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RESUMO 

 

A Formação Rio do Rasto apresenta escassos estudos de datação absoluta. 
Dessa forma, a bioestratigrafia se torna uma ferramenta fundamental para estipulação 
de idade da formação. O estudo de vertebrados nessa unidade é relativamente 
recente, mas já mostrou uma rica fauna, que indica idade permiana e na qual foram 
feitas correlações com a África. Este trabalho tem como objetivo descrever e identificar 
dois materiais cranianos provenientes do Membro Morro Pelado da Formação Rio do 
Rasto. Os fósseis foram coletados na rodovia PR-090, km 277, próximo a São 
Jerônimo da Serra – PR. Os vertebrados estão catalogados no Laboratório de 
Paleontologia (LABPALEO), sob os números UFPR 0151 PV (A, B) e UFPR 0325 PV 
(A, B e C). Os materiais foram preparados mecanicamente e, no UFPR 0151 PV foi 
confeccionada uma lâmina delgada. Posteriormente, foram feitas as interpretações 
das suturas ósseas e comparação com a literatura para determinar a sistemática. 
Além disso, foi realizada análise paleohistológica em UFPR 0151 PV (A, B) para 
identificar seu estágio ontogenético. O material UFPR 0325 PV se mostrou frágil para 
a preparação mecânica, por isso para evitar comprometer o material ele foi descartado 
desse estudo para que seja preparado quimicamente no futuro. O material UFPR 0151 
PV corresponde a um crânio incompleto com 34 mm de comprimento. Apresenta a 
maxila prolongando-se lateralmente em contato com o palato, e na porção anterior 
desses ossos encontra-se a coana. Os dentes são cônicos, subcirculares, 
homodontes e monocuspidados, e o palato apresenta um dente vomeriano. Em seção 
histológica foi observado o tecido fibrolamelar com alta densidade de canais 
vasculares, e os dentes com morfologia acrodonte. A análise paleohistológica indica 
alta taxa de deposição óssea, o que caracteriza um indivíduo juvenil. A inserção 
acrodonte dos dentes no osso sugeri um anfíbio. E a interpretação das suturas ósseas 
e morfologia dos dentes caracteriza os anfíbios Stereospondyli. A identificação de 
espécie não foi possível devido à ausência das demais características cranianas. Os 
Stereospondyli aparecem no Wordiano, sendo assim essa é a idade mínima para o 
Membro Morro Pelado da Formação Rio do Rasto. 

 
Palavras-chave: Vertebrados. Temnospondyli. Stereospondyli. Paleohistologia. 
Formação Rio do Rasto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The Rio do Rasto Formation presents scarce studies of absolute dating. Thus, 
the biostratigraphy becomes a fundamental tool for stipulating the age of formation. 
The vertebrate study of the region is relatively recent, but it already has a rich fauna, 
which indicates age and that correlations were made with Africa. This work corcerns 
to describe and identify two cranial materials from the Morro Pelado Member of the Rio 
do Rasto Formation. Fossils were collected on highway PR-090, km 277, near São 
Jerônimo da Serra – PR. The vertebrates are cataloged in the Laboratory of 
Paleontology (LABPALEO) under the numbers UFPR 0151 PV (A, B) and UFPR 0325 
PV (A, B and C). The materials were prepared mechanically and, in UFPR 0151 PV 
was made a section. Subsequently, the interpretations of the bone sutures and 
comparison with the literature were made to determine the systematics. Futhermore, 
a paleohistological analyses was realize in UFPR 0151 PV (A, B) to identify its 
ontogenetic stage. The material UFPR 0325 PV was shown to be fragile for the 
mechanical preparation, so to avoid compromising the material it was discarded from 
this study to be prepared chemically in the future. The material UFPR 0151 PV 
corresponds to an incomplete skull measuring 34 mm in length. The maxilla extending 
laterally in contact with the palate, and in the anterior portion of these bones is the 
choana. The teeth are conical, subcircular, homodonts and monocuspids, and the 
palate has a vomerian tooth. In the histological section the fibolamellar tissue with high 
density of vascular channels was observed, and the teeth with acrodont morphology. 
The paleohistological analysis indicates a high rate of bone deposition, which 
characterizes a juvenile individual. The acrodont insertion of the teeth into the bone 
suggested an amphibian. And the interpretation of bone sutures and tooth morphology 
characterizes Stereospondyli amphibians. Species identification was not possible due 
to the lack of other cranial characteristics. Stereospondyli appear in Wodiano, so this 
is the minimum age for the Morro Pelado Member of the Rio do Rasto Formation. 

