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ABSTRACT

The presence of a pterioide pelecypod is registered for the first
time from the Devonian Ponta Grossa shale of the State of Parana.
The new species described, Actinopteria langei, may be identical to
the form described from the Huamampampa Sandstone of Bolivia
as A. eschwegei Knod (non A. eschuieqei Clarke from the Lower
Devonian, Maecuru Formation of the Brazilian State of Para).

INTRODU9AO

Noticia-se aqui, pela primeira vez, a presenca de uma
especie de pterioide no Devoniano do Parana. 0 termo pte
rioide e tomado no sentido informal de McAlester (1962 b, p.
26), nao tendo valor sistematico, indicando apenas urn gru
po de especies consideradas mais ou menos relacionadas. Cor
responde it familia aviculidae dos autores do fim do seculo
passado e principio do atual (vide, p. ex., Frech, 1891).

Clarke (1913, p. 23) discutindo a fauna austral (igual a
malvinocrafrica de Richter e Richter ,1942), chamou a aten
gao sobre a representacao extremamente f'raca dos "Aviculoi
ds" nesta fauna em contraposicao a fauna "boreal". Eles sao
comuns na Formacao Maecuru, Eodevoniano da Amazonia,
mas a fauna desta Formacao nao foi considerada "austral"
tipica por Clarke (idem, p. 205). Nas outras localidades onde
estas formas encontram-se associadas a fauna austral, este
grupo de lamelibranquios aparece sempre representado por
raros individuos, geralmente pertencentes ao genero Actinop-
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teria, e referidos, via de regra, a especie A. eschnoeqei, des
crita por Clarke (1899, p. 82-85), da Formacao Maecuru.

Do Devoniano boliviano, Ulrich (1892) descreveu A. cf.
boydi) proveniente da base do Arenito Huamampampa e que,
segundo Kozlowski (1923, p. 19), corresponderia ao topo do
Eodevoniano. Knod (1908, p. 586), citando Steinmann, con
siderou a Actmopteria do Arenito Huamanpampa como per
tencente a especie A. eschsoeqei. Ainda Knod (1908, p. 534)
descreveu a especie boliviana A. ulriciii, proveniente do Are
nito de Mollecasa, e que segundo Steinmann (in Knod, idem,
p. 593) situar-se-ia na base do Devoniano boliviano. As duas
especies de Aciinopterui descritas do Devoniano boliviano si
tuam-se, portanto, em dois horizontes diferentes.

Segundo Branisa (1965, est. 30, figs. 13, 14), ocorreria
no "Devonico inferior bajo" A. cf. eschsoeqei. As f'iguras apre
sentad as por este autor, sem descricao, mostram poucos de
talhes. It possivel que os especimes figurados sejam coespe
cificos com os descritos por Ulrich. Neste caso a especie te
ria distribuicao estratigraf'ica ampla.

Thomas (1905, p. 257) descreveu urna forma de Actinop
teria do Devoniano argentino que julgou pertencer a A. es
chwegei.

Reed (1904, p. 266, 267; 1908, p. 399) descreveu, da
Formacao Bokkeveld da Africa do Sul, A. cf. boydi e A. cf.
humbolrlti.

Essas sao as {micas formas de Aciinopteria descritas da
provincia malvinocafrica,

Segundo Clarke (1913, p. 205), esse grupo de lamelibran
quios estaria ausente da fauna da Formacao Ponta Grossa da
bacia do Parana. It aqui registrada, portanto, pel a primeira
vez, urn representante de lamelibranquio pterioids do Devo
niano do Parana.

Clarke (idem, idem), apontou a raridade de "aviculideos"
como urn dos elementos de distincao que separam a provin
cia malvinocafrica de outras provincias do Devoniano.

A raridade de representantes desse grupo na fauna para
naense nao invalida esse elemento de distincao.
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Actinopteria langei, sp. nov.

(Todas as fotografias reproduzidas em tamanho natural.)

Foto 1 - Valva esquerda mostrando 0 grande desenvolvimento da asa, pequeno
desenvolvimento da orelha e costelas radiais aumentando em freqUencia mas dimi

nuindo de tamanho para a regiiio anterior. Col. D. G. P., VIII - 1021.

