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SUMMARY

This .paper deals with fossil Conchostraca from Bahia, Maranhao and Piaui

States.

The taxa here. studied are the following:
1. Aculestheria novojilovi Cardoso, g. et sp. n.

2. Palaeolimnadiopsis sp.

3. Echinestheria semigibosa Cardoso, sp. n.

4. Lioestheria florianensis Cardoso, sp. n.

S. Lioestheria codoensis Cardoso, sp. n.

The fossils described from State of Bahia are Aculestkeria novojilovi and

Palaeolimnadiopsis sp. (Santo Amaro Formation), supposed to be Upper Jurassic

or Lower Cretaceous; Echinestheria semigibosa and Lioestkeria florianensis come

the State of Maranhao (Motuca Formation considered as Upper Triassic); Lioes
theria codoensis, comes from the State of Piaui (Coda Formation, referred as

Cretaceous) .

The new genus Aculestheria (genotype A . novojilovi Cardoso, sp. n) is a

Limnadiopseoidea showing spine-like apophyses in both extremities of the hinge

line, the posterior one is the larger.

RESUMO

o presente artigo ocupa-se do estudo de alguns conchostraceos dos estados

da Bahia, Maranhao e Piaui.

Os fosseis aqui discutidos sao os seguintes:

1. Aculestheria novojilovi Cardoso, g. n. et sp. n.

2. Palaeolimnadiopsis sp,
3. Echinestheria semigibosa Cardoso, sp. n.

4. Lioestheria florianensis Cardoso, sp. n.

S. Lioestheria codoensis Cardoso, sp. n.
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Da Bahia os f6sseis descritos sao Aculestheria novojilovi e Palaeolimncdiopsis

sp., que se originam da formacao Santo Amaro, suposta j urassica Superior ou

Cretacea Inferior; Echinestheria semigibosa e Lioestheria florianensis provem do

Estado do Maranhao, ocorrendo em sedimentos considerados Triassico Superior.

A ultima especie, Lioestheria codoensis, procede do Estado do Piaui, provindo

da formacao Codo referida como Cretacea.

INTRODU<;AO

o presente trabal.ho resultou de colecoes feitas por alguns geo
logos em diferentes regi6es do pais.

Os fosseis descritos sao conchostraceos procedentes de tres ja
zigos distintos. Em dois destes, ocorrem, tambem ostracodeos, de
cujo estudo nao nos ocupamos. As identificacoes feitas estao rela
cionadas nas linhas abaixo.

Aculestheria novoiilovi Cardoso, g. n. et sp. n. ocorre na For
macae Santo Amaro, pertencente ao grupo Bahia, a qual foram
atribuidas as idades jurassico superior e cretaceo inferior. Os Ios
seis foram coletados proximo a cidade de Candeias, no Estado da
Bahia.

Associado a Aculestheria ocorre outro conchostraceo, repre
sentado por urn unico exemplar fragmentario, 0 que nao nos per
rnitiu. diagnose especifica , Identificamo-lo como Palaeolimnadiopsis
sp., e julgamo-Io muito proximo de Palaeolimnadiopsis pauloi

(Beurlen). Esta ultima especie provem das camadas fossiliferas da
Fazenda Muzinho, no Estado do Piaui, de idade triassica superior.

Echinestheria sernigibosa Cardoso, sp. n., e proveniente da For
macae Motuca, do Estado do Piaui, tambem referida como triassica
superior. 0 genero, ate entao, contava com dois representantes, do
Triassico Superior e Permiano Inferior.

As especies restantes sao Lioestheria ilorianensis Cardoso, sp.,
n. e Lioestheria codoensis Cardoso, sp. n. A primeira ocorre no mes
mo jazigo que Echinestheria semigibosa . A segunda procede da
Formacao Codo, Estado do Maranhao, de idade cretace a . 0 gene
ro Lioestheria, na classificacao de Novojilov, inclui representantes
triassicos e permianos. Outros autores fornecem distribuicao geolo
gica mais extensa.
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Procuramos fazer acompanhar as descricoes 'especificas de gra
ficas estatisticos, a que nem sempre nos foi possivel, devido ao pe
queno numero de formas obtidas, em certas circunstancias .

