonomia
indeterminada

e

3

de

Thecodontia,

sendo

um

exemplar

indeterminado

(UFSM11108), um diagnosticado como Aetosauroides subsulcatus (UFSM11070) e
outro como Prestosuchus chiniquensis (UFSM11073). Ainda há um exemplar com
crânio e pós-crânio quase completos de Saurischia, recentemente descrito como
Unaysaurus tolentinoi (UFSM 11069). O material, como um todo, é basicamente
constituído de crânio e fragmentos cranianos, dentes, dentário, concreções de ossos
e falanges, provenientes principalmente da Formação Santa Maria (Membro Alemoa)
e Formação Caturrita, relativos a Triássico Médio e Superior, respectivamente.

Figura 94. UFSM11137, Dentário e costela de Archosauria, oriundos da Formação Santa Maria,
Membro Alemoa (Triássico Médio), coletados na Sanga da Arvore, localidade de Xiniquá, São
Pedro do Sul.

Figura 95. UFSM 11070 Pós-crânio de
Aetosauroides subsulcatus, procedente do afloramento Faixa Nova, Formação Santa Maria (Triássico)

Os Synapsida (Tab. 6) incluem 101 peças, das quais 2 não estão
determinadas e 99 pertencem a Therapsida. Essas estão distribuídas principalmente
entre os terápsidos Dicynodontia e Cynodontia com 56 e 35 exemplares
respectivamente, além de 8 Therapsida não diagnosticados. Os dicinodontes
possuem dois exemplares pertencentes a Dinodontosaurus e os cinodontes tem 2
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representantes de Traversodontidae. Além dos táxons citados ocorrem 74
exemplares cuja taxonomia ainda está indeterminada.
Os

dicinodontes

são

representados

por

elementos

de

pós-crânio

fragmentados e inteiros (coracóides, costelas, fêmures, úmeros – Fig. 97, ulnas,
rádios, resquícios de

vértebras e costelas, arcos neurais, dentes, esterno, ílio,

mandíbula, aglomerados de ossos, cinturas articuladas) e crânio inteiro (Fig. 98) e
articulado. Entre ossos de membros e fragmentos de crânio juvenis destaca-se o
exemplar UFSM 11097, um bloco composto por 3 crânios juvenis aglomerados.
Também se fazem presentes coprólitos isolados. Todos exemplares provêm da
Formação Santa Maria.
Os cinodontes são representados por crânios, vértebras (Fig. 99), ossos de
membros inteiros e fragmentados, dentários com caninos e pós-caninos (Fig. 100),
mandíbulas (Fig. 101), discos vertebrais, ossos concrecionados, espinhos neurais,
dentes, ílios e coprólitos isolados.
Os elementos de Reptilia cuja taxonomia ainda está indeterminada
correspondem a vértebras, porções de ossos longos dos membros, fragmentos de
ossos

das

cinturas

pélvica

e

escapular,

falanges,

mandíbula,

ossos

permineralizados, materiais rolados, coprólitos, corpos de vértebras, crânio
associado a fragmentos de costelas, aglomerados de ossos, anexos de blocos de
coletas cujo material já foi identificado,
Há muitos exemplares cuja preparação está em andamento e outros ainda
estão em blocos de gesso, necessitando revisão na taxonomia.
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•

Indeterminado
Indeterminado

Dicynodontia

Synapsida

Therapsida

Cynodontia

UFSM11129 – UFSM11291
UFSM11014 – UFSM11040 – UFSM11044
UFSM11045 – UFSM11046 – UFSM10055 UFSM11056
– UFSM11075#
UFSM11002 – UFSM11003
UFSM11004 – UFSM11005
UFSM11006 – UFSM11008
UFSM11009 – UFSM11011
UFSM11012 – UFSM11013
UFSM11015 – UFSM11016
UFSM11017 – UFSM11018
UFSM11019 – UFSM11020
UFSM11021 – UFSM11022
UFSM11023 – UFSM11024
UFSM11025 – UFSM11057
UFSM11095*–
UFSM11097
UFSM11099 – UFSM11121
Indeterminado
UFSM11126 – UFSM11128
UFSM11130 – UFSM11136
UFSM11138 – UFSM11143
UFSM11144 – UFSM11149
UFSM11066 – UFSM11193
UFSM11195 – UFSM11227
UFSM11228 – UFSM11234
UFSM11235 – UFSM11255
UFSM11256 – UFSM11257
UFSM11260 – UFSM11278
UFSM11279 – UFSM11306
UFSM11308 – UFSM11309
UFSM11314 – UFSM11315
UFSM11316 – UFSM11246*
Dinodontosaurus
UFSM11078 – UFSM11096
UFSM11049 – UFSM11059
UFSM11066 – UFSM11071
UFSM11079 – UFSM11080
UFSM11098*–
UFSM11123
UFSM11127 – UFSM11134
UFSM11135 – UFSM11140
UFSM11151 – UFSM11161
UFSM11162 – UFSM11194
Indeterminado
UFSM11229 – UFSM11230
UFSM11231 – UFSM11232
UFSM11239* - UFSM11242
UFSM11258 – UFSM11259
UFSM11265 – UFSM11293
UFSM11243* – UFSM11244*
UFSM11250* – UFSM11251*
UFSM11252* – UFSM11253*
UFSM11060 –
Traversodontidae
UFSM11036 – UFSM11063