Foto 2 - Valva esquerda de um exemplar maior, mostrando a constancla dos
caracteres. Col, D. G. P., VII - 1022.

Foto 3 - Valva direita iricompleta, Col. D. G. P., VII - 1023.
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Actmopteria langei, sp. nov., figs. 1-3.

? A. cf. Boydi Ulrich, 1893 (non avicula boydii Conrad, 1842),
Neues jahb, f. Min. Geol. u. Pal., VIII. Beil. Bd., p. 50-51, est. III,
figs. 1-3.

? A. cf. eschwegei Branisa, 1965 (non Clarke, 1899), Servo Geol.
Bolivia, Bol. n- 6, est. 30, figs. 13, 14.

M,aterial - Duas valvas esquerdas completas. Duas val
vas esquerdas incompletas. Uma valva direita incompleta. 0
estado de conservacao, em todos os exemplares, e 0 de molde
composto, sendo que duas valvas esquerdas (uma completa
e uma incompleta) mostram os dois tipos de moldes compos
tos, 0 negativo e 0 positivo (McAlester, 1962 ,a). Colecao
D. G. P. VII - 1021 (holotipo ) e VII - 1022-1025 (Para
tipos).

Descriciio : - Concha de contorno sub-romboidal, corpo
obliquamente sub-ovato; eixo longitudinal fazendo urn angulo
de cerca de 35Q com a linha da charneira. Margem anterior
quase vertical em relacao it linha da charneira, passando en
tao it margem basal com uma curva obliqua. A margem pos
terior tem a forma de urn arco largo, com a maior projecao
pouco abaixo da borda dorsal da concha. A area ligamentar
e vertical ou quase em relacao ao plano de simetria das valvas,
havendo sugest6es de estrias longitudinais, embora a conser
vacao do material seja insuficiente para se chegar a conclu
sao definitiva.

Valva esquerda convexa com 0 bico anterior inconspicuo,
nao se estendendo alem ida linha da charneira. A maior con
vexidade se situa no meio da valva, a partir da qual ha urn
declive largo e regular para as margens basal e posterior e
mais abrupto para a margem anterior. 0 declive para a mar
gem dorsal e tambem um tanto abrupto podendo mesmo ser
concave no contato com a asa. Orelha pouco desenvolvida,
quase inexistente, indistintamente separada do corpo, marca
da apenas pela deflexao das rugas de crescimento. Asa bern
desenvolvida, plana e, portanto, bem separada do corpo con
vexo, estendendo-se por urna distancia de cerca de 3/4 da mar
gem dorsal, com a borda posterior concava. 0 angulo forma
do pela linha que limita a asa e 0 corpo e a linha da char
neira e de 20Q

•



PETRI - LAMELIBRANQUIOS DEVONIANOS 17

A valva direita e plana e a asa e indistinta por se manter
no mesmo plano do corpo e apresenta-se, do mesmo modo como
o corpo nas areas limitrofes a asa, sem ornamentacao. Ore
lha, do mesmo modo, indistinta.

A superficie da valva esquerda e marcada por numerosas
estrias radiais as quais sao mais grossas na parte mediana
e posterior da valva. Estas estrias radiais sao cruza
das por linhas concentricas extremamente finas, e so visiveis
em certas porcoes da testa. Algumas poucas rugas concentri
cas irregulares sao visiveis; estas rugas concentricas sao mui
to mais numerosas e evidentes na asa, contribuindo tambern
para destaca-Ia do corpo. Algumas linhas radiais tambem po
dem ser observadas na asa.

Na valva direita, as linhas radiais aparecem como cos
telas irregulares, relativamente fortes na borda da valva, tor
nando-se mais finas e, muito delas indistintas nas regioes cen
tral e umbonal. Sao tambem atravessadas por rugas concen
tricas.

Dimensoes : - a exemplar melhor conservado possui 7
em. de comprimento maximo, paralelo a charneira e 5,8 em de
altura, medida perpendicularmente a charneira. Existe, con
tudo, urn exemplar maior, medindo 8x6,5 em, e uma das val
vas esquerdas incompletas deveria alcancar dimensoes ainda
maiores. E esta, portanto, uma das maiores especies de Acti
nopteria.

