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DESCRIÇÃO DE QUELÔNIOS FÓSSEIS (PLEURODIRA, ARARIPEMYDIDAE) DO 
CRETÁCEO INFERIOR DA CHAPADA DO ARARIPE/NE

1. RESUMO
      A maior e melhor reserva de fósseis do Cretáceo Inferior do mundo encontram-

se no nordeste do Brasil, conhecida como Chapada do Araripe, que contem uma 

ampla paleofauna e paleoflora. Entre os organismos encontrados podemos citar um 

grupo específico de quelônios fósseis da família Araripemydidae, encontrados em 

maior  abundância  em  um  dos  membros  da  Formação  Santana  (Romualdo), 

ocorrendo ainda nos outros dois membros (Crato e Ipubi). Apesar de serem dois 

fósseis da mesma espécie Araripemys barretoi, os exemplares estudados possuem 

características de preservação e estruturas visíveis bem diferenciados.  

2. INTRODUÇÃO
      A maior reserva fossilífera mundial do Cretáceo Inferior, está situado na Bacia 

Sedimentar do Araripe que recobre uma área com cerca de 11.000 km2 que ocupa 

parte dos Estados do Piauí, Pernambuco e Ceará, no interior do nordeste brasileiro. 

      Formada  principalmente  por  deposição  de  sedimentos  fluvio-lacustres  e 

marinhos (Kellner, 2002), que ocorreu no Cretáceo Inferior (110 milhões de anos) e 

apresenta  na Formação  Santana  a  sua unidade paleontológica  mais  importante, 

sendo  dividida  em  três  membros,  segundo  (Beurlen,1971):  Crato  (calcários 

laminados  finos),  Ipubi  (folhelhos  pirobetuminosos  e  evaporitos)  e  Romualdo 

(concreções calcárias “ictiólitos”).

      O Membro Crato é muito rico em vegetais, moluscos, artrópodes, peixes (grande  

quantidade,  mas  pouca  diversidade),  anuros,  répteis  (quelônios,  crocodilianos, 

lagartos, pterossauros), aves, além de icnofósseis.

      No  Membro  Ipubi,  caracterizadas  por  camadas  descontínuas  de  gipsita 

(evaporitos)  intercaladas  por  folhelhos  pirobetuminosos  pretos  contendo 

conchostráceos,  ostracodes,  fragmentos  de  vegetais  carbonificados,  peixes  e 

coprólitos, além de uma tartaruga da família Araripemydidae.

      Já os fósseis do Membro Romualdo são principalmente encontrados nos nódulos 

calcários “ictiólitos”,  existindo ainda outros tipos de litologias como calcarenitos e 

folhelhos. Os fósseis possuem excelente estado de preservação “Efeito Medusa”, 

material conhecido a nível nacional e internacional, em alguns casos há presença 



dos  restos  de  tecido  mole.  Há  diversos  grupos,  tais  como  plantas,  moluscos, 

crustáceos  e  principalmente  uma  rica  paleofauna  de  vertebrados  [peixes 

(sarcopterygii, actinopterygii e chondrichthyes) e répteis (dinossauros, pterossauros, 

quelônios, crocodilianos, etc)].  

3. OBJETVOS 
      Na Chapada do Araripe existem pelo menos sete formas distintas de quelônios 

fósseis, destacando-se a família Araripemydidae, que pertence ao grupo Pleurodira 

(pleuro  =  lado)  tartarugas  essas  que  retraem  a  cabeça  curvando  o  pescoço 

horizontalmente  (POUGH  et  al 1999),  assim  como  os  exemplares  a  serem 

estudados. 

       O objetivo  deste  trabalho é  descrever  os  exemplares  que possivelmente 

pertencem à família Araripemydidae da espécie  Araripemys barretoi,  e que ainda 

não foram descritos. Ambos pertencentes ao Membro Romualdo, e se encontram 

depositados  na  coleção  do  Acervo  Paleontológico  do  Museu  Joias  da  Natureza 

obtidos através de pesquisa paleontológica na região da Chapada do Araripe.

4. METODOLOGIA
      Os espécimes analisados encontram-se nas matrizes sedimentares originais,  

permitindo  a  observação  da  relação  fóssil-sedimento  e  desta  forma  podemos 

reconstruir os ambientes paleoecológicos da região.

      Na descrição dos dois exemplares fósseis de Araripemydidae foram detalhadas 

suas  osteologias  (exoesqueleto  e  endoesqueleto)  e  suas  conservações.  Foi 

realizado  levantamento  bibliográfico  especializado  no  auxílio  da  descrição  dos 

exemplares. Foram medidos e descritos sob a lupa binocular. As medidas obtidas 

foram de comprimento, largura e diâmetro.

5. DESENVOLVIMENTO
      Não houve preparação mecânica dos quelônios fósseis por estes já estarem 

preparados. Os exemplares foram identificados com códigos, fotografados, medidos 

e listadas suas principais estruturas. 

     As medidas de comprimento, largura e diâmetro foram obtidas com auxílio de fita 

métrica  e  as  demais  estruturas  com  a  utilização  de  paquímetro  (tendo  como 

referência os pontos maiores das estruturas ósseas).



6. RESULTADOS PRELIMINARES
      O exemplar MJN-01 possui 55 cm de diâmetro, 20 cm de comprimento e 16 cm 

de largura. Apresenta um bom estado de preservação de três ossos (vértebra, osso 

do pescoço e osso peitoral) e parcialmente se observa partes do crânio. A medição 

dos ossos pleurais 6, 7 e 8 (lado direito e esquerdo) foi difícil, devido há grande 

presença de óxido de ferro na parte inferior do casco e plastrão, deixando-o com a 

cor levemente avermelhada.

      O exemplar MJN-02 tem 87 cm de diâmetro, 31 cm de comprimento e 25 cm de 

largura.  O  crânio  está  bem  preservado  e  há  fragmentos  de  quatro  ossos 

apendiculares (sendo um deles o úmero direito) observáveis. Esse ictiólito possui 

apenas a  parte  positiva,  possível  de  observar  pela  textura  deixada,  por  isso  as 

partes faltando (ossos pleurais 5 e 6 do lado  esquerdo, e ossos pleurais 1, 2, 3 e 4  

do lado direito) estão na parte negativa. Difícil distinção dos osso  pleurais 7 e 8 do  

lado esquerdo.
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