 
Keywords: Vertebrate. Temnospondyli. Stereospondyli. Paleohistological. Rio do 
Rasto Formation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Nos primeiros trabalhos sobre a estratigrafia da Bacia do Paraná, White (1906, 

1908) incluiu as camadas da Formação Rio do Rasto na Série São Bento (Triássica). 

Mendes (1945) estabeleceu idade permiana ao Grupo Passa Dois ao redescrever 

bivalves e encontrar exemplares da flora Glossopteris em níveis superiores aos dos 

bivalves. Gordon Jr (1947) revisou a estratigrafia da Bacia do Paraná incluindo a 

Formação Rio do Rasto na Série Passa Dois, a qual reuniu as rochas de idade 

permiana. 

 Maack (1947) considerou a Formação Rio do Rasto como Permiano Superior, 

com base em análises paleontológicas. Mendes (1967) atribuiu idade permiana a 

formação com base no registro da malacofauna, conchostráceos e palinomorfos. 

Segundo Schneider et al. (1974), o conteúdo fossilífero indica idade permiano 

superior. Cunha e França (1994) sugeriram idade triássica ao estudarem a taxa de 

sedimentação e Faccini et al (1995) propôs idade mínima eotriássica para a sequência 

Rio do Rasto – Sanga do Cabral. 

 Atualmente, é quase consenso entre os autores que a Formação Rio do Rasto 

seja datada do Neopermiano, principalmente devido ao seu conteúdo fossilífero, o que 

mostra a importância dos estudos paleontológicos (ROHN, 1988). Segundo 

Francischini et al. (2018), as relações bioestratigráficas ainda são conflitantes pela 

ausência de dados geocronológicos associados aos fósseis. Os autores dataram 

cristais de zircão em uma camada de tonstein, pelo método U-Pb, a qual resultou em 

270.61 +1.76/-3.27 Ma. 

Os trabalhos descrevendo vertebrados coletados na formação são 

relativamente recentes, desde a década de 70 (BARBERENA & DAEMON, 1974). 

Desde então, diversos trabalhos vêm sendo publicados nessa área. Dentro dessa 

sistemática, o presente trabalho pretende descrever e identificar dois materiais 

cranianos provenientes do Membro Morro Pelado da Formação Rio do Rasto. E serão 

descritos os aspectos taxonômicos e paleohistológicos. 

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 BACIA DO PARANÁ 
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 A Bacia do Paraná tem cerca de 1,5 milhões de quilômetros quadrados de área 

e localiza-se no sul do Brasil, leste do Paraguai, nordeste da Argentina e norte do 

Uruguai. A bacia tem forma elíptica alongada no sentido N-S, sendo a geotectônica 

meso-cenozoica responsável pelos limites erosivos em seu entorno (MILANI et al., 

2007). 

 Segundo Milani e Ramos (1998), a Bacia do Paraná apresenta um registro 

sedimentar-magmático dividido em seis supersequências, sendo elas: Rio Ivaí 

(Ordoviciano-Siluriano), Paraná (Devoniano), Gondwana I (Carbonífero-Eotriássico), 

Gondwana II (Meso a Neotriássico), Gondwana III (Neojurássico-Eocretáceo) e Bauru 

(Neocretáceo). A Formação Rio do Rasto, objeto de estudo deste trabalho, pertence 

à Supersequência Gondwana I (Fig.1). 

 

FIGURA 1 - COLUNA ESTRATIGRÁFICA DA BACIA DO PARANÁ 

 
Legenda: Coluna estratigráfica da Bacia do Paraná com destaque para a Formação Rio do Rasto 
(retângulo em vermelho). FONTE: Milani et al., 2007. 