Com referencia a sistematica levamos em consideracao os tra
balhos de Raymond (1946), Kobayashi (1953) e Novojilov (1954,
1956 e 1958). Optamos pela classificacao deste ultimo autor.

Agradecernos ao professor Fernando de Almeida os dados sO
bre alguns dos jazigos, bibliografia corientacao; ao Dr. Josue Ca
margo Mendes pelas valiosas sugestoes e ao Dr. Paulo Erichsen de
Oliveira, que gentilmente nos cedeu parte do presente material pa
ra estudo.

DESCRI<;6ES SISTEMATlCAS

ORDEM CONCHOSTRACA

Superfamilia LIMNADIOPSEOIDEA Novojilov, 1958

Familia KERATESTHERIDAE Novojilov, 1958

Genero ACULESTHERIA Cardoso, g. n.

Diagnose generica: LIMNADIOPSEOIDEA com as extremi
dades cardinais das zonas de crescimento espinhosas, acrescendo
.se de modo a determinar uma borda dorsal retilinea, sem dentea
<;8.0; 'as extremidades cardinais correspondem a ap6fises espinhosas,
uma de cada lado, sendo a posterior muito mais desenvolvida. Bordas
anterior e posterior superiormente concavas, a ultima mais intensa
mente que a prime ira . A altura da concha e aproximadamente igual
ao comprimento da borda dorsal.

Especie-tipo: Aculestheria novoiilovi Cardoso, g. n. et sp. n.

Acuiestheria novoiilovi Cardoso, sp. n.

Figura de texto 3; Est. I, fig. 1 e 2

Linha da charneira retilinea, estendendo-se por toda margem
dorsal, levemente superior em extensao a altura, que atinge valor
maximo na regiao media. As alturas anterior e posterior sao equi
valentes.
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Bordas anterior e posterior superiormente concavas, a ultima
mais intensamente que a primeira. 0 contorno passa a ser arre
dondado na parte inferior, avancando anteriormente, alem da mar
gem dorsal.

Linhas de crescimento em mimero nao superior a 16. Salien
tes, apenas as ultimas perdem a nitidez sendo representadas por fi
nas estrias. As zonas de crescimento tern largura maxima de 0,35
mm na regiao central das valvas. As extremidades sao do tipo es
pinhoso e unidas, terminando recurvadas para tras , As ultimas zo-

Aculestheria novojilovi

Cardoso g. et sp. nov. Val

va esqucrda. Fe;rovia San
to Amaro-Candeias, Bahia

nas de crescimento coalecem nas extremidades, originando uma ap6
fise espinhosa de cada Iado, sendo a posterior muito mais desen
volvida. Ambas elevam-se bern acima da margem dorsal.

A escultura das zonas de crescimento e do tipo alveolar. To
davia, corrugamentos radiais anastomosados sao observaveis, que
resultam, provavelmente, da deformacao dos alveolos ,

Hol6tipo n. 7-985, paratipos n. 7-984 e n. 7-986 ', Colecao D.
G. P. VII-X da F. F . C. L. da Universidade de Sao Paulo.

Tipos C A A/C B.D. Z.C.

7-984 6,0 5,3 0,1 5,5 15

7-985 6,7 5,2 0,1 5,5 13

7-986 16

C= comprimento; A = altura; B .D. = borda dorsal; Z .C .
zonas de crescimento. Medidas em milimetros .
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Comparacoes . A diagnose apresentada para a familia Kerates
theridae por Novojilov (1958), e a que se segue: ''Lininadiopseoidea
avec des larges apophyses arrondies sur les extremites posterieures
des zones de croissance formant une epine corniforme aux derniers
stades du developpemenr. L'ornementation des zones de croissance
est alveole". Conta com urn genera somente Keratestheria do Jura
sico da Transbaikalia.

A culestheria distingue-se do anterior por algumas caracteris
ticas . A primeira discrepancia refere-se ao fato de Keratestheria
apresentar pequenas curvaturas arredondadas proximas as extremi
dades posteriores das zonas de crescimento, 0 que nao acontece com
a especie da Bahia. Esta possui ap6fise espinhosa tambern no extre
mo anterior da margem dorsal , se bern que a posterior seja muito
mais desenvolvida, ao passo que 0 genera comparado apresenta es
ta estrutura somente na Ultima posicao , 0 comprimento da borda
dorsal e sempre superior a altura em Keratestheria; em Aculestheria
essas medidas sao semelhantes. Quanto ao tamanho, observa-se que
qualquer das especies do primeiro genera descrito inclui represen
tantes cujas dimensoes atingem valores duas vezes mais elevados
que em Aculestheria novojilovi.

