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ABSTRACT . 

NOTA PRELIMINAR SOBRE UMA NOVA EF!MER.A 
DO CRETÁCEO DO CEARÁ (INSECTA EPHEMEROPTER.A) 

lgnácio Machado Brito* 

The occur:rence of mayfli• ~ptara} has bean rei::orted i.n the 
IDwer cretaceous of Olapaõa do Ara.ripe, ceará, Brazil, sinoe the pa.per p:resented 
by COsta Lima (1950). 

HeJ:e, we p:copose a nar qenus arxi a new specias bued on nynpw,. c:amai 
on a very ridl asseni:llaqe of insects, four.d i1l a very fine grained limest:one of 
the IDwer Santana Foll'l'lation, repràsented by Hanipt:era, Odorlata, Blattariae, 
Cl:>leoptera, li:m:)ptera, Orthopte:ra, Diptal:a, et.C. 

INTRODUÇÃO 

Os insetos fósseis do Ceará são conhecidos do membro Crato 
da Formação Santana, Cretáceo Inferior da Chapada do Araripe, proce 
dentes.principalmente dos munic!pios de Crato e Santana do Cariri.-

Os f6sseis, de coloração ferruginosa, apresentam-se bem pre 
servados em leitos de calcário finamente estratificado e de colora= 
9ão amarelo claro. 

. . A fáunula desses artrópodos aqui mencionada é bastante rica 
principalmente em elementos ac;uiticos e é asaociada a P•Cjuenos pei
xes do gênero oastilbe e tambem a outros animais não aquaticos como 
alguns Blattariae, Orthoptera, Coleoptera, Diptera e Homoptera. um 
escorpião foi recentemente descrito desta associação fossilífera ti 
picamente continental (Campos, 1986, p. 135). 

Dentre os insetos aquiticos ou que dependem da proximidade 
de águas doces, representados em sua maioria por ninfas d.e ef'emeras 
conhecidas desde o trabalho de costa Lima {1950), que. trio o 1 motivo 
da presente nota, também são comuns os Odonata, representados por 
libélulas de médio porte e muito bem preservados, Hemiptera Belost2 
matidae, etc. (vide Brito et alii, 1984, p. 530). 

! 
Acreditamos que os Thysanura assinalados por Silva e Arruda 

(1985, p. 76) tenham sido confundidos com as mencionadas ninfas de 
efemerópteros. · 

• l.G. - UFRJ, Brasil. 
Pesquisador do CNPq 
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SISTEMÁTICA 

Ordem EPHEMEROPTERA 
Família BAETIDAE 

Gênero Palaeobaetodes Brito, n.g. 

. O género é proposto com base em uma nova espécie fundamenta
da em ninfas que medem de 9 a 11 mm, com os apêndices caudais não ul 
trapassando 5 mm. o corpo é achatado dorsoventralmente e apresentã 
nítida segmentação. Tecas alares alongadas. Sete pares de traqueo
brânquias foliáceas ovaladas, inseridas próximo dos ângulos posterio 
res dos urômeros la 7, percorridas, ao que tudo indica, pelo ramõ 
traqueal principal. Apêndice caudal mediano ligeiramente menor que 
os cercos 1aterais que apresentam-se ciliados nos bordos internos. A 
cabeça não foi observada. 

Tipo do gênero: Palaeobaetodes costalimai Brito, n.sp. 
Discussão: Palaeobaetodes n.g. difere de Baetodes Needham & 

Murphy (1924, p. 55), um genero recente fundamentado em uma. espécie 
descrita originalmente da Tijuca, Rio de Janeiro, em diversos deta-
1.hes morfológicos, principalmente por este gênero apresentar traqueo 
brânquias somente nos 5 primeiros segmentos do abdomen e por ter õ 
filamento central da cauda rudimentar. 

Palaeobaetodes costalimai Brito, n.sp. 
(Est.I, figs. 1-3; fig.l) 

Ninfas medindo cerca de lOmm de comprimento, com três apêndi 
ces caudais, dotados de grande número de segmentos, aproximadamenti 
do mesmo tamanho. O corpo, nitidamente segmentado, é achatado dorso 
ventralmente. Sete'pares de traqueobrânquias foliáceas, sendo o úl= 
timo o maior e o mais nítido. Tecas alares ovais, alongadas, com ân 
gulo agudo na sua extremidade pbsterior. Antenas e patas locomoto= 
ras, nos exemplares estudados, incompletas. 

Discussão: A sistemática dos efemeropteros, tanto dos adul
tos quanto das ninfas, é fundamentada em espécies recentes. No caso 
das ninfas, é baseada no número e forma de traqueobrânquias, forma 
das asas, tamanho dos apêndices caudais, morfologia das antenas, a
pêndices locomotores, coloração e ornamentação do corpo, espinhos e 
outros apêndices tanto dorsais quanto ventrais ou ainda laterais, a
pêndices cefálicos, etc. 

A nova espécie aqui proposta, provavelmente quando for revis 
ta com base em maior número de espécimes, poderá ter sua descriçãõ 
bem mais detalhada, pois muitos dos importantes elementos para a sis 
temática não foram observados. 

Os exemplares aqui estudados são procedentes de Santana do 
Cariri. Foram doados para estudo por Reinaldo José Bertini e estão 
depositados na Seção de Paleontologia da Divisão de Geologia e Mine
ralogia do Departamento Nacional da Produção Mineral, no Rio de Ja
neiro. 

Holótipo; N9 6255 
Parátipos: 3 exemplares, n9 6256 
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CONSIDE:RAÇÕES FINAIS 

os Ephemeroptera são.conhecidos desde o Carbon!fero Superior 
e a espécie aqui descrita não difere, em linhas gerais, das formas 
atuais, o mesmo acontecendo com os demais 2rupos de insetos represea 
tadps na fáunula do membro Crato da formaçao Santana. 

A idade da associa2ão faun!stica é cretácica inferior (andar 
Alagoano), dada com base nao somente no peixe do gênero Dastilbe, 
também encontrado em formações de mesma idade em outras bacias sedi
mentares, mas também ,na palinologia. 

O ambiente deposicional é tipicamente continental, de águas 
rasas e calmas. 

A espécie é. dedicada ao grande entomólogo brasileiro A. Cos
ta Lima, que assinalou pela primeira vez a presen2a de insetos no 
cretáceo do Ceará, representados por ninfas de efemeras. 
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