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AC:

Ang:

AH:

Art:

Asf:

Aup:

ba:

Çt'.

Cz.

c. aeh:

c. io:

c. ll:

c. pop:

c. rh Vll:

c.s. md:

c. so:

CHr:

CH2:

CI:

Co:

com. et:

cp:

ct:

CV:

CW:

DE:

DEspl:

Dmp:

Dpt:

LISTAGEM DAS ABRËVIATURAS

acrodina

angular

arco hemal

articular

auto-esfenótico

autopalatino

bordo alveolar

grupamentos cristalinos paralelos

grupamentos cristalinos aleatórios

canal para a passagem da artéria eferente hioideana

canal infra-orbital

canal sensorial da linha lateral

canal sensorial pré-opercular

canal para a passagem do ramo hiomandibular do nervo facial (Vll)

canal sensorial mandibular

canal supra-orbital

cerato-hial anteric;r

cerato-hial posterior

cleitro

coronóide

comissura etmoideana

cavidade polpar

comissura transversa

canal vascular

canalículos de Williamson

dentina

de nta lo-esplen ia I

dermopalatino

dermopterótico



Dsf: dermesfenótico

Ea: escâma anal modificada

Ecptgl: ectopterigóide anterior

?Ecptg2: ectopterigóide posterior

Enptg: endopterigóide

Epd: elevação pré-dorsal

ExEscap: extra-escapular

Fbr: faringobranquial

fnp (Vll): forâmen para o ramo palatino do nervo facial (Vll)

foa (l): forâmen olfactorium advehens

Fr: frontal

fS: fibras de Sharpey

ful. b: fulcra basal

ful. f: fulcra franjada

GA: ganoína

HH (do): hipial dorsal

HH (ve): hipiat ventral

Hi: hiomandibular

Hp: hipural

IH:

lo:

lop:

lc:

LNC:

inter-hial

infra-orbital

inter-opérculo

linhas de crescimento

lepidotríquia da nadadeira caudal

Mptg: metapterigóide

Mx: maxilar

Na:

o:

od:

Op:

os:

pap:

nasal

camada óssea

odontoblastos

opérculo

osteócitos

processo ascendente do pré-maxilar



p. c. md:

Pa:

Part:

PB:

PMx:

PO:

Pop:

Psf:

Ptemp:

Qu:

QUJ:

rm:

rp:

Rbr:

Ros:

SAng:

Scl:

SCo

Slo:

SMx:

sop:

SPo:

Suo:

tod:

V:

Vil:

poros do canal sensorial mandibular

parietal

pré-articular

placa óssea basal

pré-maxilar

pós-orbital

pré-opérculo

paresfenóide

pós-temporal

quadrado

quadrado-jugal

radial mediana

radial proximal

raios branquiostégios

rostral

supra-angular

supra-cleitro

série circumorbital

série infra-orbital

supra-maxilar

subopérculo

série pós-orbital

série supra-orbital

túbulos odontoblásticos

incisura para passagem de um ramo do nervo higêmeo

ramo hiomandibular do nervo facial
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Ftgura 2: Mapa cornpreendendo as bacias sedinrentares brasireiras ondeos Semionotidae ocorrern.
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Figura 13: Reconstituição de Lepidotes piauhyensls em vista externa,



2cm

Figura 14: Reconstituição do teto craniano de Lepidotes piauhyensis
em vista dorsal.
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Figura 15: crânio de Lepicrotes piauhyensis erï vista raterar, eviderrciarrdo
suspensão e arco hióide.
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Figura 16; lìeco'stituição do teto craniarro de r-e¡tirlotes piauhyensis
em vista ventral (interna).



Figura 17 Maxila i¡rferior de Lepldofes piauhyensis
em v¡sta lateral esquerda.



2cm

Figura 1B; Cerato-hial de Lepidotes piauhyensis
a: Vista lateral esquerda (irrclivíiuo jovem)
b: Vista Iateral di¡.eita (irrciivÍciuo aOutto¡
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FÍgura '19: Representaçäo hipotética de Lepiclotes piauhyensis com seus valores
mofométr¡cos (em mm) representados na tabela abaixo

I XEMPLARESt---,-I n¡roronÈ--=.-
t1 - Cõnúment pactrão-
l2-Comprimentoda
lcabeÇa
l 3 . Distância p¡e-orbital
| 4 D¡âmetro da órbitâ

5 - Altt¡ra máxima do corDo
6 - Distância ria
borda poslerior do oÞêrculo
â borda anterior da dorsal
7 - Distância da
borda posterior do operculo
â borda anter¡or da anat
B - Distância da
borda poslerior do oþérculo
â borda anter¡or da Délvicâ
I - Distância entre â
peitorafe a pélvica
10 - Altura minima
do oê.iin/ìr¡l^ ¡â',.r-r I

DGM 297.P oi|iln-

[^'"0'u-
AfvlNil 10013

136,42

s4,14
25,91
200
16s

260

146,01

120,81

76,84

113,62

240
137,11

205

143,16

126,01

57.O2

320
122

43,5
23,5
145
'i 16

131 .4

42.8

325
114

48,6
227
107,5
202,5

130

95

67 ,5

47,5
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Figura 20: Representação hipotética rle Lepitl0tes
morfométricos (em mm) representados na tabela abaixo.

roxo¡ com seus valores

1535
490
173

34 qç)

625
485

7 - Dislâncja cJa borda posterior
uo operculo à borda antenor da

8 - Distância da borda posterjor

lå,,,11,","r,o 
à borda anferior da

I Ðistânc¡a entre a peitoral e a

::roåltr" 
mínima do pedúncuto

490

335

MEDIDAS

i - gomnrimento OaOøo--
z - uompnt¡ento da cabeça
J - utstancta pré_orbitâl
4 - D¡âmetro da órbita

I lltyf máxima do corpo
o - Ljts'tanc¡a da borda poster¡or
oo operculo à borda anterior daoorsal
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Figura 21: Reconstituição parcial do crânio e da parte anterior do corpo de Lepidotes souzai.
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Figura 23: Região postenor de Araripelepiclotes temnurus,
exibindo o endoesqueleto cla ìradacjeira caucJal

Hp



Figura24: ocorrência do gênero Lepidotes no Neotriássico da Atemanha (>).



Figura 25: Ocorrência do gênero Lepidotes no Eojurássico da Europa (*),
Madagascar (>) e índia (*).



Figura 26: Ocorência do gênero Lepidotes no Mesojurássico da Europa (*) e do Norte da
Árrica (l).



Figura2T: Ocorrência do gênero Lepidotes no Neojurássico da Europa (l), América do Sul
(2), América Central (3), América do Norte (a), Ásia (S) e África (6).



Figura 28: Ocorrência do gênero Lepidotes no Eocretáceo da Europa (*), África (*), México (>),
Brasil(O) e China (f).
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Figura 32: Espectrometria da dispersäo da energia de raios-x na camada
de ganoína das escamas dos Semionotidae.



