
 

XII Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de outubro de 2011 

 

 
XII Salão de 

Iniciação Científica 

PUCRS  

  

 
Primeiro Registro de Pterossauro da Bacia Sergipe-Alagoas 

 

Filipe Armando Motta1, Maria Claudia de S. L. Malabarba2 (orientadora) 
 

1
Faculdade de Biociências, PUCRS, 

2
Laboratório de Paleontologia, MCT-PUCRS 

  

 

 
Fósseis de pterossauros são de ocorrência bastante restrita. Por serem répteis voadores, 

seu esqueleto é muito delicado, resultando em restos fósseis mal preservados, desarticulados e 

muito raros. No Brasil, os registros de pterossauros são restritos, provenientes das bacias do 

Araripe (PE), representando a quase totalidade das ocorrências, Paraíba (PB, uma ocorrência) 

e Recôncavo (BA, uma ocorrência). Neste contexto, cada registro é fundamental para tentar 

reconstituir a história evolutiva deste grupo. Em 1996, através de uma expedição científica a 

Formação Morro do Chaves na Bacia Sergipe-Alagoas, uma grande quantidade de amostras 

fossilíferas foram coletadas e encontram-se depositadas no acervo paleontológico do MCT-

PUCRS. Durante as atividades de triagem e catalogação destas amostras, foram identificados 

restos atribuíveis a um pterossauro. Neste projeto, é registrada esta nova localidade e propõe-

se a preparação, identificação e estudo deste material, visando posicioná-lo filogeneticamente.  

O material foi coletado nos folhelho cinza da Formação Morro do Chaves, que data do 

limite Barremiano-Aptiano(~125Ma), representando o registro mais antigo já que os demais 

tem idade Aptiana-Albiana (~112 Ma). O material fóssil está constituído por elementos do 

crânio e pós-crânio semi-articulados e associados a abundantes restos de peixes. O maior 

elemento consiste numa porção anterior de mandíbula de 50,7mm de comprimento, levemente 

curva e sem projeção ventral conspícua. Apresenta também muitos dentes bem preservados 

que variam muito tanto de tamanho (2,0 - 11,4 mm), quanto no espaçamento entre eles. Além 

desta mandíbula, é possível distinguir outros ossos do crânio e pós-crânio, porém ainda não 

identificados. 

Para preparação do material foram utilizados pincéis e agulhas de diversos tamanhos 

para retirada dos sedimentos que envolviam o fóssil. Sempre que necessário, utilizou-se água 

para facilitar a remoção destes sedimentos. Devido à fragilidade do material, aplica-se 

constantemente uma camada de Butvar (polivinilbutiral) diluído em acetona para fortalecer e 
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manter a coesão. Todo o processo de preparação e limpeza se deu com auxilio de microscópio 

estereoscópico (lupa). 

Quanto à identificação, dentre as espécies conhecidas para o Brasil podemos descartar 

as das famílias Tapejaridae e Nyctosauridae, pois estes eram desprovidos de dentes. Ainda, 

pela mandíbula não apresentar nenhuma projeção (crista), pode-se também excluir a família 

Anhangueridae, cujas espécies são caracterizadas por apresentar cristas bem evidentes tanto 

no pré-maxilar quanto no dentário (mandíbula). No entanto é necessária uma maior análise 

sobre o material fóssil, principalmente os fragmentos até então não identificados, bem como 

sobre o restante do material coletado na mesma região. 

 

 