Observacoes . 0 genera descrito apresenta a escultura tipica
para a familia, constituida de diminutos favos. Curioso que a pre
senca de corrugamentos radiais em Aculestheria, ja referidos, em
linhas anteriores, associados a este tipo de escultura, tambem sao
comuns a especie do outro genera, e interpretados por Novojilov
(1958, p. 106) como devido a deformacoes de finas zonas de cres
cimento . 0 mesmo autor lembra ter motivado esta caracteristica
secundaria 0 nome de uma das especies descritas por Chernychev, i.
e, K. rugosa.

o especime catalogado sob 0 n. 7-984 mostra a apofise espi
nhosa da extremidade posterior dirigida para baixo . Na posicao ca
racteristica esta estrutura dispoe-se elevando-se muito acima da mar
gem dorsal. Trata-se, sem dtivida, de uma deformacao devida a fos
silizacao ,

Idade Geologica. Aculestheria origina-se da formacao Santo
Amara, pertencente ao Grupo Bahia. Para os sedimentos deste gru-
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po foram atribuidas idades jurassico superior e cretaceo inferior ,
segundo consideracoes de R. S. Santos (1953, a).

Quanto as especies do genera Keratestheria, anteriormente des
.critas, originam-se do Jurassico Medio da Transbaikalia (Novojilov,
1958, p. 106).

Situa cdo . A ocorrencia fossilffera situa-se em paredoes de can
taria, no 77-78 da E. F. Santo Amara a Candeias, em Boa Vista,
.cerca de 5 km de Santo Amara, Estado da Bahia.

A coleta do material devemos ao Dr. L. I. Price da Divisao de
'Geologia e Mineralogia do Departamento Nacional da Producao
Mineral.

Fossilizaciio e litotipo . Os fosseis apresentam-se sob a forma
.de peliculas carbonosas. A fossilizacao, nos especimes estudados
.e boa, permitindo normalmente 0 exame das estruturas referidas.

A matriz e urn folhelho verde, betuminoso, com laminacao que
se deve a alternancia de laminas de siltito micaceo e argilito com
restos de materia organica . Provem do mernbro candeias, 0 mais
constante na Formacao Santo Amaro, pertencente ao Grupo Bahia,

Superfamilia LIMNADIOPSEOIDAE Novojiiov , 1958

'Familia LIMNADIOPSElDAE Novojilov, 1958

(= Palaeolimnadiinae Tash partim, 1956)

Genera PALAEOLIMNADIOPSIS Raymond, 1946
Palaeolimnadiopsis sp. indo

Figura de texto 7; Est. I, fig. 3

Linha da charneira reta, ocupando toda margem dorsal , com ex
tensao superior a altura e equivalente ao comprimento.

Borda 'posterior superiormente concava, passando a ter 'contorno
arredondado na porcao- inferior . Alturas anterior e posterior sao equi
valentes.

Zonas de crescimento em numero igual a doze ', Sao nitidas, sa
.lientes e bastante espacadas . Tern as extremidades do tipo espi-
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nhoso, formando borda dorsal unida (nao denteada) e terminando
recurvadas para tras nas porcoes posteriores.

A escultura e do tipo alveolar, caracteristica para a familia,
constituindo-se de diminutos alveolos ,

Palaeol im nadlopsis sp .

Valva esquerds., Ferrovia

Santo Amaro-Candcias,
Bahia .

Urn unico exemplar sob 0 n. 7-987 acha-se arquivado. Cole
'C;ao D. G. P. VlI-X da F . F. C. L. da Universidade de Sao Paulo.
As medidas sao as seguintes: comprimento = 5,6; altura = 4,4;
margem dorsal = 5,5 milfrnetros .

