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RESUMO 

 

O Cretáceo da Bacia de Sergipe-Alagoas é caracterizado pela abundância de 

depósitos marinhos fossilíferos, predominando formas de invertebrados como, 

bivalves, cefalópodes, gastrópodes e equinodermos. Há também os registros de 

microfósseis, sendo os mais abundantes dentre estes os foraminíferos e ostracodes. 

Já as porções continentais contam com registros escassos de restos vegetais, 

bivalves e escamas geralmente atribuídas ao gênero Lepidotes e mais recentemente 

espinossaurídeos. Os afloramentos da Formação Feliz Deserto oriundos de um 

sistema lacustre deltaico vêm mostrando um grande potencial fossilífero, 

apresentando registros de vertebrados fósseis incluindo dentes de espinossaurídeos 

e crocodiliformes. O presente trabalho teve por objetivo reportar, descrever e 

identificar dentes fósseis da Formação Feliz Deserto, situada no município de 

Japoatã (SE), coletados entre 2019 e 2020. Para a identificação dos dentes foram 

observadas características morfológicas das estruturas externas e internas quando 

possível, tais como, textura do esmalte, presença ou ausência de carenas, presença 

ou ausência de estrias, plano de curvatura, presença ou ausência de esmalte, 

presença ou ausência de serrilhas. Após a coleta os dentes foram descritos e 

classificados com base em comparações feitas com estudos já publicados na 

literatura específica e foram separados em três morfótipos distintos. As 

características morfológicas apresentadas pelos dentes isolados foram suficientes 

para se identificar com segurança alguns táxons distintos dentro do grupo dos 

arcossauros que foram identificados como pertencentes ao clado dos 

Crocodyliforme, a família Spinosauridae e as subfamílias Spinosaurinae e 

Baryonychinae. Tais classificações representam o primeiro registro de 

Crocodyliformes para a Bacia de Sergipe-Alagoas, a segunda ocorrência de um 

Spinosaurinae para a Formação Feliz Deserto e a primeira ocorrência de um 

Baryonychinae na América do Sul. 

 

 

Palavras-chave: Cretáceo, dentes de espinossaurídeos, Formação Feliz Deserto, 

crocodiliformes 
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ABSTRACT 

 

 The Cretaceous of the Sergipe-Alagoas Basin is updated by the abundance of 

fossiliferous marine deposits, predominantly invertebrate forms such as bivalves, 

cephalopods, gastropods and echinoderms. There are also records of microfossils, 

the most abundant among them being foraminifera and ostracods. The continental 

portions, on the other hand, have scarce records of plant remains, bivalves and 

scales generally attributed to the genus Lepidotes and, more recently, spinosaurids. 

The outcrops of the Feliz Deserto Formation originating from a deltaic lacustrine 

system have shown a great fossiliferous potential, presenting records of fossil 

vertebrates including spinosaurids and crocodyliform teeth. This study aimed to 

report, describe and identify fossil teeth of the Feliz Deserto Formation, located in the 

municipality of Japoatã (SE), collected between 2019 and 2020. For the identification 

of teeth, morphological features of the external and internal structures were observed 

when possible, such as, enamel texture, presence or absence of carina, presence or 

absence of flutes, plane of curvature, presence or absence of enamel, presence or 

absence of serrations. After collection, the teeth were described and classified based 

on comparisons made with studies already published in the specific literature and 

were separated into three distinct morphotypes. The morphological features of the 

assigned teeth were enough to safely identify some distinct taxa within the group of 

archosaurs that were identified as belonging to Crocodyliformes clade, the 

Spinosauridae family and the subfamilies Spinosaurinae and Baryonychinae. These 

classifications represent the first record of a Crocodyliformes for the Sergipe-Alagoas 

Basin, the second occurrence of a Spinosaurinae for the Feliz Deserto Formation 

and the first occurrence of a Baryonychinae in South America. 

 

Keywords: Cretaceous, spinosaurids teeth, Feliz Deserto Formation, crocodyliforms 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Origem e evolução dos arcossauros 

 

Archosauria é um grupo monofilético cujos representantes surgiram há cerca 

de 250 milhões de anos, após a grande extinção em massa do Permo-Triássico, que 

dizimou grande parte das criaturas vivas (NESBITT, 2011). Os arcossauros fazem 

parte da linhagem de répteis diápsidas Archosauromorpha que é considerado um 

grupo irmão de Lepidosauromorpha, sendo este último o grupo ao qual pertencem 

os grandes répteis marinhos extintos (Sauropterygia) e os lagartos atuais 

(Lepdosauria). Os Archosauria são similares morfologicamente aos Rhynchosauria e 

Prolacertiformes que são considerados seus grupos irmãos (BENTON, 1988; 

NESBITT, 2011; EZCURRA, 2016). 

Atualmente fazem parte da linhagem dos arcossauros os dois grandes clados 

representados pelas aves e crocodilianos (jacarés, crocodilos e gaviais) (NESBITT, 

2011). Esses clados são Avemetatarsalia dividido em dois grandes grupos, 

Dinosauromorpha e Pterosauromorpha (Fig. 1.1.1.), que inclui todos os arcossauros 

mais próximos das aves que dos crocodilos; e Pseudosuchia que é mais próximo 

dos crocodilos. Apesar dessas duas linhagens parecerem distintas, elas apresentam 

um mesmo ancestral comum, apresentando uma história evolutiva complexa 

(NESBITT, 2011).  

Houveram várias tentativas nas décadas de 60, 70 e 80 para tentar classificar 

os arcossauros através de muitos esquemas que se mostraram inconclusivos 

(BENTON, 1988; NESBITT, 2011). Até meados de 1980 grande parte dos 

arcossauros conhecidos eram classificados em um grande grupo basal denominado 

tecodontia, do qual se ramificava em vários outros clados, como, Aetosauria, 

Crocodylia, Sauropodomorpha, Theropoda, Aves, Ornithischia, Pterosauria e 

Phytosauria (NESBITT, 2011). 
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Figura 1.1.1. – Cladograma filogenético simplificado de Archosauria. 

 

Fonte: Modificado de Nesbitt (2011). 

 

Segundo Nesbitt (2011) o tornozelo tornou-se uma estrutura muito importante 

para classificação dos arcossauros, principalmente para separar grupos mais 

primitivos dos mais derivados. Novos métodos de análises cladísticas foram 

aperfeiçoados a partir dos anos 80, possibilitando avanços em estudos evolutivos 

relacionados aos arcossauriformes basais, dando luz a novas conclusões como, 

crocodilos e aves sendo parentes próximos compartilhando o mesmo ancestral 

comum, muitos grupos considerados tecodontes estão fora do grupo dos 

arcossauros e os dinossauros como grupo monofilético (EZCURRA, 2016; 

GAUTHIER, 1986; NESBITT, 2011). 

 

No início do século XXI muitos estudos cladísticos foram examinados para se 

chegar a um consenso da filogenia dos principais grupos de arcossauros que temos 

atualmente (NESBITT, 2011; EZCURRA, 2016). 
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Um dos registros mais antigos de arcossauros é o Teleocraterrhadinus que 

teria vivido há cerca de 245 milhões de anos no início do Triássico e foi encontrado 

na Tanzânia em uma sequência estratigráfica fluvial-lacustre da Bacia sedimentar de 

Ruhuhu. Medindo cerca de 3 metros de comprimento, este animal possuía um corpo 

alongado com cauda e pescoço longos e com hábito de locomoção quadrúpede. 

Teria surgido logo após a separação do grupo dos arcossauros nas duas linhagens 

principais de Pseudosuchia e Avemetatarsalia, sendo este da linhagem que daria 

origem aos dinossauros e pterossauros (NESBITT, 2017).  

 

1.2. Hábitos alimentares dos arcossauros 

 

Durante o Triássico os arcossauros dominavam os mais diversos ambientes, 

terrestre, aquático e aéreo, além dos hábitos alimentares, entre eles, herbivoria, 

onivoria e carnivoria, sendo este último o hábito alimentar da maioria do grupo 

(FIORELLI, 2016; MELSTROM e IRMIS, 2019; NESBITT, 2011). Diferentemente do 

que vemos hoje, o grupo dos Crocodylomorpha que incluem os crocodilianos, 

durante período Triássico e Jurássico se diversificou em diversos grupos com 

variadas formas e hábitos alimentares (FIORELLI, 2016; MELSTROM e IRMIS, 

2019) 

Havia os notossúquios, um grupo exclusivamente terrestre que andava 

erguido sobre as quatro patas, diferentemente de seus parentes semiaquáticos 

atuais que rastejam. Dentro do grupo dos notossúquios, além dos habituais 

carnívoros existiam alguns indivíduos que se especializaram em outros hábitos 

alimentares, como a onivoria, comum a alguns grupos como: Caipirasuchus 

paulistanus; Caipirasuchus montealtensis; Morrinhosuchus; Adamantinasuchus; 

Caryonosuchus; Mariliasuchus (FIORELLI, 2016), além desses, algo mais incomum 

foi encontrado que é o caso de crocodilianos herbívoros como, Pakasuchus e 

Chimaerasuchus (MELSTROM e IRMIS, 2019). 

Dentre o grupo dos Avemetatarsalia os hábitos também variam de acordo 

com cada grupo, além dos dinossauros carnívoros, há também um grande número 

de herbívoros, incluindo os maiores animais que já pisaram sobre a terra (FOWLER 

e SULLIVAN, 2011; SCHOCH et al., 2018). Há evidências diretas de canibalismo 

encontradas em fósseis de Majungatholus da ilha de Madagascar, onde foram 
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encontrados ossos com sucos profundos causados por mordidas entre membros da 

mesma espécie (ROGERS, 2003). Assim como alguns crocodilianos, também 

haviam dinossauros com hábito semiaquático com alimentação parcialmente 

piscívora, como exemplo os espinossaurídeos. (SALES e SCHULTZ, 2017). 