Tabela 6. Relação dos Synapsida do LEP
#

úmero de dicinodonte e ossos de cinodontes aglomerados * exemplares cuja taxonomia deve ser revisada
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Figura 96. Exemplar UFSM 11144, úmero de dicinodonte coletado no Membro Alemoa,
formação Santa Maria, localidade de Dona Francisca

Figura 97. UFSM11078. Crânio do dicinodonte Dinodontosaurus sp. procedente da Formação
Santa Maria (Triássico Médio), localidade de Novo Cabrais
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Figura 98. UFSM 11066, vértebra de cinodonte proveniente da Formação Santa Maria (Triássico),
localidade de Dona Francisca

Figura 99. UFSM 11066, fêmur de cinodonte, proveniente da Formação Santa Maria (Triássico),
localidade de Dona Francisca
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Figura 100. UFSM 11063, porção esquerda do dentário com caninos e pós-caninos de
Traversodontidae, proveniente da Formação Santa Maria (Triássico), localidade de Dona
Francisca

Figura 101. UFSM11071, mandíbula de Cynodontia proveniente da Formação Santa
Maria (Triássico)

Os mamíferos representam 21,1% da coleção de paleovertebrados do LEP,
e estão agrupados em sete ordens (Tab. 7), sendo que dos 69 exemplares, 32 estão
classificados em nível de gênero ou espécie. Entre os exemplares fósseis
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encontram-se 9 réplicas da Oficina de Réplicas do Museu de Geociências da USP.
De modo geral, a classe Mammalia é representada por placas ósseas, osteodermas,
vértebras, ossos de membros completos e fragmentados, astrágalo, ossos tarsais e
carpais, mandíbula, porções de cintura pélvica e escapular, dentes inteiros e
fragmentados, crânios fragmentados e costelas. A estratigrafia de origem da maioria
dos exemplares não foi descrita, sendo estes provenientes da localidade de Pântano
Grande. Outros espécimes, em menor número, são oriundos da Formação Touro
Passo.
Mammalia
Indeterminados

UFSM11118 – UFSM11119 – UFSM11124 – UFSM1125 – UFSM11213 – UFSM11220* UFSM11221*
– UFSM 11238 – UFSM11286 – UFSM11090
Felidae
Smilodon populator
UFSM11199
Carnivora
UFSM11201
Ursus spaelaues
Ursidae
Indeterminados
UFSM11204
Artiodactiyla
o Camelidae
UFSM11325 – UFSM11208*
Hippidion sp.
UFSM11171
Hippidion cf. H.
principale (Lund,
UFSM11117
Perissodactyla
Equidae
1945)
UFSM11188 – UFSM11189*
Equus
UFSM11198 (R) – UFSM11215*
UFSM11202(R) – UFSM11203
Proboscidea
UFSM11173
UFSM11183 – UFSM11224
Indeterminado
UFSM11092 – UFSM11172
Toxodon platensis
UFSM11180 – UFSM11197
Noloungulata
Toxodontidae
UFSM11178* – UFSM11186*
Toxodon
UFSM11187* – UFSM11206
o Macraucheniida
Liptopterna
Macrauchenia sp.
UFSM11184*
e
Brasilichnum elusivum
UFSM11225
Mamíferos
UFSM11181* – UFSM11209*
Eutheria
UFSM11212 – UFSM11237
UFSM11214* – UFSM11218*
• Indeterminados
UFSM11222* – UFSM11219*
UFSM11223* – UFSM11236*
UFSM11205
Pampatherium sp.
• Dasypodidae
UFSM11120 – UFSM11038
UFSM11039
UFSM11191 – UFSM11211*
UFSM11069 – UFSM11200
Glyptodon clavipes
UFSM11216
• Glyptodontidae
Panochthus
Xenarthra
UFSM11170
tuberculatus
UFSM11190
Doedicurinae
UFSM11210
Panochthus sp.
UFSM11207
Gliptodon sp
UFSM11091 – UFSM11093
UFSM 11192*
Megatherium
UFSM11177*
• Megatheridae
Eremotherium sp.
UFSM11174 – UFSM11217
UFSM11175* – UFSM11176
Lestodon
UFSM11185*
UFSM11179
• Mylodontidae
Tabela 7. Relação das famílias de mamíferos do LEP
* exemplares cuja taxonomia deve ser revisada
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A ordem Xenarthra dispõe de maior número de espécimes no acervo,
seguida por Notoungulata, Perisodactyla e Carnivora (Fig. 102).