 

 Esta Supersequência inicia-se no Neocarbonífero, com influência glacial na 

sedimentação, e termina no início do Mesozoico com influência de ambiente 

continental árido marcado por sedimentos arenosos associados a sistemas eólicos e 

fluviais. A Supersequência é formada pelo Grupo Itararé, Formação Aquidauana, 

Grupo Guatá e Grupo Passa Dois e formações Pirambóia e Sanga do Cabral, 



11 
 

apresentando idade entre o Moscoviano (Neocarbonífero) e o Scythiano (Eotriássico) 

(MILANI et al., 2007). 

 O Grupo Passa Dois tem início com a Formação Irati, seguida pelas formações 

Serra Alta, Teresina e Rio do Rasto. A Formação Irati registra a restrição de circulação 

de águas entre a sinéclise e o oceano Panthalassa, gerando um ambiente hipersalino. 

Dessa forma, na porção norte formou-se evaporitos e, na porção sul, folhelhos 

betuminosos. A Formação Irati registra os vertebrados Mesosaurus e Stereosternum 

que são utilizados, junto com outras evidências, para comprovar a hipótese da deriva 

continental, através de correlação com depósitos da Formação Whitehill na África do 

Sul (MILANI et al., 2007). 

 Em seguida, ocorreu a deposição dos folhelhos da Formação Serra Alta, 

característicos de ambiente marinho raso de baixa energia. Após a deposição da 

Formação Serra Alta, acontece uma regressão marinha e passam a predominar 

sistemas transicionais e continentais. Nas formações Teresina e Corumbataí são 

encontrados pelitos com estruturas ligadas à ação de marés (MILANI et al., 2007). Por 

outro lado, na Formação Rio do Rasto temos um ambiente progradacional oxidante, 

com lobos deltaicos, pelitos lacustres, arenitos eólicos e depósitos fluviais (LAVINA, 

1988 apud MILANI et al., 2007). A Formação Rio do Rasto apresenta até 400m de 

espessura no flanco leste da bacia, e está subdividida nos membros Serrinha (inferior) 

e Morro Pelado (superior) (SCHNEIDER et al., 1974). 

 O Membro Morro Pelado compreende a fase final de continentalização da bacia 

no Permiano, resultado do fechamento do mar epicontinental relacionado à colagem 

do terreno patagônico ao paleocontinente Gondwana (LAVINA, 1991) 

 

2.2 FORMAÇÃO RIO DO RASTO 

 

 Em sua unidade basal, Membro Serrinha, a Formação Rio do Rasto é 

constituído pelos siltitos esverdeados e violáceos com intercalações de argilitos, 

arenitos finos e depósitos carbonáticos, ocasionalmente oolíticos ou com 

estromatólitos. Apresenta contatos transicionais tanto na base com a Formação 

Teresina, como no topo com o Membro Morro Pelado. Representa um ambiente de 

transição entre o ambiente marinho da Formação Teresina e o continental do Membro 

Morro Pelado, com o avanço de planícies costeiras sobre planícies de maré. O 
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conteúdo fossilífero desta unidade é caracterizado por bivalves, conchostráceos, 

restos de plantas e palinomorfos (SCHNEIDER et al, 1974). 

 O Membro Morro Pelado, consoante Rohn (1994) e Holz et al. (2010), foi 

depositado sob condições fluviais, lacustres, deltaicas e eólicas. Segundo Schemiko 

et al. (2014) é importante considerar as feições subaéreas e dados de paleocorrentes 

para melhor caracterizar os sistemas. A autora descreve arenitos finos a muito finos, 

siltitos e, subordinadamente, argilitos e brechas intraformacionais para o membro. 