Observacoes . A descricao baseia-se em uma valva esquerda
constituida por uma pelicula carbonosa, de cor castanha escura, cuja
borda anterior mostra-se fragmentada.

o fato de termos encontrado urn unico exemplar, e alem disso
com a parte anterior incompleta, nao nos permitiu diagnose espe
cifica .

As caracteristicas observadas parecem, realmente, coincidirem
com as do genero Palaeolimnadiopsis . A escultura alveolar; as zo
nas de crescimento recurvadas para tras nas extremidades posterio
res. :» contorno concave na porcao superior da borda posterior; a
altura da valva inferior ao comprimento, sao todas caracteristicas
proprias do genero acima referido . Parece-nos mais se aproximar
de Palaeolimnadiopsis pauloi (Beurlen). Esta ultima especie pro
vern da localidade fossilifera de Muzinho, cujas camadas sao refe-
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ridas ao triassico superior, no Estado do Piaui (Beurlen, 1953; Men
des, 1960).

A semelhanca com a concha de Muzinho foi notada, ao exami
nar a colecao agora estudada, pelo professor J. C. Mendes (comu
nicacao oral), que recentemente reviu 0 trabalho de Beurlen (op.
cit.) .

Observamos que a concavidade da parte superior da borda pos
terior e mais acentuada na concha da Bahia. 0 mesmo acontece
com a curvatura das extremidades posteriores das zonas de cresci
mento . Nota-se tambem consideravel diferenca da forma entre as
duas especies, pois que 0 comprimento da concha descrita por Beur
len atinge valor duas vezes maior que a altura.

Contudo , esta ultima diferenca, nao deve ser tida como urn
criterio dos mais valiosos, pois Beurlen, no mesmo trabalho (p.
3), refere-se a variabilidade de varies caracteres em conchas da mes
rna especie por ele descrita, julgando ser devida ao dimorfismo
sexual.

Por outro lado, a sucessao das linhas de crescimento, a cor cas
tanha escura dos fosseis, a escultura das zonas de crescimento, sao
semelhancas que devem ser consideradas, ao confrontar-se as duas
formas.

E' provavel que as duas especies de conchas sejam realmente
analogas , Contudo , somente a preparacao de novas colecoes e urn
estudo comparativo mais detalhado permitira conclus6es.

[dade Geologica. Palaeolimnadiopsis inclui representantes do
Carbonifero, Permiano e Triassico (Novojilov, 1958). Confirman
do-se a especie agora estudada, 0 genero tera sua distribuicao ele
vada ao jurassico superior e, talvez, ao cretaceo inferior, que cor
respondem as idades atribuidas ao Grupo Bahia.

Situaciio , Ocorre juntamente com Aculestheria novojilovi, no
km 77-78 da E. F. Santo Amaro a Candeias, Estado da Bahia.

SuperfamHia LIMNADIOPSEOIDEA Novojilov, 1958

Familia VERTEXIDAE Novojilov, 1958
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Genera ECHINESTHERIA Marliere, 1950

Echinestheria semigibosa Cardoso, sp. n.

Figura de texto 4.

Carapaca pequena de contorno subeireular, truneado pela li
nha da eharneira retilinea . Angulos antero e postero dorsais equi
valentes, aproximadamente a 125 graus.

Convexidade aeentuada mas nao uniforme, em toda superficie
das valvas . Distingue-se a regiao umbonal, muito arqueada e mais
extensa, de outra ventral, poueo convexa (caracteristica referida ao
genero Estherina, v. Jones, 1897, p. 197).

Charneira estendendo-se por toda margem dorsal, eorrespon
dendo em extensao, aproximadamente, a altura. Esta equivale a
menos de 3/4 do eomprimento.

Umbo anterior, muito dilatado, com 0 bieo erguendo-se bern
aeima da margem dorsal. Do bieo eleva-se urn espinho, obliqua
mente a margem porteriar. Trata-se de uma estrutura pequena, que

Echinestheria semigibosa

Cardoso, sp. n. Rodovia

Floriano-Almirante , Piaui

(Desenho compostol

em urn especime mediu 0,07 mm de altura e 0,15 de base. Desta
ultima originam-se tres eostelas radiais, poueo salientes, que se di
rigem posteriormente, nao atingindo a margem eorrespondente.