'Obseruacii es : - Em vista da dificuldade de se reconhe
cer as especies de lamelibranquios do Paleozoico, principal
mente as conservadas em sedimentitos clasticos, tomando por
base caracteristicas como denticao, convexidade das valvas,
etc., as quais sao freqUentemente perdidas ou modificadas
pela f'ossilizacao (McAlester, 1962 b) e levando-se em consi
deracao a conservacao sob a forma de moldes compostos apre
sentada pela maioria desses fosseis (McAlester 1962 a), ele
va-se de importancia 0 carater da ornamentacao das conchas
nas distincoes especif'icas. A este respeito a ornamentacao
da especie paranaense e bern caracteristica.
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Como a maioria das formas descritas da provincia mal
vinocafrica foram referidas a A. eschnoeqei, iniciaremos nos
sas comparaeoes por esta especie de Clarke, proveniente d.a
Formacao Maecuru, Eodevoniano da bacia do Amazonas. Ha
entre a forma amazonica e a paranaense, uma serie de pequenas
diferencas, as quais nao teriam significacao se tomadas iso
ladamente mas que, em conjunto, nos possibilitam 0 reco
nhecimento dos espeeimes paranaenses como entidade espe
cifica diferente, ainda mais levando-se em consideracao a
distancia geograrica que os separa dos especimes amazonicos.

As caracteristicas da especie paranaense, que a distin
guem de A. eschioeaei, sao as seguintes:

1) Ausencia de um bico projetado alem da linha da
charneira,

2) Valva direita plana

3) Asa maior e cruzada por linhas radiais

4) Estrias radiais de tamanho uniforme, nao alternadas
e desenvolvendo-se em toda a extensao de ambas as valvas
e nao interrompidas pelas rugas concentricas.

5) Especie bem maior que A. eschsoeqei.

Algumas dessas caracteristica aparecem tambem em A.
boydi (Conrad), considerada por Clarke como especie afim
a A. eschsoeqei e, a julgar por essas caracteristicas, nossa es
pecie seria mais proxima daquela especie, do Meso e Neo
devoniano norte-americano, A asa em A. boydi possui com
primento equivalente e as estrias radiais sao subiguais e nao
alternadas em tamanho e distribuidas por toda testa e a asa
mostra as estrias radiais. Por outro lado em A. boydi a con
cha e menos obliqua, a valva direita e convexa, 0 bico e proe
minente, as estrias radiais parecem ser mais fortes e as la
melas concentricas mais agudas e elevadas, enquanto na val
va direita as linhas radiais sao obsoletas a nao ser sobre a
asa, A especie e tambem, menor.

De todas as formas descritas da provincia malvinocafrica,
a que mais se aproxima da nossa eA. cf. boydi) descrita par UI-
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rich do Arenito Huamampampa da Bolivia e referida por
autores posteriores a A. eschnoeqei. A forma evidentemente
nao pertence a A. eschnoeqei, distinguindo-se pela ausencia de
urn bico projetado alem da linha da charneira, valva direita
plana, asa cruzada por linhas radiais, estrias radiais de ta
manho uniforme, nao alternadas e nao interrompidas pelas
linhas concentricas e desenvolvendo-se em toda a extensao de
ambas as valvas. Estas sao as mesmas diferencas que apon
tamos entre a forma paranaense, e a especie de Clarke e acre
ditamos que a forma de Ulrich possa ser referida a especie
aqui proposta. De acordo com as ilustracoes fornecidas por
Ulrich (1893, est. III, fig. 2) da valva esquerda, as linhas ra
diais da f'orr.;a boliviana seriam mais numerosas e mais finas
do que as da forma paranaense. Sem a comparacao direta
dos exemplares e dificil julgar se esta diferenca e real ou mo
tivada pelo desenho esquematico reproduzido no trabalho de
Ulrich. Julgamos significativo que a forma figurada par Bra
nisa (1965, est. 30, figs. 13, 14), como A. cf. eschnoeqei, mos
tre f'reqiiencia e dimensdes das estrias radiais semelhantes a
forma paranaense. Ulrich nao forneceu as dimensoes das for
mas descritas. Branisa tambem nao forneceu as dimensoes
das formas figuradas. A julgar pelas figuras de ambos os
autores, presumivelmente em tamanho natural, os exempla
res bolivianos seriam menores que os paranaenses.