DIAGRAMA DE DICE-I-ERAAS

Variável: Comprimento (em mm)
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Figura 33: Análise estatíst¡ca das dimensões de escamas isoladas de quatro
espécies do gênero l_epidotes.
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das espécies brasileiras de Semionotidae.
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Figura 35: Marcos anatômicos utilizados na análise de rnorfornetria
geométrica dos Semionotidae.
1. ponta do focin ho
2. base da elevação pré-dorsal
3. base anterior da nadadeira peitoral
4. base anterior da nadadeira dorsal
5. base anterior da nadadeira pélvica
6. base posterior da nadadeira dorsal
7. base posterior da lradadeira anal
B. base superior da nadadeira caudal
9, base inferior da nadadeira caudal
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Figura 36: Configuração média dos táxons de Semionotidae utilizada
para obtenção dos diagramas de deformação relativa
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Figura 37: Diagramas de <ieformação relailva, mostrando diferenciação
entre as especies Lepidotes /aevrs (a) e L. e/yensrs (b), quanto
ao alongamento do focinho.
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Figura 38: Diagramas de defonnação relativa, mostrando diferenciação
entre as espécies Lepidotes piauhyensis (a), L e/vensls (b)
e L. roxoi (c), quanto à inflexão ventral do focìnho



-n õ' o) I
$6 ql

a
fC N

' o
)

a;
a

oÐ
.

o< or
9

o-
 a

i
a;

' Ø
õ(

o
oJ

c
^0

)
ol @

O
(D

=
oi

D
f_ õ9 J.

ì üY l¡o
Ø o) u) * o- 0) a) 0) E tI] =
1ì

W
at

so
nu

lu
s

P
ar

al
ep

id
ot

us

S
. 

e/
eg

an
s

S
. 

ka
na

be
ns

rs

L.
 p

ia
uh

ye
ns

Ìs

L.
 r

ox
ci

L.
 la

ev
is

L.
 m

ax
im

us

L.
 s

ou
za

i

A
ra

rip
el

ep
id

ot
es

L.
 g

lo
ria

e

L.
 e

/v
en

sr
,s

L.
 le

nn
ie

ri

W
at

so
nu

lu
s

P
ar

al
ep

id
ot

us

A
ra

rip
el

ep
id

ot
es

S
. 

e/
eg

an
s

S
. 

ka
na

be
ns

rs

L.
 p

ia
uh

ye
ns

is

L.
 r

ox
oi

L.
 la

ev
is

L.
 m

ax
im

us

L.
 s

ou
za

i

L.
 g

lo
ria

e

L.
 e

lv
en

si
s

L.
 le

nn
ie

ri



-f
l

C
O c À 9

(o
>

oò ff r(
u o^ io tÕ 9o Y
=

a'
\ 

C
n

Jf oØ oo
-

aA (L
¡ 

.
Ø

P rR -Yv-
-J A
a

(n
-

o:
ì

fÐ
 (

,
o¡

c
cn

 -
d

-q
)

to
,

-T
l 
_

(a
ó

C
f H
õ;

:"
 ú

o o_ c 0) (n N
. o o (t

W
at

so
nu

lu
s

P
ar

al
ep

Ìd
ot

us

S
. 

e/
eg

an
s

S
. 

ka
na

be
ns

is

L.
 p

ra
uh

ye
ns

is

L.
 r

ox
oi

L.
 I

ae
vi

s

L.
 m

ax
im

us

L.
 e

lv
en

si
s

L.
 le

nn
ie

rt

A
ra

rip
el

ep
id

ot
es



HSTANNPAS



ESTAMPA I

TISTA RESUMIDA DAS ESTAMPAS

Holótipo de Leprdofes e/yensls (Blainville, 181 8), A. Parte (MNHN
10527), B. Contra-parte (MNHN 10528)

ESTAMPA II A. Holótipo de " Lepidotes" temnurus BM(NH) P 742O, B. Morfologia
externa das escamas de Leprdofes.

ESTAMPA lll: Lepictotes piauhyensis. A. Vista geral do corpo do exemplar DGM
297-P (Holótipo); B. Vista geral do corpo do exemplar DGM sin".

ESTAMPA lV: Lepidotes piauhyensis A. Vista geral do corpo do exemplar AMNH
10012; B. Vista geral do corpo do exemplar AMNH 10013.

ESTAMPA V: Lepidotes piauhyensis. A. Microestrutura de um osso craniano,
exibindo camada de ganoína uni-estratificada; B. Vista lateral direita do crânio do
exemplar DGM 296,P.

ESTAMPA Vl: Lepidotes piauhyensis A. Teto craniano em vista dorsal; B. porçäo
anterior do teto cran¡ano, em vista dorsal, com destaque para o pré-maxilar.

ESTAMPA Vll: Lepidotes piauhyensis. A. Vista lateral direita do crânio do
exemplar AMNH 10012, com destaque para o rostral; B. Vista lateral direita do crånio
do exemplar Pz.DBAV.UERJ 408, com destaque, também, para o rostral.

ESTAMPA Vlll: Lepidotes piauhyensis. A. vista dorsal do teto craniano, exibindo
sua face interna e parte do sistema sensorial; B. Vista dorsal do teto craniano, exibindo
sua face externa.

ESTAMPA lX: Lepidotes piauhyensis. A. Série circumorbital completa; B. Vista
lateral direita do crånio do holótipo, exibindo alguns ossos dérmicos da face.

ESTAMPA X: Lepidotes piauhyensis. A. vista lateral direita do crànio do holótipo,
exibindo a série opercular e parte do hiomandibular; B. Relação cerato-hial/raios
branquiostégios.

ESTAMPAXI: Lepidotes piauhyensis. A. vista lateral esquerda do crânio do
holótipo, destacando a maxila superior; B. vista lateral dire¡ta do crânio do holótipo,
destacando a face externa da maxila inferior e o quadrado.

ESTAMPA Xll: Lepidotes piauhyensis. A, parte da maxila inferior, em v¡sta
externa, B. Face interna da maxila inferior, mostrando o coronóide posterior, com
dentes cônicos dispostos em várias fileiras.

ESTAMPA Xlll: Lepidotes piauhyensis. A. Vista lateral esquerda do crânio do
exemplar Pz.DBAV.UERJ 413, destacando a presença do quadrado-jugal; B. Vista
lateral esquerda do exemplar Pz DBA\/ UER., 408, salientando os ossos do
suspensório mandibular e do arco hióide.



ESTAMPA XIV: Lepidotes p¡auhyens¡s. A, Vista lateral esquerda do exemplar
AMNH 10013, destacando o cerato-hial anterior e o posterior; B. vísta lateral esquerda
do crânio do holótipo, podendo ser observada uma porçåo do paresfenóide.

ESTAMPA XV: Lepidotes piauhyensis. A. Teto craniano, em vista dorsal, exibindo
os pós-temporais direito e esquerdo separados pelas primeiras escamas dorsais; B.
Porçåo anterior do corpo do holótipo, compreendendo o crånio até o final da elevação
pré-dorsal, com destaque para a cintura escapular.

ESTAMPA XVI: Lepidotes piauhyensis. A, Porção anterior do corpo, evidenciando
as nadadeiras peitorais direita e esquerda; B. Porçäo posterior do corpo, evidenciando
nadadeiras dorsal e caudal.

ESTAMPA XVll: Lepidotes piauhyensis. A. porção posterior do corpo, evidenciando
nadadeira anal; B. Porçáo posterior do corpo, evidenciando nadadeiras dorsal, anal e
caudal.

ESTAMPA XVlll: Lepidotes piauhyensis. A. porçåo posterior do corpo, evidenciando
nadadeira caudal heterocerca abreviada; B. Fileira de escamas conspÍcuas na linha
mediana dorsal, formando uma crista pronunciada.

