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1.RESUMO 

A chapada do Araripe, localizada no nordeste brasileiro é conhecida e considerada a 

maior reserva fossilífera do período conhecido como Cretáceo inferior, contendo 

uma ampla diversidade de espécies fosseis, entre elas podemos citar os fósseis da 

família dos celacantideos da espécie Axelrodichltys araripensis  pertencentes ao 

membro Romualdo da formação Santana. Os três exemplares fosseis estudados 

possuem características próprias tratando desde a preservação, até dados 

biométricos, destacando-se um exemplar em especifico, um provável jovem 

podendo ser o único exemplar da espécie Axelrodichltys araripensis  encontrado no 

membro.   

 

2. INTRODUÇÃO 

      A chapada do Araripe localiza-se na região limítrofe dos estados brasileiros do 

Ceará, Pernambuco, e Piauí. É dividida em sete formações: Cariri, Brejo Santo, 

Missão Velha, Abaiara, Exu, Barbalha, e Santana, formação onde se encontram os 

fósseis estudados nesta pesquisa  (ASSINE L.,1992) 

      A formação Santana subdivide-se em três membros: Crato (ambiente lacustre), 

Ipubi (ambiente transicional- lacustre/marinho) e Romualdo (era um ambiente 

marinho). Os membros Crato  e Romualdo são os mais ricos e abundantes em 

fósseis. Essa formação ganhou destaque internacional pelo seu conteúdo fossilífero 

com uma ampla diversidade e pela alta qualidade de preservação dos espécimes 

fósseis encontrados (BERNARDES DE OLIVEIRA et al., 2002). 

      Uma das espécies de peixes fósseis encontrados na região da chapada do 

Araripe é o celacanto. Na bacia do Araripe já foram encontrados  exemplares fosseis  

dos celancatideos de duas espécies distintas, que foram descritas na literatura, o 

Mawsonia gigas (formação Brejo Santo) e o  Axelrodichttys araripensis (formação 

Santana) (CARVALHO SALGADO SARDENBERG  et al., 2005) 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é avaliar as relações biométricas e, a 

descrição anatômica de três exemplares da espécie Axelrodichthys araripensis 

pertencentes ao membro Romualdo.  



4. METODOLOGIA 

Segundo Severino (2007), esta pesquisa é de cunho bibliográfico, onde há um 

levantamento de dados que já foram publicados sobre o assunto, exploratória  pois 

os dados obtidos neste trabalho poderão ser usados futuramente como base em 

pesquisas posteriores, descritiva pois haverá um detalhamento e uma investigação a 

fundo dos exemplares fósseis, e documental pois contara com um registro 

fotográfico. 

   Foi feito o registro fotográfico dos três exemplares fósseis da espécie 

Axelrodichthys. Na descrição foram detalhadas as características biométricas de 

dois dos três exemplares onde foi medido o tamanho corpóreo (comprimento total x 

largura) de cada exemplar, nível de preservação e as dimensões dos exemplares 

com precisão de 0,1 cm. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Os exemplares foram retirados de suas respectivas embalagens e 

depositados em superfícies limpas e planas. 

 Os exemplares foram fotografados, e suas principais estruturas foram 

identificadas e listadas. As medidas de comprimento, largura e diâmetro foram 

obtidas através do paquímetro e fita métrica. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

  O primeiro exemplar que foi nomeado como “Celacanto adulto I” onde 

primeiramente foi medido o fóssil inteiro obtendo os seguintes resultados, largura 

23,0 cm, comprimento 60,0 cm e altura 2,3 cm; Os ossos do crânio (rostro) com 5,2 

cm de largura, 18,0 cm de comprimento, e 13,0 cm de largura; A vesícula gasosa 

obteve 9,2 cm de comprimento, 3,5 cm de largura; e por fim se mediu a nadadeira 

caudal com 12,0 cm de comprimento e 17,0 cm de largura. Este exemplar encontra-

se em excelente estado de conservação e possui todas as suas partes originais. 

Estudos com este exemplar no que diz a respeito sobre sua tafonomia poderão 

serem feitos, pois diferente dos outros fósseis nota-se que este exemplar encontra-

se com sua boca aberta o que permite um estudo posterior mais específico sobre 

seu modo de vida. 



 O segundo exemplar foi nomeado como “Celacanto adulto II” e deste foram 

obtidas as seguintes informações, onde primeiramente foi medido o fóssil inteiro 

obtendo-se 98,0 cm de comprimento, 29,0 cm de largura e 25,0 cm de altura; Os 

ossos do rostro se obteve 27,0 cm de comprimento, 23,0 cm de largura e 6,3 cm de 

altura; A bexiga natatória com 11,0 cm e 5,7 cm de largura; Por fim a nadadeira 

caudal possuindo 25,0 cm de comprimento e 23,0 cm de largura. Este exemplar 

também encontra-se em excelente estado de preservação pois possui todas as suas 

partes originais não contendo nenhuma reconstituição. 

 A continuidade do presente estudo estará voltada na complementação da 

descrição morfológica dos celacantideos através dos tipos de escamas tipos de 

nadadeiras; O tamanho  entre os três fósseis, um terceiro exemplar juvenil (podendo 

ser o único da espécie Axelrodichltys araripensis encontrado no membro Romualdo)  

será estudado e comparado com os outros dois adultos pois além do tamanho ser 

diferente, a vesícula gasosa deste juvenil é inexistente aspecto relevante na 

condição do grupo. 
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