Zonas de ereseimento indieadas par eostelas concentricas sa
lientes, sendo separadas por intervalos de largura semelhante. As
costelas revelam delieados n6dulos que se dispoem ao longo de to-
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da extensao . Na regiao mais obesa apresentarn-se salientes e bern
espacadas, afinando progressivamente, a medida que se aproximcm
das margens. Urn fragmento de molde externo bern conservado com
1,10 nun revelou 23 zonas de crescimento.

Observacoes . 0 fato de Echinestheria semigibosa apresentar
a regiao umbonal muito obesa e a ventral menos arqueada parece
revelar uma caracteristica propria do genera Estheriina (T. R. Jo
nes, p. 197).

A variacao da convexidade da concha, no genera Estheriina,
e discutida pelo mesmo autor, onde acentua que tal caracteristica
nao deve ser tida como especifica. Interessante citar que esta va
riacao tambem foi constatada em Echinestheria semigibosa .

A forma ora descrita, contudo, supomos deva ser conside
rada uma Echinestheria . Caracteriza-se pelo contorno subcircular,
margem donal retilinea e equivalente a altura, e pela posse de urn
l: nico espinho implantado no bico.

A colecao inclui alguns especimes que revelam somente a por
<;ao convexa, outros ha que apresentam ambas. A primeira vista.
a passagem abrupta da regiao umbonal para a marginal poderia pa
recer devido a compressao , Entretanto 0 estudo cuidadoso, aliado
ao fato de varies exemplares apresentarem esta caracteristica, eli
minam tal possibilidade.

A posicao sistematica do grupo tambem merece consideracoes .
Kobayashi (1953 , p. 134), inclui a familia Limnadidae uma no 1<1.

subfarnilia, Estheriinidae englobando os generos Echinestheria , Es
theriina e Cornia ; em Vertexinae, Vertexia e Palaeolimnadiopsi i .

Novojilov (1958, pp. 47, 96 e Ito) coloca este ultimo genera nu
rna nova familia, Limnadiopseidae; Echinestheria e Vertexia, em
Vertexidae. Quanta a Estheriina e deslocada dos limnadiformes.

Apesar do sistema apresentado pelo ultimo autor ser muito
mais detalhado, tendo por base novas elementos, a nova especie pa
rece vir dar apoio a classificacao natural praposta par Kobayashi,
para os grupos considerados. Nosso argumento baseia-se na possi
bilidade de a forma descrita vir a ser considerada como interme
diaria entre Echinestheria e Estheriina s. s.
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A descricao baseia-se em varies especimes , Colecao D. G. P.
tern arquivados os de n. VII-988 a VII-991.

Sintipos C H Hie Ch Z.C.

7-988 1,1 0,7 0,63 0,7

7-989 J,1 0,8 0,72 0,7 14

7-990 1,5 1,3 0,87 26

7-991 0,7 0,4 0,37 8

Comparacoes . Echinestheria manteve-se monotipico, ate que
Novolijov (1958) descreveu mais uma especie pertencente ao ge-
nero.

1 . Echinestheria marimbensis Marliere, 195.0. Provcm da
bacia do rio Sambo, Angola, formacao Cassanje (Triassico Superior).

2. Echinestheria rossica Novojilov, 1958. Origina-se da re
giao do Volga, rio Kergenets, na Russia (Permiano Superior) .

Echinestheria semigibosa difere da primeira especie por apre
sentar 0 umbo em posicao mais anterior e diferenca de convexi
dade acentuada, entre regiao umbonal e ventral. Alem disso Echi
nestheria marimbensis apresenta a borda posterior, superiorrnente
retilinea, 0 que nao acontece com a nova especie , Dimensoes tam
bern revelam valores distintos. Na especie descrita por Marliere os
maiores valores correspondem a 4,5 mm de comprimento e 3,1 mm
de altura (segundo Novojilov, 1958, p. 114), ao passo que E. se
migibosa tern dimens6es maximas de 1,57 e 1,37 mm, para com
primento e altura, .respectivamente .

Echinestheria rossica e uma forma mais distinta , Pode ser fa
cilmente diferenciada de Echinestheria semigibosa por apresentar 0

umbo em posicao subcentral com 0 espinho implantado perpendi
cularmente ao plano de separacao das valvas . Da mesma forma
que a primeira, nao revela diferenca de convexidade acentuada en
tre regiao umbonal e ventral.