ESTAMPA XIX: Lepidotes piauhyensis. A. Detalhe dos tubérculos presentes na
superfície externa da ganoína de uma escama da regiäo anterior, observados no MEV; B.
Secçäo vertical de uma escama em luz polarizada.

ESTAMPA XX: Lepidotes piauhyensis. A. secçåo vertical de uma escama em luz
polarizada; B. Secçåo vertical de uma escama em luz polarizada.

ESTAMPAXXI: Lepidotes congolensis (Hussakof, .1917). A. Material{ipo (AMNH
6392) composto pr¡ncipâlmente por escamas; B. Ossos cranianos e escamas.

ESTAMPA )üll: Lepidotes roxoi. A. Hotótipo (DGM 423-p); B Vista tateral do
crânio e da porção anterior do corpo do holótipo.

ESTAMPA XXlll: Lepidotes roxoi. A. vista lateral direita do crånio do exemplar DGM
422-P, exibindo vários ossos dérmicos; B, Detalhe da ilustraçäo anterior, destacando a
série circumorbital.

ESTAMPA XXIV: Lepidotes roxoi. A. Escamas isoladas, representativas de várias
regiões do corpo do peixe; B. Detalhe dos tubérculos presentes na superfície externa da
ganoÍna de uma escama da regiäo anterior, observados no MEV.

ESTAMPA XXV: Lepidotes roxoi. A. Secção vertical de uma escama em luz
polarizada; B. Secçåo vertical de outra escama em luz polarizada, exibindo contato
erosivo.

ESTAMPA XXVI: Lepidotes roxoi. A. secçäo vertical de uma escama em luz normal;
B. Secçåo vertical de uma escama em luz polarizada.



ESTAMPA XXVII: Lepidofes maximus Wagner, 1863. A. Molde de um exemplar
quase completo; B, Detalhe da ilustraçåo anterior, destacando a ornamentaçåo dos
ossos cranianos e das escamas.

ESTAMPA XXV|ll: Lepldo tes souzai. A. Crânio incompleto, em vita lateral, mais parte
anterior do corpo até a oitava fileira de escamas; B. Duas escamas com ornamentação
em forma de tubérculos

ESTAMPA XXIX: Lepidotes souzai. A. Secçáo vertical de
normäl, B. Secçäo vertical de outra escama, em luz normal.

ESTAMPAXXX: Lepidotes llewellyni. A. Holótipo (DGM
ilustraçåo anterior.

umá escama, em luz

425-P), B. Detalhe da

ESTAMPA XXXI: A. Leprdofes sp do Cretáceo da África; B, Exemplar MN 4377-V de L.
llewellyni exibindo suas faces lateral direita e lateral esquerda.

ESTAMPAXXXII: Lepidotes llewellyni. A. Detalhe dos tubérculos presentes na
superfície externa da ganoína de uma escama da região anterior, observados no MEV; B.
Secçåo vertical de uma escama, em luz normal.

ESTAMPA XXXlll: Lepidotes llewellyni. A Secçåo vertical de uma escama, em luz
normal; B. Seçäo horizontal de uma escama, em luz normal.

ESTAMPA XXXIV: A. Seção vertical de uma escama de Leprdofes lteweilyni, em luz
polarizada; B. Exemplar quase completo de Leprdofes /aeva.

ESTAMPA ÐfiV: Lepidotes mawsoni A Exemplar BM (NH) p SS34a (Sintipo) em
vista dorsal; B, Exemplar BM (NH) P 5534b (Síntipo) em vista ventral,

ESTAMPA XXXVI: Leprdofes mawsoni. Escamas isoladas, representativas de várias
regiöes do corpo do peixe.

ESTAMPA XXXVII: Lepidotes mawsoni. Escamas isoladas, representat¡vas de várias
regiões do corpo do peixe.

ESTAMPAXXXVIII: Lepidotes mawsoni. A, Detalhe dos tubérculos presentes na
superfície externa da ganoína de uma escama da regiáo anterior, observados no MEV; B.
Secçäo vertical de uma escama em luz polarizada.

ESTAMPA XXXIX: Leprdotes mawsoni. A. Secçåo vertical de uma escama em luz
polarizada; B. Detalhe da ilustração anterior.

ESTAMPA XL: Lepidotes mawsoni. A. Secçäo vertical de uma escama em luz
polarizada; B. Secção vertical de uma escama da linha lateral, em luz polarizada.



ESTAMPA XLI: Lepidotes mawsoni. A. Detalhe dos tubérculos presentes na
superfície externa da ganoína de uma escama da região anterior, observados no MEV; B.
Secção vertical de uma escama da linha lateral, em luz polarizada.

ESTAMPAXLll: Lepidotes olive¡rai. A Escamas DGM 952-P (Síntipos) das regiões
mediana e anter¡or do corpo do peixe; B. Escamas DGM 952-P (Síntipos) das regiões
dorsal, posterior e da base da nadadeira caudal.

ESTAMPA XLlll: Lepidotes oliveirai. A. Detalhe dos tubérculos presentes na superfície
externa da ganoína de urna escama da regiäo anterior, observados no MEV; B. Secçåo
vertical de uma escama, em luz polarizada.

ESTAMPA XLIV: Lepidotes oltveira¡. A. Secção vertical de uma escama, em luz
polarizada; B. Secçåo vertical de uma escama, em luz normal.

ESTAMPA XLV: Lepidotes ol¡veira¡. A Secção vertical de uma escama, em luz
polarizada; B. Secçåo horizontal de uma escama, em luz polarizada.

ESTAMPAXLVI: Lepidotes dxsepfiensrs. A. Holótipo (DGM 675-P); B. Hotótipo visto
de um outro ângulo e por um outro aumento.

ESTAMPA XLVII: Lepidotes dxsepflensls. A. Superfície externa da ganoína,
observada no MEV; B. Várias escamas conservadas em fragmentos de rocha,

ESTAMPA XLVlll; Lepidotes dlxsepfiensrs. A. Très escamas isoladas de diferentes
regiöes do corpo; B. Detalhe dos tubérculos presentes na superfície externa da ganoína
de uma escama da região anterior, observados no MEV.

ESTAMPA XLIX: Lepidotes dxsepfiensrs. A. Secçäo vertical de uma escama, em luz
normal, B. Secçâo vertícal de uma escama, em luz normal.

ESTAMPA L: Lepidotes dxsepfr'ensrs. A. Secçäo vert¡cal de uma escama, em luz
polarizada; B. Secçäo vertical de uma escama, em luz polarizada.

ESTAMPA Ll: "Lepidotes iguatuensis''. A Hotótipo (DGM 1060-p); B Outra face
da rocha onde foram preservadas as estruturas anatômicas do holótipo.

ESTAMPA Lll: " Lepidotes iguatuensis". A. Face interna do pré-maxilar esquerdo; B.
Rostral exibindo sua típica forma de boomerang.

ESTAMPA Llll: " Lepidotes iguafuensls". A Frontal esquerdo, em sua face interna, e
dermesfenótico, em sua face externa; B. Dermopterótico esquerdo, exibindo sua face
interna.