A forma argentina, descrita como A. eschwegei por Tho
mas (1905 , p. 257, est. XIII, fig. 29) e baseada em uma valva
esquerda, presumivelmente bern conservada pois foi encon
trada em concrecao calcaria. De acordo com a descricao su
maria de Thomas, linhas radiais e de crescimento cobrem a
superficie. Nao esta clara, nesta descricao, se cobrem toda
a superflcie da valva ou so parte desta. Se tomarmos por
base sua figura, as linhas radiais so aparecem nas bordas, pre
dominando, em toda a valva, as linhas de crescimento. Lembra
nossa especie pela forma, obliquidade das valvas e outros ca
racteres embora a descricao sumaria e a figura sem muitos
pormenores impecam comparacao mais minuciosa.



20 BOL. SOC. BRAS. GEOL., V. 16, N Q 2, 1967

A valva esquerda, descrita por Reed (1904, p. 266, est.

XXXII, fig. 9), como A, aff. boydi} proveniente da Formacao
Bokkeveld da Africa do SuI, difere das valvas de nossa especie
por ser mais alta, menos obliqua, maior desenvolvimento da

orelha, e outros pormenores.

A especie aqui descrita, distingue-se de A. humboldti
Clarke, da Formacao Maecuru, pela ornamentacao : de acordo
com Clarke (1899, p. 8'5-87), a superficie da valva esquerda e
lisa, exceto proximo as margens onde ha poucas costelas sub
-iguais, baixas, largas e indistintas, raramente visiveis por mais
de urn terce da valva; na valva direita as rugas concentricas
baixas sao melhores marcadas do que na esquerda. 0 corpo
da concha de A. humboZdti e caracteristicamente recurvado na
extremidade posterior e a obliquidade da valva e maior.

Reed (1908, p. 399, est. XLVIII, fig. 3) descreveu da For
macae Bokkeveld, A. aff. humboldti. Consiste de uma valva
esquerda que lembra a especie de Clarke pela forma recurvada
da testa posteriormente, bern marcada pelo tracado das coste
las, e asa relativamente curta. A ornamentacao, contudo, e
completamente diferente, sendo constituida por costelas radiais
estreitas mas nitidas predominando sabre as linhas de cresci
mento e estendendo-se por toda a valva, lembrando, neste par
ticular, a especie paranaense, As costelas aqui aumentam por
intercalacao, Esta caracteristica e a forma da valva a dife
renciam de A. langei.

A. ulrichi, descrita por Knod (1908, p. 534, est. XXVI,
figs. 2, 3) do Devoniano da Bolivia, distingue-se de A. Zangei
pel a asa estreita, desprovida de linhas radiais e pelas costelas
radials que aumentam por intercalacao.

Na obliquidade da concha, carater da ornamentacao, gran
de desenvolvimento da asa, pequeno desenvolvimento da ore
lha e bico pouco proeminente, nossa especie se assemelha a A.
decussata Hall} do Mesodevoniano norte-americano. A valva
direita da especie de Hall e convexa e com as linhas de cresci
mento nitidamente desenvolvidas e as estrias radiais da valva
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esquerda sao relativamente fortes e regularmente alternadas
com estrias mais finas. E, tambem, uma especie menor que a
paranaense.

A especie e dedicada ao paleont6logo Frederico Waldemar
Lange, 0 descobridor dos especimes aqui descritos. A este
pesquisador se deve valiosos estudos paleontologicos e estrati
graf'icos do Devoniano brasileiro.

Procedencia: Provem de folhelho arenoso, cinzento, mica
ceo e piritoso, encontrado entre os km. 3,1 e 3,2 da Estrada de
Ferro Central do Parana, nos arredores da cidade de Ponta
Grossa. Nao e possivel determinar a sua posicao em relacao
ao contato com 0 Arenito Furnas porque este contato, na re
giao, e de falha.
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