 Segundo Schemiko et al. (2014), o Membro Morro Pelado é composto por 

depósitos de granulação fina de canais meandrantes na zona intermediária de um 

sistema fluvial distributário. Estes são sobrepostos por arenitos finos provenientes de 

fluxos em lençol e canais retilíneos correspondentes a espraiamentos terminais 

fluviais do mesmo sistema. Os canais meandrantes e os espraiamentos terminais são 

intercalados por depósitos de planície de inundação com maior dimensão na zona 

distal. No estado de Santa Catarina, além dos sistemas anteriores, o Membro Morro 

Pelado também apresenta depósitos deltaicos dominados por rios sobrepostos por 

dunas e interdunas caracterizando sistema eólico úmido. 

 

2.3 FÓSSEIS DESCRITOS NA FORMAÇÃO RIO DO RASTO 

 

Schneider et al. (1974) elenca a ocorrência de conchostráceos e restos de 

plantas. Rösler (1978) descreve fósseis vegetais do gênero Paracalamites, 

Glossopteris, Sphenophyllum e felicíneas, além de conchostráceos. 

Segundo Barberena & Daemon (1974), até a década de 70, a Formação Rio do 

Rasto não apresentava registro de nenhum vertebrado fóssil que fosse diagnóstico 

para determinar sua idade. Embora já existissem registros de restos de peixes nessa 

época, estes ainda não haviam sido descritos. 

Posteriormente, diversos vertebrados foram descritos. No início da década de 

1970, Barberena & Daemon (1974) registram a ocorrência de um crânio de 

dicinodonte Endothiodon e crânios de anfíbios. Os peixes descritos na formação 

incluem placas dentárias de dipnoicos e dentes de tubarões xenacantídeos 

(RAGONHA, 1989; FIGUEIREDO et al., 2009), espinhos de Sphenacanthidae 

(PAULIV et al., 2012), hibodontiformes (RICHTER & LANGER, 1998; MALABARBA et 

al., 2003; LAURINI, 2010), actinopterígios (DIAS, 1995, 1996, 2012; VEGA-DIAS et 

al., 2000; RICHTER, 2002; FIGUEIREDO et al., 2009), entre outros. 
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Em relação aos tetrápodes, são registrados até o momento: anfíbios 

temnospôndilos de rostro longo e de rostro curto (BARBERENA et al., 1980; 

BARBERENA & DIAS, 1998; DIAS & BARBERENA, 2001; RAMOS & VEGA, 2011; 

SOUZA & VEGA, 2010, 2011; STRAPASSON et al., 2015; AZEVEDO et al., 2017), 

Dinocephalia (LANGER, 2000; CISNEROS et al., 2012; BOOS et al., 2015), 

pareiassaurídeos Provelosaurus americanus (LEE, 1997; MALABARBA et al., 2003), 

dicinodonte Endothiodon (BARBERENA & ARAÚJO, 1975; BOOS et al., 2010), o 

crânio de um anomodonte basal classificado como Tiarajudens eccentricus 

(CISNEROS et al., 2011) e mais recentemente a segunda ocorrência de um 

dicinodonte permiano no Brasil, Rastodon procurvidensis (BOOS et al., 2016). 

 

2.4 PALEOHISTOLOGIA ÓSSEA 

 

 A paleohistologia óssea permite descrever os padrões microestruturais 

formados durante a vida dos animais, como presença de canais vasculares, de linhas 

de crescimento e tipos de tecido ósseo depositado (BONNAN, 2006). A análise dos 

padrões examinados em seção histológica permite inferir sobre ontogenia, fisiologia, 

mecânica e filogenia (PADIAN & LAMM, 2013). 

 Conforme Scheyer et al. (2010), os estudos referentes a osteopaleohistologia 

costumam ser escassos na literatura, pois as análises são destrutivas, uma vez que o 

fóssil precisa ser seccionado para microscopia, e isto dificulta a análise comparativa 

entre os grupos. 

 O tecido ósseo primário (Fig. 2) pode ser classificado em fibrolamelar, paralelo-

fibroso e lamelar (PADIAN & LAMM, 2013). O tecido fibrolamelar é definido pela falta 

de organização das fibras, devido a taxa de deposição elevada em relação aos outros 

tecidos. Este tecido pode ser encontrado em indivíduos juvenis nos grupos de 

tetrápodes (MATTIELLO, 2014). 