ESTAMPA LIV: " Lepidotes iguatuensis". A. Placa pós-orbital, com tubérculos densos
e conspícuos; B. Várias escamas da regiåo anterior, exibindo suas faces externa e
interna,



ESTAMPA LV: " Lepidotes ig uafuensrs". A. Várias escamas de diferentes regiöes do
corpo do peixe; B. Várias escamas das regiões posterior e caudal.

ESTAMPA LVI: " Lepidotes iguatuensis''. A. Secçäo vertical de uma escama, em luz
normal; B. Secçåo vertrcal de uma escama, em luz normal.

ESTAMPA LVll: " Lepidotes iguatuensid'. A. Secçåo vertical de uma escama da
regiåo anterior, em luz normal; B. Canal vascular associado ao sistema de tubos de
dentina.

ESTAMPA LVlll: Lepidotes sp. "1". A. Vista geral do exemplar; B. Vista lateral do
crânio, exibindo ossos dérmicos do teto craniano, da face e da série opercular.

ESTAMPA LIX: Lepidotes sp "1". A. Vista lateral do crânio, exibindo ossos
dérmicos da face, maxilas inferior e superior e uma porçäo do hiomandibular; B. Vista
lateral do crånio, exibindo ossos da série opercular, nadadeira peitoral e escamas.

ESïAMPA LX: Lepidotes sp. "2". A. Dentes em vista oclusal e lateral; B. Dentes
da coleçáo do Carnegie Museum of Natural Hìstory.

ESTAMPA LXI: Lepidotes sp "2" A, Desgaste da superfície oclusal de um dente
triturante, observado no MEV; B. Secção vertical de um dente medial, em |uz
polarizada.

ESTAMPA LXll: Lepidotes sp. "2". A. Camada de dentina; B. Secção vertical de um
dente.

ESTAMPA LXlll: Lepidotes sp. "2". A. Secção vertical de um dente medial, em luz
normal; B. Secçåo vertical de um dente medial, em luz normal.

ESTAMPA LXIV: Lepidotes sp, "2". A. Secção vertical de um dente medial; B. Corte
horizontal de um dente medial, em luz polarizada.

ESTAMPA LXV: Lepidotes sp. "2". A. Ganoína delimitando a base da acrodina e
revestindo a porção lateral da dentina; B. Colar de ganoína, em luz polarizada.

ESïAMPA LXVI: Lepidotes sp. "3". A. 15 escamas isoladas, representando várias
regiöes do corpo do peixe; B. Detalhe dos tubérculos presentes na superfície externa da
ganoína de uma escama da regiåo anterior, observados no MEV.

ESTAMPA LXVII: Lepidotes sp. "3". A. Secção vertical de uma escama, em luz
polarizada; B. Secção vertical de uma escama, em luz polarizada.

ESTAMPA LXVlll: Lepidotes sp. "3". A. Secção vertical de uma escama, em luz
polarizada; B. Secçåo horizontal de uma escama, em luz polarizada.



ESTAMPA LXIX: Araripelepidotes temnurus. A. Parte e contra-parte do exemplar
DGM 1104-P; B. Exemplar preparado quimicamente, pondo em evidència ossos do
neurocrânio e escamas.

ESTAMPA LXX: Araripelepidotes temnurus. A. Endoesqueleto da nadadeira caudal
do exemplar AMNH 1 181 3; B. Nadadeira caudal mostrando sua heterocerquia
abreviada.

ESTAMPA LXXI: A. Endoesqueleto da nadadeira caudal de Lepidofes e/vens,s; B.
Escamas quadrangulares da regiäo anterior do corpo do peixe.

ESTAMPA Düf l: Araripelepidotes temnurus. A. Escamas rombóides das regiões
posterior e caudal do corpo do peixe; B. Detalhe dos tubérculos presentes na superfície
externa da ganoína de uma escama da regiäo anterior, obseryados no MEV.

ESTAMPA l-XXlll: Araripelepidotes temnurus. A. Secçäo vertical de uma escama, em
luz polarizada; B. Secçäo vertical de uma escama, em luz polarizada.

ESTAMPA DülV: A. Lepidotes elvens¡s exibindo dentes marginais estiliformes nas
maxilas superior e inferior; B. Lepidotes piauhyensis apresentando dentes marginais
estilíformes e dentes mediais um pouco mais robustos.

ESTAMPA D(XV: A. Lepldofes maximus exibindo a maxila inferior com dentes
"fortemente triturantes" no coronóide; B. Lepidotes /aevls apresentando dentes mediais
"fortemente triturantes",



ESTAMPA ¡

Lepidotes e/vensls (Blainville, 181 8)

(Holótipo)

A. Parte (MNHN 10527).

B. Contra-parte (MNHN 10528).
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ESTAMPA I



ESTAMPA II

A. Holótipo de"Lepidotes" temnurus BM (NH) P 742O.

B. Morfologia externa das escamas de Leprdofes (a: regiäo anterior
p: regiåo posterior).
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ËSTAMPA II



ESTAMPA III

Lepidotes piauhyensis

A. Vista geräl do corpo do exemplar DGM 297-P (Holótipo)
(Epd: elevaçåo pré-dorsal).

B. Vista geral do corpo cio exemplar DGM s/n"
(Epd: elevação pré-dorsal).
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ESTAMPA II¡



ESTAMPA IV

Le pid ote s p i a u h.ye n si s

A. Vista geral do corpo do exemplar AMNH 10012 (Epd: elevaçáo
pré-dorsal).

B. Vista geral do corpo do exemplar AMNH 10013 (Epd: elevação
pré-dorsal).
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ESTAMPA IV



ËSTAMPA V

Lep¡dofes P¡auhYensts

A. Micro-estrutura de um osso craniano (supra-orbital)' exibindo
camada de ganoína uni-estratificada (GA: ganoina; O: camada óssea; +:
osteócitos) (x1 000 aproximadamente).

B. Vista lateral direita do crânio do exemplar DGM 296-P' com a
porção anterior do corpo até a quinta fileira de escamas Série

circumorbital (SCO) comPleta.
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ESTAMPA V



ESTAMPA V¡

Lepidotes piauhyensis

A. Teto craniano em vista dorsal, mostrando as relaçöes de proporção
entre o pré-maxilar e o frontal, bem como o perfeito encaixe entre estes
ossos (PMx: pré-maxrlar; Fr: frontal).

B. Porção anterior do teto craniano, em vista dorsal, com destaque para o
pré-maxilar (PMx: pré-maxilar; ba: bordo alveolar; pap: processo
ascendente; l: forâmen para o nervo olfatório; Vll: foråmen para o ramo
palatino do nervo facial; Fr: frontal; Na: nasal; Þ: dentes) (x3).
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ESTAMPA VI



ESTAMPA VII

Lepidotes piauhyensis

A. Vista lateral direita do crånio do exemplar AMNH 10012, com
destaque para o rostral (Ros: rostral; com. et.: comissura etmoideana).

B. Vista lateral direita do crånio do exemplar Pz.DBAV.UERJ 408, com
destaque, também, para o rostral (Ros: rostral).
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ESTAMPA VII



ESTAMPA VI¡I

LePidotes PiauhYens¡s

A. Vista dorsal do teto craniano, exibindo sua face ìnterna e parte do

sistema sensorial (Fr: frontal; Pa: parietal; Dpt: dermopterótico; So:

série supra-orbital; Dsf: dermesfenótico; c. so: canal sensorial supra-

orbital; c. io: canal sensorial infra-orbital)

B. Vista dorsal do teio craniano, exibindo sua face externa. Trajeto dos

canais sensoriais pode ser visualizado, bem como a linha de sutura

fronto-parretal (Fr: frontal; Pa: parietal, ExEscap: extra-escapular, ct:

comissura transversa; c. ll: porção cefálica do canal da linha lateral)'
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ESTAMPA VIII



ËSTAMPA IX

Le Pidotes Pia ur,Yensrs

A. Série circumorbital completa (So: série supra-orbital; lo: série

infra-orbital; Po: série pós-orbital; Dst: dermesfenótico).