 

1.3. Uso de dentes isolados na descrição e identificação de arcossauros 

 

Dentes fósseis são comumente encontrados e coletados há mais de um 

século, por se tratarem de um dos materiais mais duros do esqueleto devido ao alto 

grau de biomineralização, são preservados com maior facilidade, além da alta taxa 

de substituição de dentes ao longo da vida em dinossauros que podia variar em 

alguns grupos de dois a três meses, o que aumenta drasticamente a chance de um 

único indivíduo gerar dezenas de possíveis fósseis (D’Emic et al., 2019; 

HENDRICKX e MATEUS, 2014; HENDRICKX et al., 2015;). 

Alguns terópodes, por exemplo, os espinossaurídeos podem ser identificados 

com base em dentes isolados, porém, uma classificação a nível de gênero ou 

espécie torna-se bastante difícil devido à falta de caracteres suficientes, inclusive 

podendo levar a criação de muitos gêneros inválidos (BUFFETAUT e OUAJA, 2002; 

SALES e SCHULTZ, 2017), na verdade a identificação a nível de gênero e espécie 

através de dentes isolados costuma ser bastante inconclusiva (BUFFETAUT e 

OUAJA, 2002). Entretanto é possível classificar a níveis mais inclusivos com certa 

segurança, por exemplo a nível taxonômico de ordem, família e até subfamília. 

Mesmo com algumas dificuldades, dentes isolados, principalmente, de terópodes 

podem fornecer características suficientes para uma classificação confiável 

(HENDRICKX e MATEUS, 2014; HENDRICKX et al., 2015; MEDEIROS, 2006). 

 

1.4. A Bacia Sergipe-Alagoas 

 

A Bacia Sergipe-Alagoas é uma bacia de margem continental Atlântica, 

situada no Nordeste brasileiro, com área aflorante localizada nos estados de Sergipe 

e Alagoas, entre as latitudes 9° e 11°30’ S e as longitudes 35°30’ e 37° W, sendo 

limitada ao norte pelo lineamento Pernambuco (com a Bacia Pernambuco-Paraíba), 

e ao sul, pela falha de Itapoã (com a Bacia de Camamu) (ANDRADE, 2012). Suas 
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feições estruturais são consequência da atividade tectônica decorrente do 

rifteamento entre o continente africano e o sul americano, com etapas evolutivas 

definidas desde o Triássico ao sul do Atlântico e mais fortemente desenvolvida a 

partir do Jurássico Superior/Cretáceo Inferior (ANDRADE, 2012; PONTE e ASMUS, 

1978) 

A Sub Bacia de Sergipe apresenta depósitos sedimentares tanto de influência 

marinha, quanto de influência continental. A sucessão marinha do Cretáceo está 

representada pelas formações carbonáticas Riachuelo (Aptiano-Albiano) e 

Cotinguiba (Cenomaniano-Coniaciano), e os siliciclásticos depósitos da Formação 

Calumbi (ANDRADE, 2012), todas apresentando grande conteúdo fossilífero, 

destacando-se os registros de amonoides, bivalves, gastrópodes, equinoides, peixes 

e répteis (ANDRADE, 2005; GALE, 2005; MELLO et al., 2007; SEELING e 

BENGTSON, 2003). 

A sucessão continental é mais antiga que a marinha e é representada pelo 

Grupo Coruripe que engloba as formações de Barra de Itiúba, Feliz Deserto, 

Penedo, Rio Pitanga, Coqueiro Seco, Ponta Verde, Poção, Maceió e Muribeca, 

caracterizado por rochas clásticas e evaporíticas (CAMPOS NETO et al., 2007; 

FEIJÓ, 1994). 

Os registros fósseis para a sucessão continental são mais escassos, 

contando com registros bastante fragmentados de escamas de peixes teleósteos, 

geralmente atribuídos ao gênero Lepidotes, restos vegetais atribuídos aos gêneros 

Otozamites e Nillsonia, bivalves e restos ósseos indefinidos; e mais recentemente foi 

encontrado um dente de espinossaurídeo, atribuído a subfamília Spinosaurinae 

(BRITO, 1984; DUARTE, 1936; SALES et al., 2017). 

O preenchimento sedimentar da Bacia de Sergipe-Alagoas é composto por 

quatro estágios evolutivos: pré-rifte, rifte, pós rifte e drifte, cada um com seu registro 

estratigráfico típico, assim como todas as bacias da margem leste brasileira durante 

a formação do Atlântico Sul (CAMPOS NETO et al., 2007; KIFUMBI et al., 2017; 

PONTE e ASMUS, 1978). 

Na Bacia Sergipe-Alagoas as colunas estratigráficas registradas na região 

refletem a complexidade da evolução tectono-sedimentar verificada durante o 

processo de ruptura continental do Gondwana. Abrange sucessões paleozoicas 

desenvolvidas em grandes depressões intracontinentais, verificadas naquele 
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momento evolutivo do continente, sucedidas por sedimentação pré-rifte a 

transicional, marcando a ruptura do regime intracratônico para o regime da tectônica 

de placas, finalizando com depósitos marinhos característicos do domínio atlântico 

em mar aberto (BORBA et al., 2011; CAMPOS NETO et al., 2007; FEIJÓ, 1994; 

PONTE e ASMUS, 1978). 

A fase da depressão pré-rifte é representada por sedimentação continental 

em ambiente lacustre, fluvio-deltaico e fluvio-eólico, pelas formações Bananeiras, 

Candeeiro e Serraria de idade Jurássico/Cretáceo Inferior (CAMPOS NETO et al., 

2007) que são Formações mais antigas que Feliz Deserto. 

A seção rifte segundo Campos Neto et al., (2007), correspondem as fases 

iniciais e finais do estágio de rifte, e são motivo de muita controvérsia entre os 

pesquisadores. Tal estágio correspondente ao início da subsidência mecânica na 

bacia e consequente afastamento de duas placas tectônicas que se separam por 

escarpas de falha (graben), sendo essa zona de relevo com baixa altitude onde se 

concentram os depósitos sedimentares. Essa fase de rifteamento é representada na 

sub-bacia de Sergipe pelas formações: Barra de Itiúba, Penedo, Rio Pitanga, 

Coqueiro Seco, Morro do Chaves, Maceió e Feliz Deserto (BORBA et al., 2011; 

CAMPOS NETO et al., 2007; FEIJÓ, 1994), sendo a última a Formação mais antiga 

da fase de rifte. 

A seção drifte é caracterizada por subsidência térmica com deposição inicial 

em condições marinhas restritas e posteriormente em mar aberto (CAMPOS NETO 

et al., 2007), sendo representada pela Formação Muribeca (pós-rifte) e a seção 

drifte, caracterizada pela sedimentação marinha, é representada pelas formações 

Riachuelo, Cotinguiba, Marituba, Mosqueiro e Calumbi (FEIJÓ, 1994). 

 

1.5. Formação Feliz Deserto 

 

A Formação Feliz Deserto pertence à fase rifte da bacia, quando um grande 

lago se formou no início dessa Formação (BORBA et al., 2011; CAMPOS NETO et 

al., 2007; KIFUMBI et al., 2017) e encontra-se estratigraficamente sotoposta a 

Formação Barra de Itiúba e sobreposta a Formação Serraria (Fig. 1.5.1), sendo 

coberta na parte marginal da bacia pelos sedimentos da Formação Penedo (BORBA 

et al., 2011; CAMPOS NETO et al., 2007; FEIJÓ, 1994; SCHALLER, 1969). A 
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formação Feliz Deserto Aflora próximo à divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, 

entre os municípios de Japoatã (SE) e Igreja Nova (AL) (CPRM, 1997; MENDES et 

al., 2017). 

A geologia da Formação Feliz Deserto é caracterizada pela presença de 

folhelhos esverdeados intercalados por pelitos e lentes de arenitos finos, 

interpretados como parte de um sistema lacustre-deltaico (BORBA et al., 2009, 

2011; CAMPOS NETO et al., 2007). Seus arenitos se apresentam em geral com cor 

clara, limpos, muito finos, enquanto que seus folhelhos apresentam coloração verde 

oliva a preto e podem conter nódulos calcários. O calcário pode ser microcristalino 

ou coquinas ostracodais sendo encontrado intercalado aos folhelhos (BORBA et al., 

2009; FEIJÓ, 1994). 

A idade da Formação Feliz Deserto é atribuída ao período Cretáceo Inferior, 

mais precisamente no intervalo que compreende o Berriasiano ao Valanginiano 

(BORBA et al., 2011; CAMPOS NETO et al., 2007; COHEN, 2013; FEIJÓ, 1994). 

A Formação Feliz Deserto ainda é motivo de controvérsia entre os autores e 

também é pouco estudada (BORBA et al., 2011). Anteriormente, a Formação Feliz 

Deserto era interpretada como sendo parte inferior da Formação Barra de Itiúba, 

porém foi identificado um hiato de entre 3 e 5 milhões de anos com base na 

ausência regional de ostracodes, esse hiato foi considerado como a discordância 

inicial da fase de Rifte (discordância Pré-Aratu) (BORBA et al., 2011; CAMPOS 

NETO et al., 2007; FEIJÓ, 1994; GALM e SANTOS, 1994; KIFUMBI et al., 2017). 

Por se tratar de uma grande quebra do registro estratigráfico, a falha Pré-Aratu 

embasou a proposta de Campos Neto et al., (2007) o resgate da Formação Feliz 

Deserto como sendo correspondente a porção basal da Formação Barra de Itiúba. 
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Figura 1.5.1. - Diagrama Estratigráfico da sub-bacia de Sergipe com marcação 
(retângulo preto) na Formação Feliz Deserto. 