14,49%
4,35%
8,70%
47,82%
5,80%
4,35%
14,49%

Indeterminados
Proboscidea

Outras ordens
Notoungulata

Perisodactyla
Xenarthra

Carnívora

Figura 102. Percentuais das famílias de Mammalia da coleção do LEP

Dispõe-se de 33 espécimes da ordem Xenarthra distribuídos por quatro
famílias: Dasypodidae (Fig. 103), Glyptodontidae, Megatheriidae e Mylodontidae. Os
gliptodontídeos são os mais diversificados com 5 gêneros: Glyptodon clavipes,
Panochthus tuberculatus, Doedicurinae, Panochthus sp. e Glyptodon sp.
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Figura 103. UFSM11205 Placas osteodérmicas de Pampatherium sp. coletadas
em Pântano Grande

A ordem Notoungulata é a segunda mais representada com 10
exemplares pertencentes à família Toxodontidae (Fig. 104 e 105) com o gênero
típico Toxodon.

Figura 104. UFSM 11183, côndilo mandibular de Toxodonta coletado em Pântano
Grande
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Figura 105. UFSM 11206 Fragmentos de dentes de Toxodon coletados em
Pântano Grande

Dispõe-se de 4 exemplares da ordem carnívora, sendo duas réplicas
(Smilodon populator e Ursus sp), um dente de Ursidae (Fig. 106) e um fragmento de
osso longo, provavelmente de tíbia, mas ainda de espécie indeterminada.

Figura 106. UFSM 11204, dente de Ursidae coletados em Pântano Grande
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Em relação à estratigrafia, a maioria do material, em ordem decrescente, é
proveniente da Formação Santa Maria, Sanga do Cabral, Irati, Santana e Touro
Passo (Fig. 107), embora exista um grande número de fósseis pleistocênicos cuja
estratigrafia não consta no livro tombo e as nove réplicas não inclusas, nesta
avaliação.

61
4
4

44
15

226
Irati

Sanga do Cabral

Santa Maria

Santana

Touro Passo

Não informada

outras
Figura 107. Quantidade de fósseis provenientes das principais formações
geológicas.
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7. CONCLUSÕES
Esta análise do acervo paleontológico do LEP, permite reconhecer que:
1. o acervo está dividido em 12 livros tombos sendo o mais representativo
para a paleontologia triássica e pleistocênica o Livro tombo referente ao
filo Chordata;
2. o Filo Chordata apresenta, até o momento, 327 espécimes registrados,
sendo que alguns exemplares não se encontram na coleção pois estão
expostos em museus ou em estudo em outras instituições;
3. ocorrem dois grupos principais de fósseis, répteis diápsidas e sinápsidos
(72,48%) em sua maioria triássicos e mamíferos (21,10%), todos do
Pleistoceno, além de representantes de Pisces, Amphibia, Anapsida e
réplicas de mamíferos e Archaeopteryx lithographica;
4. Dicynodontia é o táxon predominante entre os Reptilia com 56
exemplares, seguido por Cynodontia, com 35 exemplares, Rhynchosauria,
com 30 exemplares e Archosauria, com 12 exemplares;
5. há exemplares com preparação em andamento ou ainda não preparados
que precisam identificação ou revisão sistemática;
6. a maioria dos exemplares (226) é proveniente da Formação Santa Maria.
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ANEXO A – Abreviações

a – angular
ar – articular
c – processo coronóide
d – dentário
f – frontal
j – jugal
la – lacrimal
l – lacrimal
m – maxila
n – nasal
p – parietal
pf – pré-frontal
pm – pré-maxila
pó – pós-orbital
pof – pós-frontal
q – quadrado
qj – quadrado-jugal
sa – surangular
sq – esquamosal
st – supratemporal
v – vomer
bo – basioccipital
bpt – processo basipterigóide
bs – basisfenóide
ch – coana
ec – ectopterigóide
iof – foramen orbital inferior
op – opistótico
pl – palatino
pt – pterigóide