B. Vista lateral direita do crânio do holótipo, exiblndo alguns ossos

dérmicos da face (Po: série pós-orbital; POp: pré-opérculo; c. pop:

canal sensorial pré-oPercular).
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ESTAIVIPA IX



ËSTAMPA X

LePidotes PiauhYensis

A. Vista lateral direita do crånio do holótipo, exibindo a Sériê

opercular e parte do hiomandibular (Hi) (Op: opérculo; SOp:

subopérculo; lOp: interopérculo) (x0,6 aproximadamente)

B. Relaçäo cerato-hiallraios branquiostégios (CHr: cerato-hial

anterior; CHz: cerato-hial posterior; Rbr: raios branquiostégios)
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ESTAMPA X



ESTAMPA X¡

LePidotes P¡auhYens¡s

A.Vistalateralesquerdadocrâniodoholótipo,destacandoamaxila
superior (Mx: maxilar; SMx: supramaxilar).

B. Vista lateral direita do crànio do holótipo' destacando a face

externa da maxila inferior e o guadrado (Qu) (DEspl: dentalo-

esplenial; Ang: angular; SAng: supra-angular)'
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ËSTAMPA XI



ESTAMPA XII

Lepidotes piauhyensls

A. Parte da maxila inferior, em vista externa (DEspl: dentalo-
esplenial; Ang: angular; p. c.mci: poros do canal sensorial
mandibular).

B, Face interna da maxila inferior, mostrando o coronóide posterior
(Co), com dentes cônicos dispostos em várias fileiras.
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ESTAMPA XII



ESTAMPA XI¡I

LePidotes PiauhYensis

A. Vista lateral esquerda clo crànio do exemplar Pz DBAV UERJ

413, destacando a presença do quadrado-jugal (l) (x1 ,2

aproximadamente).

B. Vista lateral esquerda do exemplar Pz DBAV UERJ 408'

salientando os ossos do suspensório mandibular e do arco hióide

(1: hiomandibular; 2: quadrado; 3: inter-hiali 4: cerato-hial anterior;

à: cerato-hial posterior; 6: hipial ventral; 7: hipial dorsal; 8:

ectopterigóide1; 9: (?)ectopierigóidez; 1 0: endopterigóide; 1 1 :

metapterigóide; 12: autopalatino; 13: dermopalatino)'
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ESTAMPA XIII



ËSTAMPA XIV

Lepidotes piauhyensis

A. Vista lateral esquerda do exemplar AMNH 10013, destacando o
cerato-hial anterior (CH1) e o posterior (CH2).

B. Vista lateral esquerda do crånio do holótipo, podendo ser
observada, através da órbita, uma porçåo do paresfenóide (Psf).
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ESTAMPA XIV



ESTAMPA XV

LePidotes PiauhYensis

A. Teto craniano, em vista dorsal, exibindo os pós-temporais direito

e esquerdo separados pelas primeiras escamas dorsais (Ptemp:

pós-temporal; c. ll: porçåo cefálica do canal da linha lateral)'

B. Porçâo anterior do corpo do holótipo, compreendendo o crânio

até o final da elevação pré-dorsal, com destaque para a cintura

escapuiar (Ptemp: pós-temporal; Scl: supracleitro; Cl: eleitro).
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ESTAMPA XV



ESTAMPA XVI

Leq¡dotes P¡auhyenss

A. Porção anterior do corpo, evidenciando as nadadeiras peitorais

direita e esquerda, com fulcras basal e franjada (x0'75

aproximadamente).

B. Porçäo posterior do corpo, evidenciando nadade¡ras dorsal e

caudal (ful: escamas fulcrais; rp: radial proximal)
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ESTAMPA XVI



ËSTAMPA XVII

LePidotes PiauhYensis

A. Porçäo posterior do corpo, evidenciando nadadeira anal (Ea:

escamã anal modificada; rp: radial proximal; rm: radial mediana)
(x0,75 aproximadamente).

B. Porção posterior do corpo, evidenciando nadadeiras dorsal' anal

e caudal (Ea: escama anal modificâda)
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ESTAMPA XV¡I



ESTAMPA XV¡II

LePidotes Piauhyensis

A. Porção posterior do corpo, evidenciando nadadeira caudal

heterocãrca abreviada, protegida por fileiras de fulcras basais e

franjadas; as lepidotrÍquias também podem ser observadas (x0,7

aproximadamente),

B. F¡leira de escamas conspícuas na linha mediana Oorsal (&),

formando uma crìsta pronunciada (xl ,2 aproximadamente)'
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ESTAMPA XVII¡



ËSTAMPA XIX

LePidotes PiauhYensis

A. Deialhe dos tubérculos presentes na superfície externa da ganoína

de uma escama da região anterior, observados no MEV

B. Secção vertical de uma escama em luz polarizada (GA: ganoina;

PB: ptaca ôssea basal; lc: linhas de crescimento) (x350

aproximadamente),
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ESTAMPA XIX



ESTAMPA XX

LePidotes Piauhyenss

A. Secçåo vertical de uma escama em luz polarizada, mostrando em

detalhó alguns canalículos atravessando o limite ganoína-placa basal

( ) ) (GA: 
-ganoína; PB: placa óssea basal; cW: canalículos de

Williamson) (x1 000 aproxímadamente).

B. Secção vertical de uma escama em luz polarizada (fS: fibras de

Sharpey; lc: linhas de crescimento; os: osteócito; cW: canalÍculos de

Williamson) (x680 aproximadamente).
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ESTAMPA XX



ËSTAMPA XXI

Lepidotes congolensis (Hussakof, 1 91 7)

A. Material-tipo (AMNH 6392) composto principalmente por

escamas.

B. Ossos cranianos e escamas
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ESTAMPA XXI



ËSTAMPA XXI¡

Le?¡dotes roxot

A. Holótipo (DGM 423-P), representado por um exemplar quase

completo, faltando apenas uma parte da regiäo anterior do crânio e

parte das nadadeiras (x0,06 aproximadamente).

B. Vista lateral do crânio e da porçåo anterior do corpo do holótlpo,

incluindo escamas e nadadeira peitoral (Fr: frontal; Pa: parietal; Op:

opérculo; POp: pré-opérculo; SOp: subopérculo; lOp: rnteropérculo:

Cl: cleitro) (x0,1 7 aproximadamente).
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ËSTAMPA XXII



ESTAMPA XXII¡

Le?¡dotes roxot

A. Vista lateral direita do crânio do exemplar DGM 422-P ' exibindo

vários ossos dérmicos (Pa: parietal; Dpt: dermopterótico; ExEscap:

extra-escapular; Op: opérculo, SOp: subopérculo; lOp:

interopérculo; So: série supra-orbital; Slo: série -infra-orbital; 
SPo:

série pós-orbital; Dsf: dermesfenótico; POp: pré-opérculo; c pop:

canal sensorial pré-opercular; Ptemp: pós-temporal, Scl:

supracleitro).