 

Fonte: Extraído e modificado de Campos Neto et al., (2007). 

 

2 PROBLEMA 

 

Apesar do pouco conhecimento sobre os fósseis da Formação Feliz Deserto, 

muitos dentes fósseis vêm sendo encontrados na mesma. Sendo assim, pergunta-

se: as características morfológicas dos dentes fósseis da Formação Feliz Deserto 

são suficientes para que os mesmos sejam identificados a níveis taxonômicos 
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menos inclusivos que classe ou ordem? A descrição desses dentes poderá fornecer 

informações sobre hábitos alimentares? Há na literatura material suficiente para 

sustentar uma identificação acurada, já que dentes se tratam de uma pequena 

porção de um esqueleto animal? 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Os conteúdos fossilíferos da Formação Feliz Deserto ainda foram pouco 

estudados e carecem de identificação e classificação para melhor conhecimento a 

respeito da constituição da fauna existente na região em tempos passados. Tal 

Formação foi escolhida devido a abundância de fósseis presentes em suas 

camadas, além de ser proveniente de deposição continental. Devido à escassez de 

estudos taxonômicos na parte continental da Bacia de Sergipe-Alagoas e ao seu 

potencial fossilífero este trabalho se fez necessário, principalmente por que 

trabalhos taxonômicos são de extrema importância e indispensáveis antes da 

realização de quaisquer outros tipos de estudos. A fauna de vertebrados fósseis da 

Era Mesozoica também é pouco conhecida na Bacia de Sergipe-Alagoas e este é 

mais um dos motivos para a realização deste estudo. A descrição e identificação 

destes espécimes oferecem informações importantes sobre a diversidade de seres 

presentes na região e podem contribuir para montar um panorama, através do qual 

pode ser traçada uma linha evolutiva sobre a história da vida no planeta, explicando 

a origem dessas formas, interações, hábitos alimentares e quais condições 

ambientais permitiram seu surgimento. Sendo assim, este trabalho de taxonomia 

pode servir de base, auxiliando outros trabalhos mais complexos, como análises 

morfométricas, reconstruções paleoecológicas e paleobiogeográficas na Bacia de 

Sergipe-Alagoas. 

 

4 OBJETIVOS 

4.1. Gerais 

Classificar os dentes fósseis da localidade Canafístula 01, Formação Feliz 

Deserto (Cretáceo Inferior), ao nível taxonômico menos inclusivo possível. 
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4.2. Específicos 

✓ Descrever a morfologia dos dentes fósseis; e 

✓ Agrupar os dentes em morfótipos através de caracteres morfológicos. 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia adotada no presente projeto pode ser dividida em quatro 

etapas: 

A primeira etapa consistiu na coleta dos dentes fósseis no afloramento 

Canafístula 01, que foram catalogados na coleção de fósseis do Laboratório de 

Paleontologia da Universidade Federal de Sergipe (LPUFS). A coleta foi feita entre 

os meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. 

A segunda etapa consistiu na descrição individual dos dentes no LPUFS, 

através da observação em microscópio óptico, das características morfológicas de 

cada dente. 

A metodologia para descrição, bem como as terminologias dentárias, 

características morfológicas e termos descritivos foram baseados em Hendrickx et 

al., (2015) e Schoch et al., (2018): 

As principais características morfológicas que foram levadas em consideração 

foram divididas em duas categorias, qualitativas e quantitativas. As qualitativas 

consideram nível de preservação da coroa e raiz, presença/ausência de esmalte, 

presença/ausência de ornamentações do esmalte, presença/ausência de carena 

distal e/ou mesial, presença/ausência de serrilhas/dentículos nas carenas, 

presença/ausência de estrias, presença/ausência de curvaturas nos eixos mesio-

distal e lábio lingual, entre outras interpretações gerais da forma do dente.  

Já as características morfológicas quantitativas referem-se às medidas 

longitudinais de comprimento da porção da coroa e raiz, além do formato da seção 

transversal, comprimento e largura da base da coroa, número de estrias divididas ou 

não por cada face do dente (labial, lingual, mesial e distal), densidade de dentículos 

por milímetro. 

A terceira etapa consistiu na separação dos dentes em morfótipos distintos 

levando em consideração os dados quantitativos e qualitativos observados. 
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A quarta etapa consistiu na interpretação dos dados obtidos através da 

descrição morfológica, a fim de se classificar os espécimes no menor nível 

taxonômico possível. Tal classificação se sustentou na análise e comparação com 

dentes fósseis de diversos táxons já descritos e bem conhecidos na literatura 

especializada, principalmente aqueles que são descritos com base em dentes 

isolados. 

O presente trabalho reporta, descreve e identifica cinco dentes isolados 

encontrados na Formação Feliz Deserto. As coletas restringiram-se ao afloramento 

conhecido como Canafístula 01, no município de Japoatã, SE. Ressaltamos ainda 

que também adotaremos a nomenclatura Feliz Deserto para a seção basal da 

Formação Barra de Itiúba, conforme proposto por Campus Neto et al., (2007). As 

referências para as ocorrências e distribuição geográfica foram levantadas do site 

Paleobiology Database (PBDB), sem acesso direto aos artigos que referenciam 

essas informações dentro do site. 

 

5.1. Terminologia dentária 

Em geral os trabalhos de descrição e identificação de dentes fósseis, 

principalmente quando isolados, necessitam que as terminologias e termos 

morfológicos fiquem bem claros. A terminologia usada leva em consideração a 

posição dos dentes na arcada dentária (Fig. 5.1.1F), ainda que a mesma não esteja 

presente, fazendo-se necessário uma boa representação dos caracteres 

morfológicos e nomenclaturas associadas para uma melhor compreensão do 

trabalho (Fig. 5.1.1). 

 Dentes fósseis são comumente preservados no registro fóssil, por se tratar 

das estruturas mais duras dos vertebrados e devido à alta taxa de substituição 

dentária. São também umas das menores estruturas biomineralizadas de seus 

esqueletos. Apesar de parecerem simples, os dentes apresentam diversas 

características taxonômicas que podem ajudar a identificar vários grupos de 

vertebrados (HENDRICKX et al., 2015). A terminologia para características dentárias 

aqui estudadas segue Hendrickx et al., (2015) e Schoch et al., (2018) e são 

resumidas a seguir:  
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Apical: parte que vai em direção à ponta (ápice) da coroa do dente (SCHOCH et al., 

2018). 

Ápice: extremidade apical. 

Basal: direção que vai do ápice a base pode se referir tanto a base da coroa, quanto 

a base da raiz (HENDRICKX et al., 2015). 

Base: extremidade basal. 

Carena: presença de uma quilha no eixo longitudinal (apicobasalmente), semelhante 

ao fio de uma lâmina, podendo ser contínua (lisa) ou descontínua (serrilhada). 

Frequentemente, as carenas estão localizadas em lados opostos da coroa do dente, 

geralmente nas superfícies mesiais e distais nos arcossauriformes (HENDRICKX et 

al., 2015; SCHOCH et al., 2018). 

Cavidade pulpar: cavidade interna observada no centro do dente (HENDRICKX et 

al., 2015). 

Colo da coroa: é a faixa que corresponde ao encontro da coroa com a raiz, ou seja, 

a transição coroa-raiz (HENDRICKX et al., 2015). 

Coroa: é a porção superior do dente que é recoberta pelo esmalte, geralmente a 

parte exposta acima da gengiva (HENDRICKX et al., 2015) 

Dente isolado: é o dente que é encontrado fora do crânio, quer seja por 

substituição, pela quebra natural na alimentação ou pós morte, geralmente 

encontrado sem boa parte da raiz (HENDRICKX et al., 2015). 

Dentículos: é um tipo de serrilhado formado por uma parte central de dentina 

recoberto por uma camada de esmalte (HENDRICKX et al., 2015). 

Dentina: a dentina é uma camada de tecido conjuntivo com maior parte de sua 

constituição feita de matéria mineral e uma menor quantidade de matéria orgânica, 

semelhante ao osso. Geralmente é revestida pelo esmalte (HENDRICKX et al., 

2015). 
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Distal: o oposto de mesial, ou seja, o revestimento da superfície do dente em 

direção a articulação da mandíbula ou contrária a sínfise mandibular (HENDRICKX 

et al., 2015; SCHOCH et al., 2018). 

 

Esmalte: camada superficial mineralizada do dente composta quase que em sua 

totalidade por material mineral, não apresentando nenhuma célula viva em sua 

constituição (HENDRICKX et al., 2015). 

Estrias: estruturas semelhantes a cumes ou cristas longitudinais ao longo da coroa 

dentária, podendo variar em quantidade ao longo das faces do dente (HENDRICKX 

et al., 2015; SCHOCH et al., 2018). 

Labial: a superfície do dente voltada para o lábio ou bochecha, contrária a cavidade 

oral (HENDRICKX et al., 2015; SCHOCH et al., 2018). 

 

Lingual: a superfície do dente voltada para a língua ou cavidade oral (SCHOCH et 

al., 2018). 

 

Mesial: a superfície do dente voltada para a sínfise mandibular (HENDRICKX et al., 

2015; SCHOCH et al., 2018). 

 

Ornamentações ou textura do esmalte: é o padrão de textura microscópica na 

superfície da coroa sendo observado apenas com auxílio de lupas (HENDRICKX et 

al., 2015). 

Raiz: é a porção inferior do dente abaixo da coroa que fica inserida na arcada 

dentária (HENDRICKX et al., 2015). 

Seção transversal: é a forma do corte transversal da coroa ou raiz, podendo ter 

forma subcircular, elíptica, oval, sub-retangular, etc. (HENDRICKX et al., 2015). 