 O tecido paralelo-fibroso apresenta um crescimento ordenado, onde as fibras 

ficam estruturados paralelas umas às outras. Este tecido está, comumente, associado 

a répteis. O tecido lamelar apresenta a menor taxa de deposição, e pode ser 

encontrado junto com outros tecidos ou em volta dos osteócitos secundários. Nos 

anfíbios aparece como único constituinte ósseo (MATTIELLO, 2014). 
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 Mattiello (2014), ainda cita a presença do tecido secundário, o qual ocorre 

quando o tecido primário passa por remodelamentos, pela sobreposição de ósteons 

secundários. 

 

FIGURA 2 - TIPOS DE TECIDO ÓSSEO 

 
Legenda: Tipos de tecido. A – Fêmur de Microgomphodon (Therapsida), com Tecido Fibrolamelar. B – 
Fêmur de Mirotenthes (Reptilia) expondo Tecido Paralelo-fibroso. C – Rhnesuchus (Temnospondyli) 
com Tecido Lamelar. Setas brancas = LAGS; re = Osso fibrolamelar reticular; prb = Osso paralelo-
fibroso; EB = Osso endosteal; RL= Linha de reabsorção; MC = Cavidade medular; PB = Osso periosteal. 
FONTE: Huttenlocker & Botha-Brink, 2014; McHugh, 2014. 

 

 Os canais vasculares podem ser simples, formar ósteons primários ou ósteons 

secundários (Fig. 3) (FRANCILLON-VIEILLOT et al. 1990). Os canais vasculares 

simples estão presentes em tecidos com fibras bem organizadas (tecido paralelo-

fibroso ou lamelar). Os ósteons primários são constituídos por canais vasculares 

simples, que ficam envoltos por uma lacuna quando a deposição de tecido é muito 
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rápida. Assim, essa lacuna é preenchida por tecido lamelar. O ósteon primário é 

comum em indivíduos juvenis ou em tecidos de deposição rápida. 

 Os ósteons secundários são produto da reabsorção de tecido e redeposição. A 

remodelação pode ser para reparar microfraturas, remobilizar o cálcio ou alterar a 

forma do osso. Essas reabsorções formam espessos canais em torno dos vasos 

sanguíneos, que são preenchidos por tecido lamelar. Segundo Chinsamy (1993), a 

quantidade de canais vasculares está associada à taxa de crescimento, sendo que 

quanto mais canais, maior a taxa de crescimento. Assim, com a diminuição da taxa 

de crescimento ao longo da vida, também diminui a concentração de canais no tecido 

ósseo depositado. 

 

FIGURA 3 - DESENHO ESQUEMÁTICO DA ESTRUTURA DOS CANAIS VASCULARES. 

 
Legenda: Desenho esquemático da estrutura dos canais vasculares. CVS = canal vascular simples; OP 
= ósteon primário; OS = ósteon secundário; cl = linha de cimento. FONTE: Francillon-Vieillot et al., 
1990. 
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2.5 ANFÍBIOS TEMNOSPÔNDILOS 

 

 Os anfíbios temnospôndilos representam uma ordem dentro da subclasse de 

tetrápodes basais Labyrinthodontia (ROMER, 1996). Segundo Benton (2008), os 

temnospôndilos foram o principal grupo de tetrápodes durante o Carbonífero, 

mantiveram a abundância durante o Triássico e entraram em declínio no início do 

Cretáceo. 

 Os temnospôndilos apresentam o crânio com formato triangular arredondado 

nas pontas, com grandes órbitas na região posterior à metade do crânio. Em vista 

ventral, o crânio apresenta duas aberturas conhecidas como vacuidades 

interpterigoides, localizadas entre o pterigoide, o paraesfenoide e o vômer (BENTON, 

2008). As narinas internas são separadas pelos vômeres, os quais apresentam presas 

proeminentes (ROMER, 1966). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Inicialmente, foram realizados levantamentos bibliográficos acerca da 

Formação Rio do Rasto, sobre: litologia, evolução paleoambiental, bioestratigrafia, 

entre outros. Além disso, foram levantados os grupos de vertebrados já registrados 

na formação, e suas principais características diagnósticas e morfologias externa e 

interna, para comparação macroscópica. Ademais, realizaram-se buscas sobre 

paleohistologia óssea para auxiliar as interpretações microscópicas. 