B. Detalhe da ilustraçäo anterior, destacando a série circumorbital'
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ESTAMPA XXIII



ESTAMPA XXIV

Lep¡dotes roxot

A. Escamas isoladas, representat¡vas de várias regiöes do corpo do
peixe, principalmenie anterior, mediana e dorsal (ou ventral).

B. Detalhe dos tubérculos presentes na superfície externa da ganoína

de uma escama da regiåo anterior, observados no MEV.
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ESTAMPA XXIV



ESTAMPA XXV

LePidotes roxoi

A. Secção vertical de uma escama em luz polarizada (GA: ganoÍna;

PB: placa óssea basal; lc: linhas de crescimento; -+: contato
erosivo) (x350 aproximadamente).

B. Secçäo vertical de outra escama em luz polarizada, exibindo o

contato erosivo em maior detalhe (GA: ganoína; PB: placa óssea
basal) (x400 aproximadamente),



GALLO-DA-SILVA, Valéria (1 998)

ËSTAMPA XXV



ËSTAÍUPA XXVI

LePidotes roxoi

A. Secçåo vertical de uma escama em luz normal (cW: canalículos

de Williamson; os: osteócitos) (x400 aproximadamente)'

B. Secçäo verlical de uma escama em luz polarizada (fS: fibras de

Sharpey; cW: canalículos de Williamson; os: osteócitos) (x680

aproximadamente),
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ESTAMPA XXVI



ËSTAMPA XXVII

Lepldofes maximus Wagner, 1863

A. Molde de um exemplar quase completo, em exposição no

Amerlcan Museum of Natural History, com cerca de 2000mm de

comprimento total.

B, Detalhe da ilustraçåo anterior' destacando a ornamentaçäo dos

ossos cranianos e das escamas
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ËSTAIVIPA XXVII



ËSTAMPA XXV¡II

LePidotes souzai

A. Crânio incompleto, em vita lateral, mais parte anterior do corpo até a

oitava fileira de escamas (Fr: frontal; Dpt: dermopterót¡co; ExEscap:

extra-escapulares lateral e mediano; POp: pré-opérculo; Op:

opérculo; SOp: subopérculo; Ptemp: pós-temporal; Scl: supracleitro;

Cl: cleiho).

B. Duas escamas com ornamentaçäo bem evidente em forma de

tubérculos (zi'. zona de imbricaçåo).
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ESTAIIffPA XXVIII



ESTAMPA XXIX

LePídotes souzai

A, Secçåo vertical de umâ escama, em luz normal (lc: linhas de

crescimento) (x170 aproximadamente).

B. Secçåo vertical de outra escama, em luz normal (os: osteÓcito)

(x680 aproximadamente).
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ESTAMPA XXIX



ESTAMPA XXX

LePidotes llewellYni

A. Holótipo (DGM 425-P), representado por um espécimen

incompleto, preservado em seu lado direito, portando algumas

fileiras de escamas e alguns ossos cranianos

B. Detalhe da ilustração anterior (Op: opérculo; Piemp: pós-

temporal; c. ll: porção cefálica do canal da linha lateral) (x0'6

aproxÍmadamente).
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ESTAMPA XXX



ESTAMPA XXXI

A. Lepldofes sp do Cretáceo da África, muito semelhanle à L. Ilewellyni

(a: região anterior; p: regiäo posterior).

B. Exemplar MN 4377-V de L, llewellynl exibindo suas I'aces lateral

direita (1) e lateral esquerda (2), com as escamas apresentando
uma forte imbricaçäo.
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ËSTAMPA XXXI



ESTAMPA XXXII

LePidotes llewellYni

A. Detalhe dos tubérculos presentes na superfÍcie externa da ganoína

de uma escama da região anterior, observados no MEV

B. SecÇäo vertical de uma escama, em luz normal (PB: piaca óssea

basal; õW: canalículos de Williamson) (x400 aproximadamente)'
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ËSÏAMPA XXXII



ESTAMPA XXXIII

Leqidotes llewellYni

A. Secção vertical de uma escama, em luz normal' mostrando em

detalhe alguns canalículos atravessando o limite ganoína-placa basal

( ) ) (GA: ganoína; PB; placa ôssea basal; cW: canalículos de

Williamson) (x400 aproximadamente)

B. Seção horizontal de uma escâma' em luz normal, exibindo

numerosos osteécitos (os) (x350 aproximadamente)



GALLO-DA-SILVA, Valéria (1 998)

ESÏAMPA XXXIII



ESTAMPA XXXIV

A. Seção vertical de uma escama de Lepldofes llewellyni, em luz
polarizada (fS: fibras de Sharpey; PB: placa óssea basal; os:

osteócitos) (x400 aproximadamente).

B. Exemplar quase complelo de Lepidotes /aevls, em exposiçåo no
Museum national d'Histoire naturelle, com cerca de 742mm de
compr¡mento padráo.
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ESTAMPA XXXIV



ESTAMPA XXXV

Lepidofes mawsoni

A. Exemplar BM (NH) P 5534a (SÍntipo) em vista dorsal (aa:

apèndices anter¡ores; zi: zona de imbricação; GA: ganoína).

B. Exemplar BM (NH) P 5534b (Síntipo) em visia ventral (aa:
apêndices anteriores; ei: excrescência interna).
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ESTAMPA XXXV



ESTAMPA XXXVI

Lepldofes mawsoni

Escamas isoladas, representativas de várias regiöes do corpo do peixe,

principalmente anterior (1" e 3" fileiras) e mediana (2" fileira), em vista

dorsal (todas as escamas da 1" coluna) e ventral (as duas primeiras

escamas da 2" coluna) (aa: apêndice anterior; ei: excrescència
interna; ps: articulação "peg-and-socket" ).
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ESTAMPA XXXVI



ESTAMPA XXXVII

Lepidotes mawsoni

Escamas isoladas, representativas das regiões posterior (A e B), dorsal
ou ventral e caudal (B e C) do corpo do peixe; escamas fulcrais
também estão presentes (C) (bo: borda elevada na ganoína).
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ESTAMPA XXXVII



ËSTAMPA XXXVIII

Lepidotes mawsoni

A. Detalhe dos tubérculos presentes na superfície externa da ganoína
de uma escama da região anterior, observados no MEV.

B. Secçåo vertical de uma escama em luz polarizada (GA: ganoína,
PB: placa óssea basal; lc: linhas de cresc¡mento; cW: canalículos de
Williamson) (x1 20 aproximadamente).
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ESTAMPA XXXVIII



ËSTAMPA XXX¡X

Lepidotes mãwson¡

A. Secçåo vertical de uma escama em luz polarizada, mostrando em
detalhe alguns canalículos atravessando o limite ganoína-placa basal
(Þ ) (GA: ganoína; PB: placa éssea basal; cW: canålículos de
Williamson) (x680 aproximadamente).

B. Detalhe da ilustraçåo anterior (cW: canalículos de Williamson)
(x1 360 aproxirnadarnente).
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ESTAMPA XXXIX



ESTAMPA XL

Lepidotes mawsoni

A. Secção vertical de uma escama em luz polarizada, evidenciando
a alta densidade de fibras de Sharpey (fS) (cW: canalículos de
Williamson; os: osteócitos) (x 680 aproximadamente).