Serrilha: é um conjunto de dentículos ao longo da carena. Pode ser formada pelo 

esmalte ou pelo esmalte e dentina com disposição regular ou irregular em tamanho 

e forma ao longo da carena (HENDRICKX et al., 2015). 
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Figura 5.1.1 – Desenho esquemático da terminologia dentária de Theropoda não 

aviano. Vista basal da seção transversal (A). Dente em vista labial (B). Dente em 

vista distal (C). Dente estriado em vista labial (D). Dentículos e serrilha em vista 

lateral (E). Vista dorsal de mandíbula superior de Spinosaurus (F). Carena mesial 

(cam). Carena distal (cad). 

 

Fonte: Modificado de Alonso e Canudo (2015) e Hendrickx et al., (2015). 

A maioria dos dentes fósseis foram coletados livres da matriz rochosas ou 

foram separados da matriz ainda no campo, ainda assim, alguns foram trazidos com 

resquícios de matriz rochosa de arenito muito duro, que precisou passar por 

preparação mecânica com auxílio de pinça e agulhas. A observação de caracteres 

morfológicos para descrição dos dentes foi feita através do auxílio de microscópio 

óptico (Olympus SZX7). 

 

5.2.  Descrição da localidade 

O afloramento Canafístula 01 fica localizado no estado de Sergipe na estrada 

SE-204, nos limites do município de Japoatã a cerca de 1 km da sede da cidade e 

faz parte da Formação Feliz Deserto, na Bacia Sergipe-Alagoas. Esse afloramento 

está situado nas seguintes coordenadas geográficas: 10°19'33.7"S 36°48'36.2"W 

(Fig. 5.2.1). 

O afloramento como um todo é um corte de estrada com cerca de 300 metros 

de comprimento, com altura variável entre quatro e cinco metros (Fig. 5.2.2) e é 
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representado por intercalações de pelitos e lentes de arenito. Na base do 

afloramento pode-se observar a presença de estratificação cruzada e pelitos, 

enquanto que a parte superior é encontrado arenito maciço e folhelhos marrom-

esverdeados, intercalados com conglomerados bioclásticos com diversos 

fragmentos ósseos, nesses conglomerados observa-se matriz de arenito fino friável 

devido a intempérie da chuva com finas laminações de argilitos. 

 

Figura 5.2.1 - Localização do afloramento Canafístula 01, em Japoatã – Sergipe – 
Brasil. 

 

Fonte: Google Maps. Disponível em <https://maps.google.com.br> Acesso em: 23/09/2021. Dados do 
Mapa @2021 Google. 

 

O afloramento apresenta níveis fossilíferos variáveis em alguns pontos com 

três (Fig. 5.1.2), em outros de quatro a cinco níveis fossilíferos com a presença de 

escamas ganoides, atribuídas ao gênero Lepidotes, osteoderma, dentes e 

fragmentos ósseos. Apesar dos níveis fossilíferos com material in situ a maioria dos 

dentes aqui estudados foram encontrados rolados, próximos a essas camadas. 
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Figura 5.2.2 – Visão geral do afloramento Canafístula 01 com os três níveis 
fossilíferos indicados por setas brancas. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Descrições 

6.1.1. Fóssil LPUFS-5874 

 

SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA 

 

Filo CHORDATA Haeckel, 1847 

Classe REPTILIA Laurenti, 1768 

Superordem ARCHOSAURIA Cope, 1870 

Clado CROCODYLIFORMES Hay, 1930 

Crocodyliformes indet. 
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MATERIAL: 1 dente isolado (Figura 6.1.1.1). 

DESCRIÇÃO: LPUFS-5874 é um dente bastante fragmentário que conserva apenas 

sua coroa, estando a sua raiz ausente (Fig. 6.1.1.1B). Na base da coroa é possível 

observar a cavidade pulpar, provavelmente pela quebra da coroa ser quase no colo 

dentário (Fig. 6.1.1.1F). Apicobasalmente o dente mede 18,5 mm, correspondente 

apenas a sua coroa. O espécime apresenta seção transversal subcircular, medindo 

8 mm no eixo mesio-distal e 7,9 mm no eixo lábio-lingual com uma razão LL/LD de 

0,98.  

De modo geral sua morfologia apresenta formato cônico, no qual é possível 

observar uma curvatura lábio-lingual que é mais acentuada em relação a curvatura 

no eixo mesio-distal (Fig. 6.1.1.1B e C), sendo a curvatura da face labial mais 

evidente que na face lingual. É possível observar que o ápice da coroa tem sua 

inclinação voltada para a face lingual.  

Em relação as margens mesial e distal, nota-se a presença de duas carenas 

que dividem o dente aproximadamente ao meio assimetricamente em uma porção 

labial e outra lingual e que estão bastante preservadas, tais carenas atingem 

claramente o ápice, porém não foi possível observar se atingem até o colo da coroa. 

O esmalte está bem preservado. É possível observar que o esmalte recobre toda a 

coroa do dente (Fig. 6.1.1.1A).  
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Figura 6.1.1.1 - Dente isolado de Crocodyliformes (LPUFS-5874) em vista lingual 

(A), labial (B), mesial (C), distal (D), apical (E) e basal (F). Escala 1 cm. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

O esmalte não apresenta ornamentações, sendo bastante liso (Fig. 6.1.1.2H). 

As carenas apresentam superfície lisa e não serrilhada com praticamente nenhuma 

rugosidade na lateral da carena (Fig. 6.1.1.2G). Devido a transparência parcial do 

esmalte foi possível ver com bastante dificuldade a dentina logo abaixo do esmalte 

das carenas, sendo possível observar que assim como o esmalte a porção da 

dentina da carena não apresenta dentículos (Fig. 6.1.1.2G). O espécime não 

apresenta estrias longitudinais em nenhuma das faces labial e lingual (Fig. 6.1.1.2H). 
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Figura 6.1.1.2 - Dente isolado de Crocodyliformes (LPUFS-5874) em microscópio, 

exibindo carena distal em vista lateral (G). Textura do esmalte (H). Vista basal em 

porção que expõe a dentina (I). Escala 1 mm. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Distribuição estratigráfica: do Carniano ao Holoceno (atual) (PALEOBIOLOGY 

DATABASE, 2021). 

Ocorrência: Cosmopolita. (PALEOBIOLOGY DATABASE, 2021). 

 

6.1.2. Fóssil LPUFS-5871 

 

SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA 

 

Clado DINOSAURIA Owen, 1842 

Ordem SAURISCHIA Seeley, 1887 
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Subordem THEROPODA Marsh, 1881 

Clado TETANURAE Gauthier, 1986 

Superfamília MEGALOSAUROIDEA Fitzinger, 1843 (sensu Carrano, Benson e 

Sampson, 2012) 

Família SPINOSAURIDAE Stromer, 1915 

Spinosauridae indet. 

 

MATERIAL: 1 dente isolado (Figura 6.1.2.1). 

DESCRIÇÃO: LPUFS 5871 é um dente fragmentário que conserva grande parte da 

sua coroa e apenas uma pequena fração de sua raiz preservada (Fig. 6.1.2.1A). O 

dente apresenta pelo menos duas quebras na coroa e pequenas porções entre a 

raiz e coroa que foram quebradas devido a processos tafonômicos, que foram 

coladas após a coleta. 

A base da raiz apresenta cavidade pulpar (Fig. 6.1.2.1F), apesar de quase 

não apresentar raiz, o dente preserva significantes características morfológicas. 

Apicobasalmente o dente mede 17,5 mm, sendo 14,5 mm de coroa e 3 mm de raiz. 

A raiz apresenta seção transversal subcircular, medindo aproximadamente 6,7 mm 

no eixo mesio-distal e 6,9 mm no eixo lábio-lingual com uma razão LL/LD de 0,97 

(devido à fragmentação de duas pequenas porções na base da coroa, não foi 

possível verificar a medida exata nesse eixo). 

A base da coroa apresenta seção transversal elíptica, medindo 6,6 mm no 

eixo mesio-distal e 6,8 mm no eixo lábio-lingual com uma razão LL/LD de 0,97. De 

modo geral sua morfologia apresenta formato cônico, no qual é possível observar 

uma curvatura mesio-distal que é mais evidente em relação a curvatura observada 

no eixo lábio-lingual que é bem suave, quase inexistente (Fig. 6.1.2.1B e C), sendo a 

curvatura da face mesial mais evidente que na face distal. É possível observar que a 

coroa tem uma pequena inclinação voltada para a face distal.  
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Em relação as margens mesial e distal, nota-se a presença de duas carenas 

longitudinais, que dividem o dente ao aproximadamente ao meio de forma 

assimétrica em uma porção labial e outra lingual, não foi possível observar se ambas 

as carenas iniciavam no colo da coroa, devido à falta dessas porções, entretanto 

elas atingem claramente o ápice. A carena distal está bem preservada, com exceção 

de uma pequena porção perdida no ponto em que a coroa estava quebrada (Fig. 

6.1.2.1D), já a carena mesial está bastante desgastada devido a processos de 

rolagem pós desarticulação, chegando a expor a dentina que também foi um pouco 

desgastada.  

Figura 6.1.2.1 - Dente isolado de Spinosauridae (LPUFS-5871) em vista lingual (A), 

labial (B), mesial (C), distal (D), apical (E) e basal (F). Escala 1 cm. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O esmalte é bem preservado em todo o dente, com exceção de boa parte do 

esmalte da carena distal que foi desgastado. O esmalte recobre completamente a 

coroa do dente desde o ápice até atingir o colo da coroa, onde a dentina começa a 
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ficar exposta, já na porção correspondente a raiz dentária. O esmalte apresenta 

ainda ornamentações veiadas semelhantes a pequenos vales (Fig. 6.1.2.2G), que 

são mais abundantes próximo ao colo da coroa.  