[dade Geologica , Echinestheria semigibosa provem de cam a
das da Formacao Motuca . Os estratos em que ocorrem sao equi-
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valentes aqueles da fazenda Muzinho de onde se origina Lepidotus
piauhyensis Roxo e Loefgren. As camadas em que este ultimo fos
sil ocorre foram depositadas no Triassico Superior (Retico), deter
minacao devida a R. S. Santos (1953, b).

A forma descrita, juntamente com Echinestheria marimbensis
Marliere (Triassico Superior) e Echinestheria rossica Novojilov (Per
miano Superior), constituem as tres especies do genero ,

Situaciio . Os f6sseis provem de jazigo situado ao lange da es
trada velha entre Floriano e Almirante, Estado do Piaui .

A coleta e situacao estratigrafica devemos ao Dr. Richard K.
Blankennagel, engenheiro da Petrobras, a quem deixamos nossos
agradecimentos .

Fossilizaciio e litotipo . Os f6sseis apresentam-se ou como val
vas substituidas ou como moldes. Algumas valvas pareceu-nos cons
tituidas , pelo menos em parte, de materia quitinosa, devido ao as
pecto, a cor e diferenca de comportamento da matriz. Esta e urn ar
gilito verde, com fratura conchoidal intensa e calcitica ,

Familia LIOESTHERIIDAE Raymond, Pars., 1946

Genero LIOESTHERIA Deperet e Mazeran (emend.), 1912

Lioestheria jlorlanensis Cardoso, sp. n.

Figuras de texto 1 e 5; Est. II, fig. 4

Valvas de contorno suboval, com curvatura da borda anterior
menor que a posterior, borda ventral menos curva que a dorsal.

Altura maxima passando pela regiao media do umbo; altura
anterior levemente maior que a posterior. Direcao de maior exten
sao paralela ao comprimento da valva. Linha da charneira retilinea,
inferior a metade do comprimento. Umbo nitido, situado no terce
anterior, com 0 bieo elevando-se acima da margem dorsal.

Zonas de crescimento elevadas, constituindo costelas concen
tricas cujo mimero aumenta a medida que se aproximam das mar
gens. Escultura constitufda por diminutos alveolos ,

Zonas de crescimento atingem mimero maximo de duas deze
nas. Costelas concentricas sao estruturas observaveis nos especi-
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mes que escaparam a compressao exagerada. A escultura alveo
lar e de diffcil identificacao tendo sido constatada em uns poucos
exemplares .

A

o
Fig. 1 - Grafico da relacao entre comprimento (C) e altura ~A) em

Lioestheria jlorianensis .

Sintipos com os numeros abaixo discriminados foram arqui
vados (Colecao D. G. P. VII-996 a VU-999) na F. F. C. L. da
Universidade de Sao Paulo.

Sintipos C H H/C Z.C.

7-996 2,8 2,0 0,71 10

7-997 3,1 2,5 0,80 15

7-998 2,2 1,6 0,73 18

7-999 fragmento da regiao umbonal

c
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Comparacoes . Novojilov (1954 e 1958), nao inclui mais que
seis especies no genero Lioestheria:

L. lallyensis Deperet et Mazeran, 1912

L. imperjecta Novojilov, 1954

L. toricata (Novojilov), 1946

L. propinqua (Novojilov), 1958

L. nidymensis (Novojilov), 1958

L. evenkiensls (Lutkevitch), 1938

Lio esth erin codoensis

Cardoso, sp . n. Valva es

querda. Rodovia Floriano

Almirante, Piau!

5
o autor referido acentua (1954, p. 45) a necessidade de uma

revisao completa de varias outras especies, com caracteres diversos,
atribuidos ao genera Lioestheria .

Lioestheria imperjecta pareceu-nos a mais proxima da espe
cie descrita. Entretanto revela dimens6es acentuadamente mais ele
vadas que L. florianensis . Esta ultima distingue-se das demais, es
pecialmente pelo contorno, relativamente ma.is alongado, mostran
do curvatura da margem ventral menos acentuada .

Idade Geologica. Lioestheria ilorianensis ocorre juntamente
com Echinestheria semigibosa, em camadas da Formacao Motuca, de
idade triassica superior.