B. Secção vertical de uma escama da linha lateral, em luz
polarizada, exibindo o poro sensorial (po) e o "cone" proteior (GA:
ganoína; PB: placa óssea basal (x120 aproximadamente).
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ESTAMPA XL



ESTAMPA XLI

Leptdofes mawsoni

A. Detalhe da secção vertical da escama da linha lateral,
evidenciando o poro sensorial (po) (x700 aproximadamente).

B. Secçåo veriical de uma escama da linha lateral, em luz
polarizada, exibindo dois "cones" protetores (GA: ganoína; PB: placa
óssea basal) (x1 20 aproximadamente).
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ESTAMPA XLII

LePidotes oliveirai

A. Escamas DGM 952-P (Síntipos) das regiöes mediana (1) e

anterior (2 e 3) do corpo do peixe (a: região anterior da escama)
(v2)

B. Escamas DGM 952-P (Síntipos) das regiöes dorsal ou ventral (1),

posterior ou caudal (2) e da base da nadadeira caudal (3) do corpo

do peixe (a: regiåo anterior da escama) (x2).
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ËSTAMPA XLII



ESTAMPA X¡-III

LePidotes oliveirai

A. Detalhe dos tubérculos preserrtes na superfícte externa da ganoína

de uma escama da regiäo anterlor, observados no MEV

B. Secção verticaì de umâ escama, em luz polarizada (GA: ganoína'

Þa: plå"" óssea basal; cW: canalículos de Williamson; lc: linha de

crescimento) (x85 aproximadamente)



GALLO'DA-SILVA, Valéria (1 998)

ESTAMPA XLIII



ESTAMPA XLIV

Lepidotes oliveirai

A. Secçåo vertical de uma escama, em luz polarizada. mostrando
em deialhe alguns canalÍculos atravessando o limite ganoÍna-placa
basal (GA: ganoina; PB: placa össea basal; cW: canalículos de
Williamson) (x340 aproximadamente).

B. Secçåo vertical de uma escama, em luz normal, evidenciando a
alta densidade de fibras de Sharpey (fS) (GA: ganoína; PB: placa
óssea basal (x370 aproximadamente).
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ESTAMPA XLV

Lepidotes oliveirai

A. Secção vertical de uma escama, em luz polarizada (GA: ganoína;
PB: placa óssea basal; os: osteócitos) (x680),

B. Secção horizontal de uma escama, em luz polarizada, com
osteócitos radiantes e numerosos (PB: placa óssea basal; os:
osteócito) (x'1 360).
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ESTAMPA XLV



ESTAMPA XLVI

Lepldofes d,lsePflensis

A. Holótipo (DGM 675-P), representado por escamas conservadas em

marga.

B. Holótipo visto de um outro ângulo e por um outro aumenio
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ESTAMPA XLVII

LePldofes dixsePflensls

A. SuperfÍcie externa da ganoína, observada no MEV, com inúmeras

pontuações.

B. Vänas escamas conservadas em fragmentos de rocha
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ESTAMPA XLVII
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ESTAMPA XLVIII

Le p idote s dxsePflensls

A. Três escamas isoladas, sendo, da esquerda para direita, duas delas
possivelmente das regiöes posterior e caudal; e a outra, provavelmente

da região dorsal.

B. Detalhe dos tubérculos presentes na superfície externa da ganoína

de uma escama da região anter¡or, observados no MEV
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ESTAMPA XLVIII



ESTAMPA XL¡X

Le p i d ot e s dxsepflensls

A. Secçåo vertical de uma escama, em luz normal, desiacando a
relação da camada de ganoína (GA) com a placa óssea basal (PB)
(x400 aproximadamente).

B. Secção veriical de uma escama, em fuz normal, evidenciando a
bifurcaçåo dos canalículos de Williamson (cW) (PB: placa óssea
basal) (x400 aproximadamente).
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ESTAMPA L

Leptdofes dxsePfiensrs

A. Secção vertical de uma escama, em luz polarizada (os: osteócito)
(x1 000 aproximadamente),

B. Secçåo vertical de uma escama, em luz polarizadal, destacando a

densidade de fibras de Sharpey (fS) (x400 aproximadamente)
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ESTAMPA L



ESTAMPA LI

" Le pidotes ig u afuensis'

A. Holótipo (DGM 1060-P) representado por ossos desarticulados
do crânio e da cintura escapular, escamas isoladas e raios de
nadadeira, preservados na rocha.

B. Outra face da rocha onde foram preservadas as estruturas
anatômicas do holótipo.
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ESTAMPA LI



ESTAMPA LII

" Le pidote s þ u afuensls"

A. Face ¡nterna do pré-maxilar (PMx) esquerdo (pap: processo
ascendente, ba: bordo alveolar; l: forâmen para o nervo olfatório).

B. Rostral (Ros) exibindo sua típica forma de boomerang (com. et:
comissura etmoideana).
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ESTAMPA LII



ESTAMPA LIII

" LePidotes ig u atue nsis"

A. Frontal (Fr) esquerdo, em sua face interna' e dermesfenótico
(Dsf), em sua face externa, preservados na mesma face da rocha

(c. so: canal sensorial supra-orbital).

B. Dermopterótico (Dpt) esquerdo, exibindo sua face interna (c io

canal sensorial infra-orbital).
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ËSTAMPA LIII



ESTAMPA LIV

" Le pidotes i g u afuensrs"

A, Placa pós-orbital (Po), com tubérculos densos e conspícuos.

B. Várias escamas da região anterior, exibindo suas faces externa e
interna, sendo possível observar, em algumas delas, a articulação
"peg-and-socket".
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ESTAMPA LV

" Le pidotes ig u afuensrs"

A. Várias escamas das regiões mediana, posterior e caudal, sendo
uma delas da linha lateral,

B. Várias escamas, pr¡nc¡palmente, das regiöes posterior e caudal;
e, pelo menos, uma escama fulcral.
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ËSTAMPA LV



ESTAMPA LVI

" Le p¡dotes tg u afuersls"

A, Secçåo vertical de uma escama, em luz normal, destacando a
relaçåo da camada de ganoína (GA) com a placa óssea basal (PB)
(x400 aproximadamente).

B. Secçåo vertical de uma escama, em luz normal, exibindo
inúmeros ostécitos (os) (cW: canalículos de Williamson; fS: fibras de
Sharpey) (x400 aproximadamente).
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ESTAMPA LVII

" Le pidote s ig u afuensis'

A. Secçäo vertical de uma escama da região anterior, em luz
normal, destacando a presenÇa de uma æmada mediana de dentina
(DE), apresentando um sistema vascular (GA: ganoína; PB: placa
óssea basal; cv: canal vascular) (x400 aproximadamente),

B. Canal vascular associado ao sistema de tubos de dentina (x1000
aproximadamente).
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ESTAMPA LVII



ESTAMPA LVIII

Lepidofes sp. "1"

A. Vista geral do exemplar, preservado em seu lado direito,

B. Vista lateral do crânio, exibindo alguns ossos dérmicos do teto
craniano e da face, e da série opercular (Fr: frontal; Pa: parietal;
Dpt: dermopteróiico).
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ËSTAMPA LVIII
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ESTAMPA LIX

Lepidofes sp. "1"

A. Vista lateral do crånio, exibindo ossos dérmicos da face, maxilas
inferior e superior e uma porçåo do Hiomandibular (Hi) (Suo: série
supra-orbital; Slo: série infra-orbital; Dsf: dermesfenótico; SPo. série
pós-orbital; POp: pré-opérculo; c. pop: canal sensorial pré-
opercular; Mx: maxilar; DEspl: dentalo-esplenial).