A morfologia das carenas apresenta algumas características peculiares. Ao 

observá-las de forma perpendicular ao eixo das carenas, nota-se a presença de 

ornamentações no esmalte bastante fracas que muito vagamente parecem dividir 

algumas porções denticulares irregulares ao longo da carena distal (Fig. 6.1.2.2K e 

L), essa condição é muito mais sutil e inconclusiva que em LPUFS 5870, não foi 

possível observar essa característica na carena mesial devido ao desgaste.  

Outra característica bastante notável é que devido a transparência do esmalte 

foi possível ver a dentina logo abaixo da carena distal, sendo possível observar 

ainda mais claramente estruturas denticulares formadas pela dentina (Fig. 6.1.2.2J), 

ficando claro a presença de dentículos que são evidentes na dentina e bastante 

inconclusivo no esmalte (talvez tenha sido um pouco desgastada pelo contato dente-

comida ou por processos tafonômicos). Devido à natureza do desgaste na carena 

mesial, foi possível observar de forma mais direta a própria dentina exposta, sendo 

bastante perceptível as estruturas denticulares citadas anteriormente (Fig. 6.1.2.2I).  

O espécime apresenta também estrias longitudinais dispostas regularmente 

em toda face labial e lingual que vão ficando mais suaves em direção ao ápice, 

sendo 20 tanto na face labial quanto na lingual, as estrias vão diminuindo sua 

densidade em direção ao ápice, onde foi possível observar 9 estrias na face lingual e 

8 na face labial, tais estrias vão desde o colo da coroa até o ápice. É possível 

observar que essas estrias são formadas pela dentina e pelo esmalte (Fig. 6.1.2.2H). 
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Figura 6.1.2.2 - Dente isolado de Spinosauridae (LPUFS-5871) em microscópio, 

exibindo textura do esmalte (G). Vista basal em uma das quebras da coroa que 

expõe dentina das estrias (H). Estruturas denticulares na dentina em vista lateral da 

carena distal (J). Estruturas denticulares no esmalte em vista mesial (K) e em vista 

oblíqua (L). Escala 1 mm. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Distribuição estratigráfica: do Bajociano ao Médio Campaniano (PALEOBIOLOGY 

DATABASE, 2021). 

Ocorrência: Algéria, Argentina, Brasil, Camarões, China, Egito, Japão, Quênia, 

Laos, Líbia, Marrocos, Niger, Portugal, Espanha, Tailândia, Tunísia, Reino Unido, 

França, Tanzânia e Estados Unidos (PALEOBIOLOGY DATABASE, 2021). 

 

6.1.3. Fóssil LPUFS-5870 

 

SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA 

 

Subfamília Baryonychinae Sereno et al., (1998) 

Baryonychinae indet. 
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MATERIAL: 1 Dente isolado (Figura 6.1.3.1). 

DESCRIÇÃO: LPUFS-5870 é um dente fragmentário que conserva toda sua coroa, 

porém sua raiz está parcialmente preservada (Fig. 6.1.3.1A). Apicobasalmente o 

dente mede 30 mm, sendo 23 mm de coroa e 7 mm de raiz. A base da raiz 

apresenta uma grande cavidade pulpar (Fig. 6.1.3.1F), sendo sua seção transversal 

elíptica, e comprimida labiolingualmente, medindo 11 mm no eixo mesio-distal (MD) 

e 8 mm no eixo lábio-lingual (LL), ao dividir a LL por MD temos a razão da seção 

transversal LL(8)/MD(11) = 0,72. A base da coroa apresenta seção transversal 

elíptica, medindo 10,5 mm no eixo mesio-distal e 8 mm no eixo lábio-lingual 

LL(8)/MD(10,5) = 0,76.  

De modo geral, a coroa apresenta um formato cônico, no qual é possível 

observar uma curvatura mesio distal que é mais acentuada em relação à curvatura 

observada no eixo lábio-lingual (Fig. 6.1.3.1A e C). A curvatura da face mesial é 

mais evidente que na face distal (de fato LPUFS-5870 é o que apresenta a maior 

curvatura lábio-lingual entre os espécimes que apresentam o eixo mesio-distal como 

maior plano de curvatura). É possível observar que a coroa tem sua inclinação 

voltada para um ponto entre a face lingual e distal.  

Em relação as margens mesial e distal, nota-se a presença de duas carenas 

bem definidas longitudinalmente que dividem o dente assimetricamente ao meio em 

uma porção labial e outra lingual (é possível identificar as faces labial e lingual 

devido a curvatura no eixo lábio-lingual). Tais carenas vão desde o colo da coroa 

dentária até atingir o ápice.  

O esmalte é bem preservado com exceção de algumas pequenas porções 

que perderam o esmalte durante a quebra do dente na coleta. O esmalte recobre 

completamente a coroa do dente desde o ápice até atingir o colo da coroa (Fig. 

6.1.3.1B) onde a dentina começa a ficar exposta, já na porção correspondente a raiz 

dentária.  
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Figura 6.1.3.1. – Dente Isolado de Baryonychinae (LPUFS-5870) em vista lingual 

(A), labial (B), mesial (C), distal (D), apical (E) e basal (F). Escala 1 cm. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O esmalte apresenta ainda ornamentações com textura veiada semelhante a 

vales (Fig. 6.1.3.2K) que são mais abundantes próximo ao colo da coroa, ficando 

mais escassas em direção ao ápice. 

A morfologia das carenas apresenta algumas características peculiares. Em 

vista lingual, ao observar as carenas de forma perpendicular ao seu eixo, nota-se a 

presença de ornamentações no esmalte que dividem muito sutilmente a carena em 

porções denticulares irregulares ao longo das carenas mesial e distal (Fig. 6.1.3.2G 

e I). Outra característica bastante notável é que devido a transparência do esmalte 

foi possível ver a dentina logo abaixo do esmalte das carenas, sendo possível 

observar ainda mais claramente estruturas denticulares (Fig. 6.1.3.2J), ficando claro 

a presença de serrilhas que são mais evidentes na dentina e de forma mais suave 

no esmalte (talvez tenha sido um pouco desgastada pelo contato dente-comida, ou 
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mesmo por processos tafonômicos, após a perda ou desarticulação do dente do 

organismo), cabe ressaltar que a serrilha apresenta cerca de 7 dentículos irregulares 

por milímetro. 

O espécime apresenta também estrias longitudinais dispostas regularmente 

em toda face labial e lingual, sendo 11 na face labial e 13 na face lingual, tais estrias 

vão desde o colo da coroa até o ápice onde ficam mais sutis. É possível observar 

que essas estrias são formadas pela dentina e pelo esmalte (Fig. 6.1.3.2H). 

 

Figura 6.1.3.2. – Dente isolado de Baryonychinae (LPUFS-5870) em microscópio, 

exibindo estruturas denticulares no esmalte em vista oblíqua (G). Vista basal da 

dentina exposta abaixo das estrias (H). Serrilhado na carena mesial em vista lateral 

(I). Estruturas denticulares na dentina em vista lateral (J). Textura do esmalte (K). 

Escala 1 mm (G, I, J e K) e 2 mm em H. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Distribuição estratigráfica: do Valanginiano ao Santoniano. (PALEOBIOLOGY 

DATABASE, 2021). 

Ocorrência: Camarões, China, Laos, Líbia, Marrocos, Níger, Portugal, Espanha e 

Reino Unido. (PALEOBIOLOGY DATABASE, 2021). 

 

6.1.4. Fóssil LPUFS-5872 e LPUFS-5873 

 

SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA 

 

Subfamília SPINOSAURINAE Sereno et al.,1998 

Spinosaurinae indet. 

 

MATERIAL: 2 dentes isolados (Figura. 6.1.4.1 e Figura. 6.1.4.3). 

DESCRIÇÃO 1: LPUFS-5872 é um dente fragmentário que conserva toda sua 

coroa, contudo apenas uma pequena parte da sua raiz está presente (Fig. 6.1.4.1B). 

O dente apresenta três quebras transversais na coroa e uma oblíqua na raiz que 

ocorreram durante a coleta e foram coladas posteriormente. A base da raiz 

apresenta uma grande cavidade pulpar (Fig. 6.1.4.1F). O espécime preserva muitas 

características morfológicas. Apicobasalmente o dente mede 29 mm, sendo 22,5 

mm de coroa e 6,5 mm de raiz. A raiz apresenta seção transversal subcircular, 

medindo 10,8 mm no eixo mesio-distal e 10,2 mm no eixo lábio-lingual.  

Na base da coroa apresenta seção transversal subcircular, medindo 10,5 mm 

no eixo mesio-distal e 10 mm no eixo lábio-lingual com uma razão LL/LD de 0,95. De 

modo geral sua morfologia apresenta formato cônico, no qual é possível observar 

uma curvatura mesio distal que é mais acentuada em relação a outra curvatura 

observada no eixo lábio-lingual (Fig. 6.1.4.1B e C), sendo a curvatura da face mesial 
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mais evidente que na face distal. É possível observar que a coroa tem sua inclinação 

voltada para a face distal.  

Em relação as margens mesial e distal, nota-se a presença de duas carenas 

que dividem o dente ao aproximadamente ao meio de forma assimétrica em uma 

porção labial e outra lingual e que estão relativamente desgastadas, com exceção 

de uma porção da carena distal mais próxima ao colo da coroa que está bem 

preservada (Fig. 6.1.4.1D), apesar da carena mesial estar desgastada a dentina não 

foi exposta (diferente da carena distal), devido a isso, em uma observação direta fica 

evidente que a carena mesial mesmo se estivesse completa seria bastante suave 

quase inexistente em relação a carena distal, tais carenas vão desde o colo da coroa 

dentária até atingir o ápice.  

