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O presente trabalho visa à descrição e análise de escamas de peixes Palaeonisciformes 
pertencentes à Formação Rio do Rasto, Permiano da Bacia do Paraná. O material foi coletado 
em dois afloramentos situados na rodovia BR 376, km 313 e 315, no Estado do Paraná, e 
consta de 27 amostras de rocha (24 procedentes do km 313, 3 do km 315), onde se observam 
cerca de 26 escamas. Todas encontram-se desarticuladas e a maioria está completa, porém 
existem fragmentos de escamas. O material já foi descrito e previamente analisado, com o 
auxílio de microscópio estereoscópico. Em 17 amostras, observam-se estruturas conhecidas 
como peg and socket, comuns em Palaeonisciformes. Também foi observado o brilho típico da 
ganoína, tipo de esmalte encontrado na face externa das escamas. Os critérios adotados para 
a descrição foram: presença ou não de escamas completas, estrutura do tipo peg and socket, 
molde ou presença de parte da escama preservada, fragmentos de escamas e fragmentos não 
identificados. Das 24 amostras provenientes do km 313, 10 possuem escamas completas, 16 
estrutura do tipo peg and socket, 10 contêm molde ou parte da escama preservada, 20 
possuem fragmentos de escamas e 1 contém fragmentos não identificados. Das 3 amostras 
coletadas no km 315,  2 possuem escamas completas, 2 estrutura do tipo peg and socket, 1 
contém molde ou parte da escama preservada, todas possuem fragmentos de escamas e 2 
contêm fragmentos não identificados. Para complementação do estudo, foram confeccionadas 
e analisadas, até o presente momento, duas lâminas delgadas pertencentes às amostras do 
km 313. Observando a histologia das escamas (esmalte, dentina e osso lamelar) foi constatado 
que o osso lamelar encontra-se em maior proporção em relação às outras estruturas, 
evidenciando que essas escamas pertencem a peixes mais derivados dentro do grupo dos 
Palaeonisciformes. Sabemos que essas escamas devem pertencer a Palaeonisciformes pela 
presença de escamas ganóides e estrutura do tipo peg and socket, características típicas de 
peixes desse grupo. Porém, onde se observam fragmentos, estes podem pertencer a porções 
da escama e, quando não há o brilho característico da ganoína, a outras partes do corpo do 
animal. A preservação de peixes na Formação Rio do Rasto é comum, entretanto, existem 
poucos materiais completos, o que torna o estudo das escamas, mesmo isoladas, de extrema 
importância. Sua análise poderá indicar a diversidade da ictiofauna nas diferentes localidades 
da referida formação. 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: PALAEONISCIFORMES, FORMAÇÃO RIO DO RASTO, PERMIANO. 
 
 
 
 