Os fósseis foram coletados na rodovia PR- 090 (Fig. 4), em corte de estrada no 

km 277 (coordenadas 23º47’45’’S e 50º37’30’’W), próximo à cidade de São Jerônimo 

da Serra – Paraná, e na Fazenda Boa Vista (coordenadas 23º47’28’’S e 50º37’38’’W) 

localizada na mesma rodovia. 

 Em agosto, nos dias 6 e 7, realizou-se o trabalho de campo para os 

afloramentos onde os materiais foram coletados. Durante o campo, levantou-se o 

perfil litológico. O perfil foi confeccionado no Adobe Illustrator®. 
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FIGURA 4 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

 

 

 Os materiais estudados (Fig. 5) estão catalogados no Laboratório de 

Paleontologia (LABPALEO), sob os números UFPR 0151 PV (A, B), constando de 

parte e contra-parte, e UFPR 0325 PV (A, B e C). O exemplar UFPR 0151 PV (A, B) 

foi preparado mecanicamente com auxílio de agulha histológica, pincéis e martelo. O 

material UFPR 0325 PV (A, B e C) foi preparado com caneta pneumática por ser mais 

robusto que o anterior, e com as ferramentas citadas anteriormente para detalhes. 

 

FIGURA 5- MATERIAIS EM ESTUDO 

 
Legenda: Materiais em estudo. A- Fóssil UFPR 0151 PV A. B- Fóssil UFPR 0151 PV B. C- UFPR 
0325 PV. 
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O material UFPR 0325 PV, durante a preparação mecânica, se mostrou frágil 

a trepidação e deu início a pequenas fraturas, as quais poderiam comprometer a 

integridade do fóssil e sua análise. Dessa forma, torna-se necessária uma preparação 

química para não danificar o material. Entretanto, no tempo proposto para a execução 

desse trabalho, fica inviável a preparação química do fóssil. Sendo assim, apenas o 

material UFPR 0151 PV será analisado aqui. 

Os fósseis foram analisados utilizando lupa de mesa com iluminação e 

microscópio estereoscópico. As descrições foram feitas com o auxílio destes 

equipamentos e apoiados em embasamento literário. O desenho da interpretação das 

suturas ósseas foi ilustrado com o software Adobe Illustrator® e o mapa de localização 

foi produzido com o software ArcGIS®. 

O material UFPR 0151 PV A foi seccionado transversalmente para confecção 

de uma lâmina delgada. O corte e a produção da lâmina foram no Laboratório de 

Análise de Minerais e Rochas (LAMIR) e a análise da lâmina no Laboratório de 

Pesquisa em Microscopia (LAPEM). Em lâmina delgada, por meio de estudo 

paleohistológico, pretende-se determinar o estágio ontogenético do indivíduo. Após a 

análise paleohistológica, foi verificado que o tecido era típico de anfíbios. E assim, 

foram realizadas comparações do material com grupos de anfíbios, principalmente 

com os grupos já registrados na Bacia do Paraná.  

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO AFLORAMENTO 

 

 O fóssil foi coletado em um nível de argilito/siltito com intraclastos de argila. O 

afloramento é composto por intercalações de siltitos, argilitos, heterolitos, localmente 

com ripples e arenitos com estratificação cruzada acanalada ou gradação normal (Fig. 

6). Também são observadas crostas carbonáticas. 

 Os siltitos e argilitos são maciços ou apresentam intraclastos de argila, e 

formam brechas intraformacionais, localmente, apresentam gretas de ressecamento 

preenchidas por arenito. Os heterolitos apresentam intercalações de arenitos finos e 

siltitos, formando linsen, e subordinadamente flaser e wavy, além de ripples. Os 

arenitos variam de médio a finos. O arcabouço é formado por grãos angulosos a 



19 
 

subangulosos, com baixa esfericidade, localmente apresenta intraclastos de argila. 

Apresentam estratificação cruzada acanalada e gradação normal. 