O esmalte é bem preservado com exceção de dois terços da carena distal e 

do ápice que foi desgastado provavelmente pelo contato dente comida. O esmalte 

recobre completamente a coroa do dente desde o ápice até atingir o colo da coroa 

(Fig. 6.1.4.1B) onde a dentina começa a ficar exposta, já na porção correspondente 

a raiz dentária.  

Figura 6.1.4.1 - Dente isolado de Spinosaurinae (LPUFS-5872) em vista lingual (A), 

labial (B), mesial (C), distal (D), basal (F) e apical (I). Escala 1 cm. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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O esmalte apresenta ainda ornamentações semelhantes a pequenas 

rugosidades veiadas (Fig. 6.1.4.2I) que são mais abundantes próximo ao colo da 

coroa, ficando mais escassas em direção ao ápice. A porção preservada da carena 

distal apresenta superfície não serrilhada com a lateral da carena apresentando 

algumas rugosidades bastante suaves (Fig. 6.1.4.2G e J). Devido a transparência do 

esmalte foi possível ver a dentina logo abaixo do esmalte das carenas, sendo 

possível observar que assim como o esmalte a porção da dentina da carena também 

não apresenta dentículos (Fig. 6.1.4.2G).  

O espécime apresenta também estrias longitudinais dispostas regularmente 

em toda face labial e lingual, sendo 10 na face labial e 11 na face lingual, tais estrias 

vão desde o colo da coroa até o ápice onde ficam mais sutis. É possível observar 

que essas estrias são formadas pela dentina e pelo esmalte (Fig. 6.1.4.2H). 

 

Figura 6.1.4.2 - Dente isolado de Spinosaurinae (LPUFS-5872) em microscópio, 

exibindo a dentina (em branco) através da transparência esmalte em vista lateral da 

carena distal (G). Textura do esmalte (I). Carena distal em vista lateral (J). Vista 

basal em uma das quebras da coroa que expõe a dentina estrias (K). Escala 1 mm. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Distribuição estratigráfica: do Berriasiano ao Cenomaniano (PALEOBIOLOGY 

DATABASE, 2021). 

Ocorrência: Brasil, Líbia, Espanha (PALEOBIOLOGY DATABASE, 2021). 

 

DESCRIÇÃO 2: LPUFS-5873 é um dente bastante fragmentário que conserva toda 

sua coroa, contudo sua raiz está praticamente ausente, sendo observado apenas 

cerca de 1,5 mm da raiz (Fig. 6.1.4.3A). A base da raiz apresenta uma grande 

cavidade pulpar (Fig. 6.1.4.3F). Apesar da condição fragmentária o espécime 

preserva muitas características morfológicas. Apicobasalmente o dente mede 13,5 

mm, sendo 13,5 mm de coroa e 1,5 mm de raiz.  

A raiz e a coroa apresentam seção transversal subcircular, medindo 7,6 mm 

no eixo mesio-distal e 7,5 mm no eixo lábio-lingual com uma razão LL/LD de 0,98. 

De modo geral sua morfologia apresenta formato cônico, no qual é possível observar 

uma curvatura mesio distal que é mais acentuada em relação a uma curvatura 

bastante suave no eixo lábio-lingual (Fig. 6.1.4.3A e C), sendo a curvatura da face 

mesial mais evidente que na face distal. É possível observar que a coroa tem sua 

inclinação voltada para a face distal.  

Em relação as margens mesial e distal, nota-se a presença de duas carenas 

que dividem o dente aproximadamente ao meio de forma assimétrica em uma 

porção labial e outra lingual e que estão relativamente desgastadas (muitas porções 

sem o esmalte e com a dentina parcialmente desgastada), com exceção da metade 

da carena distal e cerca de um quinto da carena mesial que estão com esmalte e 

dentina preservadas, tais carenas vão desde o colo da coroa dentária até atingir o 

ápice.  

O esmalte está apenas parcialmente preservado, estando grande parte da 

face lingual preservada e grande parte da face labial desgastada. Apesar da 

condição parcialmente preservada do esmalte foi possível determinar que 

provavelmente ele recobria completamente a coroa do dente desde o ápice até 

atingir o colo da coroa (Fig. 6.1.4.3A), onde a dentina começa a ficar exposta.  
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Figura 6.1.4.3 - Dente isolado de Spinosaurinae (LPUFS-5873) em vista lingual (A), 

labial (B), mesial (C), distal (D), apical (E) e basal (F). Escala 1 cm. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O esmalte apresenta ainda ornamentações veiadas semelhantes a pequenos 

vales (Fig. 6.1.4.4H) que são mais abundantes próximo ao colo da coroa, ficando 

mais escassas em direção ao ápice. A porção preservada das carenas apresenta 

superfície não serrilhada com pouquíssimas rugosidades na lateral da carena (Fig. 

6.1.4.4I). Devido a transparência parcial do esmalte foi possível ver com bastante 

dificuldade a dentina logo abaixo do esmalte das carenas, sendo possível observar 

que assim como o esmalte a porção da dentina da carena também não apresenta 

dentículos (Fig. 6.1.4.4I).  

O espécime apresenta também estrias longitudinais dispostas regularmente 

em toda face labial e lingual mesmo na porção onde o esmalte foi desgastado é 

possível observar as estrias devido as demarcações da dentina, já que as estrias 

deste espécime são formadas tanto pelo esmalte, quanto pela dentina (Fig. 
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6.1.4.4G), sendo 10 estrias na face labial e 12 na face lingual, tais estrias vão desde 

o colo da coroa até o ápice. 

Figura 6.1.4.4 - Dente isolado de Spinosaurinae (LPUFS-5873) em microscópio, 

exibindo porção desgastada do esmalte que expõe as estrias da dentina em vista 

apical (G). Textura do esmalte (H). Carena distal com esmalte liso e dentina lisa 

(através da transparência do esmalte) (I). Escala 1 mm. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

6.2. Morfótipos 

Os cinco dentes aqui descritos foram separados em 3 morfótipos distintos, 

com base em algumas características morfológicas como, seção transversal, plano 

de curvatura da coroa, presença/ausência de serrilhas, textura da superfície do 

esmalte e presença/ausência de estrias longitudinais. 

 

6.2.1. Morfótipo 01 

O morfótipo 01 é composto apenas pelo espécime LPUFS-5870 

(Baryonychinae indet.), que apresenta seção transversal elíptica, textura da 



 

 

42 
 

superfície do esmalte é rugosa semelhante a veias ou vales, além da presença de 

carena serrilhada, coroa estriada e plano de curvatura mesio-distal. 

COMPARAÇÕES: A porção preservada da raiz permite atribuir LPUFS-5870 ao 

grupo dos tecodontes, apesar deste ser um termo obsoleto para classificação, (já 

que, este tipo de dentição era usado para classificar diversos arcossauros 

anteriormente), tal expressão ainda é usada como descrição anatômica bastante 

comum aos arcossauros (BENTON, 1997; GAUTHIER, 1986; SALES et al., 2017).  

A coroa cônica apresentando estrias longitudinais ao longo das faces labial e 

lingual é semelhante ao espécime LPUFS-5737 descrito por Sales et al, (2017) (que 

foi coletado no mesmo afloramento), apresentando também coroa cônica, portanto, 

também atribuível a dentição conidonte (HENDRICKX et al., 2015; SALES et al., 

2017). 

De fato, a combinação morfológica de tecodontia e conidontia permitem 

associar LPUFS-5870 com grupos tipicamente aquáticos e semiaquáticos com 

hábito alimentar parcialmente piscívoro (MASSARE, 1987; SALES et al., 2017) o 

que inclui certa convergência morfológica com alguns répteis marinhos como, 

plesiossauros, pliossauros, ictiossauros e mosassauros, além de algumas espécies 

de pterossauros principalmente os piscívoros, crocodiliformes e espinossaurídeos. 

No entanto, podemos diferenciar LPUFS-5870 destes répteis marinhos com base em 

características não compartilhadas (Quadro 6.2.1.1). 

Quadro 6.2.1.1 - Comparação entre características que diferem entre os répteis 

marinhos citados anteriormente e o espécime LPUFS-5870 aqui descrito. 

Espécimes Características 

LPUFS-5870 Presença de carenas (mesio-distais) no plano de curvatura da coroa; carenas são 
finamente serrilhadas; estrias longitudinais atingem claramente a dentina, raiz tão 
larga quanto a base da coroa com uma grande cavidade pulpar; esmalte apresenta 
rugosidades veiadas 

Plesiossauros Ausência de carenas no plano de curvatura da coroa 

Pliossauros As estrias longitudinais não atingem a dentina e apresentam ausência de carenas 
tipicamente mesio-distais 

Ictiossauros A raiz comumente mais larga que a coroa, além de apresentar estrias na raiz 



 

 

43 
 

Mosassauros Esmalte bastante liso com duas carenas bem marcadas e serrilhadas 

Fonte: Adaptado de Massare (1987). 

Se tratando dos pterossauros o esmalte não costuma cobrir completamente a 

coroa, expondo a dentina em algumas porções o que não ocorre com LPUFS-5870, 

além disso, nos pterossauros que apresentam estrias é comum encontrar tais estrias 

presentes apenas na dentina e quando presentes no esmalte são encontrados em 

dentes muito mais finos que em LPUFS-5870 (ELIAS, 2007; SALES et al., 2017; 

SANCHEZ-HERNANDEZ et al., 2007; WELLNHOFER e BUFFETAUT, 1999). 