As especies consideradas por Novojilov como pertencentes ao
genero Lioestheria, acima referidas, distribuem-se do triassico supe-
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rior ao Permiano Superior. Outros autores Raymond (1946), Ko
bayashi (1954) fomecem distribuicao geologica mais extensa.

Localizaciio , Ocone juntamente com Echinestheria semigibosa.
Os f6sseis foram colhidos ao longo da estrada velha entre Floriano
e Almirante, Estado do Piaui.

Lioestheria codoensis Cardoso, sp. n.

Figura de texto 6; Est. II, fig. 5

Valvas de contorno suboval, mostrando a borda anterior com
curvatura mais ampla que a posterior.

Altura nl~xima passando pela regiao umbonal; altura anterior
maior que a posterior. Direcao de maior extensao coincide com 0

comprimento . Linha da chameira retilinea e levemente superior a
metade do comprimento.

A

5mm

o
Fig. 2 - Graffeo da rclacao entre comprimento (C) e altura t A) em

Lioestheria codoensis.
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Umbo nitido, situado anteriormente, com 0 bico elevando-se
acima da margem dorsal .

Zonas de crescimento numerosas, tanto mais quanto mais pr6
ximas as margens. Mostram fina crenulacao, que se dispoe por to
da extensao ,

Escultura alveolar identificavel em uns poucos exemplares.

Zonas de crescimento atingem mimero maximo igual a 45.
Crenulacoes das bordas contam-se cerea de 75, em media , por mi
Iimetro .

Sintipos sob os mimeros abaixo discriminados foram entregues
a F. F. C. L. da Universidade de Sao Paulo (Colecao D. G. P.
VII-992 a 995).

Sintipos e H Hie z.e.
7-992 3,3 1,9 0,57 22

7-993 3,1 2,2 0,71

7-994 3,1 2,2 0,71 20
7-995 fragmento mostrando escultura alveolar

Comparacoes . Lioestheria codoensis apresenta zonas de cres-

Lioestheria codoensis

Cardoso, sp . n. Valva es

querda , Impcratriz, Mara

ranhao

cimento com as bordas crenuladas e em mimero sensivelmente su
perior a Lioestheria florianensis. Esta ultima mostra as entrelinhas
elevadas, constituindo costelas concentricas, 0 que nao acontece com
a especie da formacao Cod6.
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Fossilizaciio e liiotipo . 0 litotipo e urn folhelho cinza, leve
mente calcitico , Os fosseis sao impressoes ou substituicoes de val
vas de Lioestheria codoensis. Associado a esta ocorrem ostracoides.

Situacdo . Pro vern os fosseis da Formacao Codo que pertence
a uma serie salobra cuja idade e indicada por peixes fosseis consi
derados cretaceos (Campbell, 1949, p. 22) .

o afloramento situa-se a cerca de 5 km abaixo da cidade de
Imperatriz, Maranhao, na barranca do rio Tocantins.

A coleta dos Iosseis devemos ao Dr. Octavio Barbosa, que
muito gentilmente no-los enviou para estudo.
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ESTAMPA I

J Fig. 1 - Aculestheria novojilovi Cardoso g. et sp. n. Valva esquerda, holotipo ,
Estrada de Ferro Santo Amaro-Candeias, Estado da Bahia. Col. D. G.
P . n. 7-985.

: Fig. 2 - Idem . Valva esquerda, paratipo , A ap6fise espinhosa posterior mos
tra-se dobrada para baixo devido a defeito de fossilizacjio , Col. D. G.

P. n. 7-984.
: Fig. 3 - Palaeolimnadiopsis sp. Valva esquerda. Estrada de Ferro Santo Ama

ro-Candeias, Estado da Bahia. Col. D. G. P. n. 7-987.

Fig. 4 - Lioesth eria codoensis Cardoso, sp . n. Valva direita, Barranco do rio To
cantins, proximo de Imperatriz, Estado do Maranhao, Colecao D. G.

P , n. 7=994.
. Fig. 5 - Lioestheria florianensis Cardoso, sp. n. Valva direita. Estrada velha

Floriano-Almirante, Estado do Piaui. Col. D. G. P. n. 7-996.
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