B. Vista lateral do crânio, exibindo ossos da série opercular,
nadadeira peitoral e escamas (Op: opérculo; SOp: subopérculo; ful.
b: fulcras basais, ful. f: fulcras franjadas).
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ESTAMPA LIX



ESTAMPA LX

Lepidotes sp. "2"

A. Dentes em vista oclusal (superfície dentária com desgasie) e
lateral (presença da constricçåo).

B. Dentes da coleçåo do Carnegie Museum of Natural History,
s¡milares aos aqui estuaddos.
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ESTAMPA LXI

Lepidotes sp. "2"

A. Desgaste da superfície oclusal de um dente triturante, observado
no MEV.

B. Secçáo vertical de um dente medial, em luz polarizada, exibindo
sua mícroestrutura interna (AC: acrodina; DE: dentina; cp: cavidade
polpar; GA: ganoína) (x85 aproximadamente).
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ESTAMPA LXII

Leprdofes sp. "2"

A. Camada de dentina apresentando diversas células odontoblásticas
(od) e inúmeros túbulos odonioblásticos (tod) (x330 aproximadamente).

B. Secção vertical de um dente, evidenciando linhas de crescimento
(lc) na dentina (AC: acrodina; DE: deniina) (x400 aproximadamente).
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ESTAMPA LXII



ESTAMPA LXIII

LePrdofes sP, "2"

A. Secçåo vertìcal de um dente medial, em luz normal, destacando o
l¡mite regular (l) entre acrodina e dentina (x140 aproximadamente).

B. SecÇão vertical de um dente medial, em luz normal, destacando o
limite ondulado 0) entre acrodina e dentina (x140
aproximadamente).
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ESTAMPA [.X!V

l-e?idotes sP. "2"

A. Secção vertical de um dente mediat, mostrando o detalhe do

limite acrodina*dentina, e evidencìando o paralelismo dos túbulos de

dentina e o arranjo irregular dos túbulos de dentina na acrodina (AC:

acrodina; DE: dentina) (x1000 aproximadamente)

B. Corte horizontal de um dente medial, em luz polarizada, exibindo
a diferente orientaçáo dos grupamentos cristalinos ao longo da

acrodina (DË: dentina; c1 : grupamentos cristalinos paralelos; c2:

grupamentos cr¡stal¡nos aleatórios) (x1000 aprox¡madamente).
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ESTAMPA LXV

Lepidotes sp. "2"

A. Ganoína delim¡tando a base da acrodina e revestindo a porçåo
lateral da dentina, formando uma epécie de colar basal no dente
(AC: acrodina, DE: dentina; GA: ganoÍna) (x140 aproximadamente).

B. Colar de ganoína, em luz polarizada, evidenciando linhas de
crescimento paralelas à superfície do dente (GA: ganoína; lc: linhas
de crescimento) (x1 000 aproximadamente).
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ESTAMPA LXVI

Leprdofes sp. "3"

A. 15 escamas ganóides isoladas da fácies estuarina da Formação
Itapecuru, representando várias regiões do corpo do peixe.

B. Detalhe dos tubérculos presentes na superfície externa da ganoína
de uma escama da região anterior, observados no MEV.
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ESTAMPT4 txvll

LePrdofes sP. '3"

A. Secçäo vertical de uma escama' em luz polarizada, evidenciando

" 
ganoin" multi-estratificada (GA: ganoína; PB; placa óssea basal;

lc: linhas de crescimento) (x340 aproximadamente).

B. Secção vertical de uma escama, em luz polarizada, mosirando

em detãlhe alguns canalíeulos de Williamson (cW) atravessando o
limite serrilhado ( þ ) entre ganoína e placa basal (x680

aproximadamenie).
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ESTAMPA LXVIII

Lepldofes sp. "3"

A. Secção vertical de uma escama, em luz polarizada, evidenciando
linhas de crescimento (lc), Iongos canalículos de Williamson (cW) e
densas fibras de Sharpey (fS) na placa basal (x680
aproximadamente).

B. Secçäo horizontal de uma escama, em luz polarizada,
evidenciando osteócitos (os) e os lúmens do canalículos de
Williamson (x1 360 aproximadamente).
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ESTAMPA LXIX

Ara ri pe le pid ote s te m n u ru s

A. Parte e contra-parte de um exemplar quase completo (DGM
1104-P).

B. Exemplar preparado quimicamente, pondo em evidência ossos do
neurocrânio e escamas (x0,48 aproximadamente).
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ESTAMPA LXX

Ara i p e Ie pid ote s te m n u r u s

A. Endoesqueleto da nadadeira caudal do exemplar AMNH 11813
(AH: arcos hemais; Hp: hipurais; ful. b: fulcras basais; ful. f: fulcras
franjadas) (x2).

B. Nadadeira caudal mostrando sua heterocerquia abreviada.
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ESTAMPA LXXI

A. Endoesqueleto da nadadeira caudal de Lepldofes e/vensis (AH:
arcos hemais; Hp: hipurais).

B. Escamas quadrangulares da região anterior do corpo, com
superfície e)derna coberta por uma camada uniforme de ganoína e
borda posterior serrilhada.
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ESTAMPA !*XXII

AraiPelePidote s tem n u ru s

A. Escamas rombóides das regiões posterior e caudal do corpo, com

superfície externa coberta por uma camada uniforme de ganoína,

completamente lisa, sem ornamentação.

B. Detalhe dos tubérculos presentes na superfìcie externa da ganoína

de uma escama rja regiáo anterior, observados no MEV.
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ESTAMFA tXXI¡I

Ara iP e le P idote s te m n u ru s

A. Secção vertical de uma escama, em luz polarizada, mostrando
em detalhe alguns canalículos de Williamson (cW) atravessando o
limite ganoína-placa basal e destacando uma estrutura atípica (f)
(GA: ganoína; PB: placa óssea basal) (x340 aproximadamente).

B. Secção verlical de uma escãma, em luz polarizada, destacando a

presençã de inúmeros osteécitos (os) (cW: canalículos de
Williamson; fS: fibras de Sharpey) (x68Û aproximadamente).
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ESTAMPA LXXIV

A. Lepldofes e/vensls exibindo dentes marginais estiliformes ("nåo-
triturantes") nas maxilas superior e inferior (DEspl: dentalo-esplenial;
Mx: maxilar) (x1 ,07 aproximadamente).

B. Lepidotes piauhyensis apresentando dentes marginais
estiliformes ("nâo-triturantes") e dentes mediais um pouco mais
robustos (porém "não{riturantes" também) (DEspl: dentalo-esplenial;
Ang: angular; SAng: supra-angular) (x1,35 aproximadamente).
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ESTAII'IPA !-XXV

A. Lepidotes maximus exibindo a face interna da porção direita da
maxila inferior com dentes 'fortemente triturantes" (Co: coronóide) (x1

aproximadamente).

B. Lepidotes /aevls apresentando dentes mediais "fortemente

triturantes' (DEspl: dentalo-esplenial)"
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