Apesar da presença de crocodiliformes com dentes semelhantes ocorrerem 

no mesmo ambiente em que espinossauros viviam, os dentes de crocodiliformes são 

relativamente mais robustos, tipicamente sem estrias (alguns grupos apresentam 

estrias) e apresentam um plano de curvatura lábio-lingual (DE BROIN, 2002; DE 

BROIN e TAQUET, 1966; HECKEBERG e RAUHUT, 2020; SALES et al., 2017; 

SERENO et al., 1999). 

 O fóssil LPFUS-5870 é atribuível ao grupo dos espinossaurídeos por um 

conjunto de características inerentes a esse grupo, que diferem de outros terópodes, 

tais como, uma coroa mais reta com pouca curvatura em relação a maioria dos 

terópodes, além de apresentarem uma compressão lábio-lingual mais suave, com 

seção transversal que varia do subcircular ao elíptico. Não apresentam serrilhas com 

exceção da subfamília Baryonychinae e mesmo nesse grupo suas serrilhas são 

reduzidas e irregulares, em relação ao esmalte é comum a presença de estrias 

formadas pela dentina e esmalte, além de textura veiada no esmalte (ALONSO e 

CANUDO, 2015; GASCA et al., 2008; HASEGAWA, 2010; HECKEBERG e 

RAUHUT, 2020; HENDRICKX et al., 2015, 2019; KELLNER e MADER, 1997; 

RAYFIELD et al., 2007; RUIZ-OMEÑACA et al., 2005; SALES et al., 2017). 

De fato LPUFS-5870, compartilha muitas semelhanças com o espécime 

descrito por Sales et al., (2017) que é atribuído a subfamília Spinosaurinae 

(principalmente pela ausência de carena serrilhada), entretanto cabe ressaltar 

algumas diferenças pontuais entre o espécime LPUFS-5870 e o descrito por Sales 

et al., (2017), que permitem classificar LPUFS-5870 como pertencente a subfamília 

Baryonychinae, por exemplo, sua condição serrilhada apresentando de 7 a 8 
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dentículos irregulares por milímetro, condição muito semelhante ao espécime 

apresentado por Alonso e Canudo (2015) (Fig. 6.2.1.1), juntamente com sua seção 

transversal elíptica mais comum aos Baryonychinae, invés de subcircular mais 

comum a Spinosaurinae (ALONSO e CANUDO, 2015; GASCA et al., 2008; 

HECKEBERG e RAUHUT, 2020; HENDRICKX et al., 2015; RUIZ-OMEÑACA et al., 

2005). 

Apesar da compressão lábio-lingual ser variável dentro da mesma fileira de 

dentes (SALES et al., 2017) a combinação de características como um todo sustenta 

tal classificação para o grupo dos Baryonychinae. Cabe ressaltar que a curvatura 

distal em LPUFS-5870 foge um pouco da regra, já que, relativamente, não é tão 

curvada como na maioria dos Baryonychinae (ALONSO e CANUDO, 2015; 

CANUDO et al., 2008; CHARIG e MILNER, 1997; HECKEBERG e RAUHUT, 2020; 

HENDRICKX et al., 2015). 

 

Figura 6.2.1.1 - Dente de Baryonychinae descrito por Alonso e Canudo (2015) em 

vista lateral exibindo serrilhado irregular, com densidade denticular de 

aproximadamente 6,5 dentículos por milímetro (A). LPUFS-5870 em vista labial da 

carena mesial com serrilhado irregular e levemente mais fraco, com densidade 

denticular de 7 dentículos por milímetro (B). Escala com 1 mm (branco e preto). 

 

Fonte: Figura A extraída e modificada de Alonso e Canudo (2015). Figura B elaborada pelo autor. 
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6.2.2. Morfótipo 02 

O morfótipo 02 é composto pelos espécimes LPUFS-5871 (Spinosauridae 

indet.), LPUFS-5872 e LPUFS-5873 (Spinosaurinae indet.) e  que apresentam seção 

transversal subcircular, textura da superfície do esmalte é rugosa semelhante a 

veias ou vales, além da ausência de carena serrilhada, coroa estriada e plano de 

curvatura mesio-distal. 

COMPARAÇÕES: Os espécimes LPUFS-5871, LPUFS-5872 e LPUFS-5873 

também são atribuíveis a dentição Conidonte pela combinação de tecodontia, 

juntamente com coroa cônica e estrias na coroa dentária (HENDRICKX et al., 2015; 

SALES et al., 2017). Como tais combinações morfológicas são comuns a táxons 

com hábitos aquáticos e semiaquáticos com dieta piscívora os espécimes poderiam 

ser confundidos com alguns grupos de répteis marinhos como, plesiossauros, 

pliossauros, ictiossauros e mosassauros, além de crocodiliformes, pterossauros e 

alguns terópodes. Mas estas semelhanças são apenas superficiais. (ALONSO e 

CANUDO, 2015; GASCA et al., 2008; HECKEBERG e RAUHUT, 2020; HENDRICKX 

et al., 2015; KATSUHIRO et al., 2017; MASSARE, 1987; RUIZ-OMEÑACA et al., 

2005; SALES et al., 2017). 

O morfótipo 02 é bastante semelhante ao morfótipo 01, com pequenas 

diferenças, em que no morfótipo 02 há ausência de serrilhas e a seção transversal é 

subcircular. 

Assim como citado anteriormente para o morfótipo 01, os espécimes do 

morfótipo 02 podem ser diferenciados dos citados répteis marinhos com base nas 

mesmas combinações de características, a saber, presença de carenas no plano de 

curvatura, estrias longitudinais atingindo claramente a dentina, raiz tão larga quando 

a base da coroa, ausência de estrias na raiz e textura do esmalte rugosa (Quadro. 

6.2.1.1). Além dessas características morfológicas que diferem da maioria dos 

répteis marinhos citados, podemos também separar os espécimes do morfótipo 02 

de outros répteis marinhos de maneira paleogeográfica, já que, a Formação Feliz 

Deserto é de deposição continental e não marinha, o que impossibilitaria a 

ocorrência desses grupos marinhos na região (BORBA et al., 2011; CAMPOS NETO 

et al., 2007; FEIJÓ, 1994; MASSARE, 1987; SALES et al., 2017). 
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No morfótipo 02 o esmalte cobre completamente a coroa dentária em todos 

os espécimes o que difere dos pterossauros dentados, já que nestes o esmalte não 

costuma cobrir completamente a coroa, expondo a dentina em algumas porções, 

além disso, no morfótipo 02 as estrias são formadas tanto pelo esmalte, quanto pela 

dentina, diferente dos pterossauros com dentes estriados que apresentam estrias 

geralmente presentes na dentina e quando presentes no esmalte são encontrados 

em dentes muito mais finos que os dentes do morfótipo 02 (ELIAS, 2007; SALES et 

al., 2017; SANCHEZ-HERNANDEZ et al., 2007; WELLNHOFER e BUFFETAUT, 

1999). 

O morfótipo 02 difere dos Crocodyliformes já que os mesmos costumam 

apresentar plano de curvatura distinta, orientada labiolingualmente, já nos três 

espécimes do morfótipo 02, a curvatura lábio-lingual é bem fraca, quase inexistente, 

sendo o principal plano de curvatura o mesio-distal, além de apresentarem estrias 

longitudinais bem marcadas (ALONSO e CANUDO, 2015; HECKEBERG e 

RAUHUT, 2020; SALES et al., 2017) 

A combinação de conidontia também é comum a alguns grupos de terópodes 

como, espinossaurídeos, Austroraptor, além de ornitomimossauros basais, 

Therizinosaurus e oviraptorossauros basais, com exceção da coroa estriada para os 

três últimos (HENDRICKX et al., 2015; NOVAS et al., 2009). 

O único táxon que os espécimes do morfótipo 02 podem ser atribuídos são os 

espinossaurídeos, já que estes são menos comprimidos labiolingualmente com 

seção basal elíptico-subcircular, e menos curvados que em outros terópodes, tendo 

coroa relativamente mais reta com sutil curvatura mesio-distal, além de 

apresentarem ausência de serrilhas e presença de estrias longitudinais (ALONSO e 

CANUDO, 2015; HASEGAWA, 2010; HECKEBERG e RAUHUT, 2020; SALES et al., 

2017). 

 Apesar do espécime LPUFS-5871 apresentar ornamentação denticular na 

dentina através da transparência do esmalte, essa característica não é observada 

tão claramente no esmalte e de acordo com Hendrickx et al., (2015) esta 

característica por si só não poderia ser descrita como serrilha, já que para ser 

considerada uma estrutura serrilhada os dentículos precisariam ser formados pelo 
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esmalte ou pela dentina e esmalte, logo a dificuldade em determinar a 

presença/ausência de serrilhado no esmalte torna difícil a atribuição deste espécime 

para alguma das subfamílias de espinossaurídeos. 

Já em relação aos espécimes LPUFS-5872 e LPUFS-5873 é possível 

observar claramente que estruturas denticulares estão ausentes, sendo 

considerados neste caso como apresentando carenas lisas, o que possibilita atribuir 

estes dois espécimes a subfamília Spinosaurinae, dentro dos espinossaurídeos 

(ALONSO e CANUDO, 2015; HASEGAWA, 2010; HECKEBERG e RAUHUT, 2020; 

HENDRICKX et al., 2015; KATSUHIRO et al., 2017; SALES et al., 2017). 

 

6.2.3. Morfótipo 03 

O morfótipo 03 é composto apenas pelo espécime LPUFS-5874, que 

apresenta seção transversal subcircular, textura da superfície do esmalte lisa sem 

rugosidades, além da presença de carenas não serrilhadas, coroa não apresenta 

estrias e o plano de curvatura é distinto de todos os espécimes anteriores, sendo 

este lábio-lingual. 