 

FIGURA 6 - PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

 
 

O fóssil UFPR 0151 PV foi encontrado em uma brecha intraformacional (Fig. 

7A). A brecha (anexo I) apresenta o arcabouço formado por fragmentos líticos de 

argilitos (Fig. 7B), e bioclastos de ossos de vertebrados, escamas de peixe e 

ostracodes. Os intraclastos mais alongados e as escamas apresentam-se 
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moderadadamente orientados, mas sem imbricação. Os grãos que compõem o 

arcabouço variam de areia média a grânulo, arredondados a subarredondados com 

baixa esfericidade.  

A matriz (Fig. 7C) é composta, predominantemente, por silte e, 

subordinadamente, argila. O cimento (Fig. 7D) é formado por oxi-hidróxido de ferro 

em torno dos grãos e carbonato intersticial na forma de menisco. A compactação 

mecânica é observada por fraturas nas escamas e no vertebrado, as quais foram 

preenchidas por carbonato. Entretanto, essas fraturas podem ter ocorrido por 

retrabalhamento do material antes da diagênese. A rocha é muito mal selecionada, 

matura mineralogicamente e imatura texturalmente. 

 

FIGURA 7 - FOTOMICROGRAFIAS COM DESTAQUE PARA A LITOLOGIA 

 
Legenda: Fotomicrografias com destaque para a litologia. A - Scanner da lâmina mostrando os 
intraclastos de argila e escamas orientados em polarizadores cruzados. B – Detalhe para os fragmentos 
líticos de argilito com tamanhos variando de areia média a grânulos em polarizadores paralelos. C – 
Detalhe para a matriz formada, principalmente, por silte grosso, em polarizadores paralelos. D – Detalhe 
para o cimento carbonático em menisco entre a matriz, em polarizadores cruzados. 
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 O material UFPR 0151 PV (A, B) foi encontrado desarticulado do resto do 

organismo, muito provavelmente devido ao transporte antes da fossildiagênese. O 

material não apresenta indícios de bioturbações ou bioerosões. O fóssil apresenta 

uma película de oxi-hidróxido de ferro, a qual dificulta a observação de ornamentações 

dérmicas ou nos dentes. 

 

4.2 DESCRIÇÃO DO FÓSSIL 

 

 O fóssil corresponde a um crânio (Fig. 8) incompleto com 34 mm de 

comprimento. O exemplar apresenta a maxila com 14 dentes e o palato com um dente 

palatal diferenciado e alguns finos dentes. Os dentes são cônicos, homodontes e 

monocuspidados. A maxila segue antero-posteriormente em contato com o palato, e 

na porção anterior entre estes dois ossos localiza-se a coana. 

 

FIGURA 8 - INTERPRETAÇÃO DAS SUTURAS ÓSSEAS 

 
Legenda: Interpretação das suturas ósseas em vista ventral (esquerda) e 
dorsal (direita). Ch = coana; Mx= maxila; Pl = palato. Dentes em cinza escuro. 
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 O crânio em seção paleohistológica (Fig. 9) apresenta o tecido fibrolamelar com 

uma alta densidade de canais vasculares simples. O tecido ósseo é constituído por 

apatita e os dentes por dentina. Ademais, não foi observado o esmalte do dente, mas 

a canal pulpar está parcialmente preservado, onde apesar de o tecido ter sido 

substituído por carbonato, preservou-se o molde dos vasos sanguíneos e nervos. Os 

dentes apresentam morfologia acrodonte, típica de anfíbios. 

 

FIGURA 9 - PALEOHISTOLOGIA ÓSSEA DO MATERIAL UFPR 0151 PV A 

 
Legenda: Fotomicrografias da seção delgada do fóssil UFPR 0151 PV A. TFL = Tecido fibrolamelar; 
CVS = Canal vascular simples; CM = Canal medular. 