COMPARAÇÕES: O fóssil LPUFS-5874 também pode ser atribuído a categoria dos 

conidontes de Hendrickx et al., (2015), embora exiba algumas características 

peculiares como por exemplo a ausência de estrias, a presença da mesma não é 

considerada obrigatória para os conidontes (HENDRICKX et al., 2015), outra 

característica que o espécime do morfótipo 03 não compartilha com os morfótipos 

anteriores é o seu plano de curvatura tipicamente lábio-lingual. 

A conidontia também é típica em alguns táxons de tetrápodes não terópodes 

como, crocodilianos, pliossauros, plesiossauros e mosassauros (HENDRICKX et al., 

2015). Embora LPUFS-5874 seja um dente relativamente bem preservado, sua raiz 

está totalmente ausente, não sendo possível separa-lo morfologicamente de alguns 

desses répteis marinhos citados acima, já que, algumas características necessitam 

da presença da raiz para serem comparadas com caracteres comuns a estes grupos 

de répteis marinhos. Ainda assim podemos separar o espécime de pliossauros pela 

ausência de estrias no esmalte. 
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Apesar do esmalte ser bastante liso e sua morfologia ser similar a dentes de 

mosassauros, falta a presença de estrias bem marcadas e serrilhadas (MASSARE, 

1987; SALES et al., 2017). 

Já que a raiz em LPUFS-5874 está ausente tornando inconclusiva a 

separação morfológica, podemos separá-lo paleogeograficamente dos demais 

répteis marinhos, já que, a Formação Feliz Deserto é de deposição continental e não 

marinha, o que impossibilitaria a ocorrência desses grupos marinhos na região, 

devido a origem da Formação que vem de um sistema lacustre-deltaico em uma 

zona de rifte no interior do supercontinente Gondwana (BORBA et al., 2011; 

CAMPOS NETO et al., 2007; FEIJÓ, 1994; MASSARE, 1987; SALES et al., 2017). 

O espécime do morfótipo 03 difere também dos terópodes conidontes, já que 

seu principal plano de curvatura não é mesio-distal, na verdade LPUFS-5874 só 

poderia ser atribuído ao grupo dos Crocodyliformes, embora não seja tão robusto 

quanto boa parte dos Crocodyliformes do Cretáceo Médio, o dente soma outras 

características comuns como a ausência de estrias (comum em alguns grupos) e 

seu plano de curvatura bem marcado labiolingualmente, além de que, quando 

apresentam estrias, são relativamente mais refinadas e menos marcadas que em 

terópodes espinossaurídeos (DE BROIN, 2002; DE BROIN e TAQUET, 1966; 

HECKEBERG e RAUHUT, 2020; SALES et al., 2017; SERENO et al., 1999). 

Os três grupos aqui identificados são todos de arcossauros separados em 

dois clados distintos que são crocodiliformes e espinossaurídeos sendo este último 

dividido em Spinosaurinae e Baryonychinae. A subfamília Spinosaurinae representa 

a segunda ocorrência para a Bacia de Sergipe-Alagoas. A presença do clado dos 

Crocodyliformes na Formação Feliz Deserto representa a primeira ocorrência deste 

grupo para o Estado de Sergipe. Já a presença da subfamília Baryonychinae seria a 

primeira ocorrência deste grupo para a América do Sul.  

Baryonychinae foram e ainda são descritos com bastante regularidade, 

principalmente na África e Europa, logo o primeiro registro de um Baryonychinae na 

América do Sul era uma questão de tempo, devido a gênese da formação dos 

continentes, já que há 142 milhões de anos atrás os continentes africano e sul-

americano ainda estavam unidos, o que permitia o trânsito de animais de uma região 
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para a outra. O registro mais próximo da Bacia de Sergipe-Alagoas de um 

Baryonychinae é na costa oeste africana (Fig. 6.2.3.1) , na Bacia de Koum em 

Camarões (FLYNN et al., 1987). 

 Figura 6.2.3.1 – Registro de Baryonychinae em mapa atual (A), com marcação 

(ponto vermelho) em Sergipe-Brasil à esquerda e em Camarões à direita. 

Reconstrução paleogeográfica aproximada do supercontinente Gondwana há 

aproximadamente 145 Milhões de anos (B), com marcação (ponto vermelho) em 

Sergipe-Brasil à esquerda e em Camarões à direita. 

 

Fonte: dinosaurpictures. Disponível em <https://dinosaurpictures.org> Acesso em: 17/12/2021. 

 

Apesar de estudos a respeito do grupo dos Baryonychinae, ainda não há uma 

definição muito clara sobre esse táxon. Por exemplo, em relação as características 

dentárias nos Baryonychinae como no caso do serrilhado que seriam características 

mais intermediárias entre os caracteres plesiomórficos nos terópodes e as 

características derivadas nos Spinosaurinae, logo os Baryonychinae seriam 

provavelmente um conjunto de vários táxons derivados dos terópodes com 

serrilhado mais grosseiro, passando pelos próprios Baryonychinae com dentes 

fracamente serrilhados com dentículos diminutos e posteriormente dando origem 

aos Spinosaurinae, já sem a presença de serrilhado (SALES e SCHULTZ, 2017). Já 

Charig e Milner (1986) e Sereno et al (1998) definem como Baryonychine como um 

táxon composto pelas espécies Baryonyx walkeri e Suchomimus tenerensis. 
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Já Lacerda et al., (2021) propõe que Baryonychinae poderia representar um 

grupo monofilético ao excluir Cristausaurus lapparenti, este último representaria um 

grupo basal de Spinosauridae. Nesta proposta Cristausaurus lapparenti seria um 

grupo irmão dos grupos monofiléticos Baryonychinae e Spinosaurinae. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho identificou e descreveu três táxons distintos para o 

afloramento Canafístula 01, Crocodyliformes, Baryonychinae e Spinosaurinae 

(Spinosauridae).  

Devido à dificuldade em identificar dentes isolados a maioria dos fósseis aqui 

analisados foram identificados a nível de subfamília. A grande problemática em ir 

além de família ou subfamília está na pouca quantidade de características nos 

dentes para este fim, por serem uma das menores estruturas do esqueleto, além de 

apresentarem características muito semelhantes e repetitivas em diversos grupos o 

que pode acarretar na criação de gêneros inválidos ou atribuições equivocadas, 

como exemplo, dentes de um mesmo gênero apresentando algumas diferenças 

morfológicas sendo classificados como gêneros distintos. 

As características morfológicas apresentadas pelos dentes isolados foram 

suficientes para se identificar com segurança alguns táxons distintos dentro do grupo 

dos arcossauros, incluindo a subfamília Baryonychinae nunca descrita para a 

América do Sul. A morfologia intrínseca entre os cinco dentes denota uma dieta 

parcialmente piscívora, o que é condizente com o ambiente deposicional onde os 

dentes foram encontrados, juntamente com grande quantidade de escamas 

ganoides de Lepidotes e ossos ornamentados encontrados na mesma localidade 

provavelmente de anfíbios, ou seja, um sistema fluvio-deltaico com muita 

abundância de peixes e anfíbios. 

Os novos materiais incorporados ao Laboratório de Paleontologia da 

Universidade Federal de Sergipe, bem como todos os passos abordados durante 

esse projeto podem servir de base para identificação e descrição de futuras 

descobertas.  

A Formação Feliz Deserto representa uma importante fonte de dados da 

paleofauna sul-americana. Os novos fósseis ilustram o potencial paleontológico e 
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diversidade de organismos da porção continental da Bacia de Sergipe-Alagoas ainda 

pouco estudada até o momento, contribuindo assim com a expansão do 

conhecimento da fauna de vertebrados do Cretáceo Inferior não só da Bacia SE-AL, 

como também da porção sul do Gondwana, além de proporcionar o enriquecimento 

do acervo do laboratório e sua importância como fonte de consulta no meio 

científico, incentivando assim a novos estudos e desenvolvimento de novos projetos 

na área. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo por objetivo identificar e classificar um maior número de dentes, 

incluindo dentes com um maior nível de fragmentação e em um nível taxonômico 

menos inclusivo ainda é sugerido a aplicação de novas metodologias auxiliares para 

se aprofundar de maneira mais consistente na morfologia dos dentes e observar 

diferenças sutis que possam ser utilizadas como caracteres diagnósticos. Um 

método que já vem sendo bastante utilizado nos últimos anos é a morfometria 

geométrica, este tipo de estudo ainda é bastante jovem, o termo foi formulado pela 

primeira vez em 1965 (DA SILVEIRA, 2011; FORNEL e CORDEIRO-ESTRELA, 

2012; ZELDITCH et al., 2012) e nada mais é que uma técnica para descrever a 

geometria das formas, permitindo a discriminação interespecífica, através da análise 

da variação das formas por meio de coordenadas cartesianas de um grupo de 

marcos anatômicos (DA SILVEIRA, 2011). 

Além disso, a morfometria geométrica ajudaria numa identificação mais 

precisa e coesa, já que, combinados com diversas características anatômicas 

ajudam a entender melhor a classificação filogenética de muitos dentes isolados de 

terópodes (HENDRICKX e MATEUS, 2014) até daqueles dentes que não 

apresentam toda sua estrutura preservada, como exemplo, a falta da raiz. Medidas 

morfométricas em dentes de terópodes já são bastante utilizadas em muitos estudos 

paleontológicos ao redor do mundo (ALONSO e CANUDO, 2015; HENDRICKX e 

MATEUS, 2014). 

Juntamente com a morfometria geométrica, talvez a implementação de 

técnicas histológicas para descrição de dentes fósseis possa permitir uma 

classificação ainda mais acurada, quem sabe até a nível de espécie, assim como, 

ajudar a determinar interações paleoecológicas (HECKEBERG e RAUHUT, 2020), já 
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que a fossilização costuma preservar características a nível celular, o que permitiria 

ver ainda mais a fundo as adaptações desses animais extintos. 
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