 

5 DISCUSSÃO 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A DEPOSIÇÃO E TAFONOMIA 

 

 Os arenitos com intraclastos de argila na base indicam erosão do substrato 

lamoso e posterior deposição na forma de canais, assim como os arenitos com 

estratificação cruzada acanalada e gradação normal. As fácies heteroliticas 

representam depósitos de alternância de deposição subaquosa de areias de alta 

energia com decantação de finos em baixa energia, e representam as planícies de 

inundação fluviais. A presença de crostas carbonáticas e gretas de contração nos 

siltitos preenchidas por arenitos indica eventos de evaporação. Dessa forma, o 
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empilhamento das litologias, sugerem ambiente fluvial distributário assim como 

proposto por Schemiko et al. (2014), com eventos de inundação e evaporação. 

 O fóssil foi encontrado em uma brecha intraformacional, que pode estar 

relacionada a fluxos turbulentos sobre planícies pelíticas pouco consolidadas, 

relacionadas aos eventos de inundação. O fóssil pode ter se desarticulado e 

fragmentado durante esse evento, assim como os outros fragmentos encontrados, 

como as escamas desarticuladas. Ou o fóssil pode ter sido desarticulado no canal 

fluvial e transportado pelas inundações. 

 

5.2 SISTEMÁTICA 

 

A alta taxa de deposição óssea observada em seção paleohistológica indica 

um indivíduo em estágio ontogenético juvenil. E as características de inserção 

acrodonte dos dentes no osso sugere que organismo seja pertencente a anfíbios. 

Entretanto, para enriquecer a análise ontogenética sugere-se a confecção de lâminas 

dos demais anfíbios Temnospondyli registrados no mesmo afloramento, com a 

finalidade de entender o desenvolvimento do organismo. 

 A interpretação das suturas ósseas é muito semelhante aos anfíbios 

Temnospondyli. Além da morfologia dos dentes e presença de dente vomeriano 

posteriormente a coana. O material é muito semelhante aos grupos de Stereospondyli 

(Fig. 10), como os Rhinesuchidae e Capitosauria. Entretanto, devido ao crânio estar 

incompleto se torna difícil a definição de espécie ou gênero para o fóssil devido à 

ausência de características diagnósticas que são observadas nos demais ossos 

cranianos. 
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FIGURA 10 - COMPARAÇÃO COM FORMAS DE STEREOSPONDYLI 

 
Legenda: Comparação com formas de Stereospondyli, com destaque em vermelho para a porção 
preservada em UFPR 0151 PV. A – Rhineceps nyasaensis. B – Cyclotosaurus robustus. FONTE: 
modificado de Schoch, 2008. 

 

O material UFPR 0151 PV (A, B) é atribuído a Stereospondyli, definido por 

Fraas (1889). O grupo já tem registro na Formação Rio do Rasto, entretanto, não são 

citadas formas juvenis. 

 

PALEONTOLOGIA SISTEMÁTICA 

 

TETRAPODA Goodrich, 1930 

TEMNOSPONDYLI Zittel, 1887-90 

STEREOSPONDYLOMORPHA Yates & Warren, 2000 

 

STEREOSPONDYLI Fraas, 1889 

 

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 O material foi atribuído a Stereospondyli, e apesar do grupo já ter registro na 

Formação Rio do Rasto, não são verificadas análises de paleohistologia. Dessa forma, 

podem ser feitos estudos paleohistológicos com os materiais de Stereospondyli já 
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registrados na formação e analisar sobre a taxa de deposição óssea ao longo de sua 

vida, podendo ser possível definir diversos aspectos relacionados a ontogenia. 

 Os Stereospondyli aparecem no Permiano Superior (Fig. 11), a partir do 

Wordiano. Dessa forma, tem-se o Wordiano como idade mínima para o Membro Morro 

Pelado da Formação Rio do Rasto. 

 

FIGURA 11 - CLADOGRAMA DAS RELAÇÕES DE STEREOSPONDYLOMORPHA 

 
Legenda: Cladograma das relações com Stereospondylomorpha indicando os grupos que os táxons 
brasileiros se relacionam (setas brancas). A distribuição temporal (linhas largas), as “linhagens-
fantasma” (linhas delgadas) e a continuidade (setas pretas) estão representadas. FONTE: Eltink & Dias, 
2012. 
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