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RESUMO 

Os teleósteos compreendem o maior grupo de vertebrados, com mais de 26.000 espécies 

reunidas em mais de 400 famílias (POUGH, 2013). Seus representantes apresentam adaptações 

características no crânio e nas nadadeiras, grande diversidade morfológica e fisiológica, e são 

encontrados em quase todos os ambientes marinhos e aquáticos continentais (e.g. CARROLL, 

1988; MAISEY, 1996; POUGH, 2013). Seus fósseis mais antigos datam do Triássico Médio, há 

cerca de 240 milhões de anos (TINTORI et al., 2015), embora análises moleculares estimem que o 

grupo tenha se originado durante o Paleozoico (NEAR et al., 2012). 

Durante a maior parte da Era Cenozoica, a América do Sul permaneceu isolada dos outros 

continentes, possibilitando a evolução de uma fauna peculiar. No Cenozoico ocorreu a extinção de 

diversas linhagens de teleósteos, especialmente durante o Paleoceno, quando foram substituídas 

pelas dos representantes de grupos atuais (ARRATIA; CIONE, 1996). Poucas são as ocorrências de 

Teleostei em rochas do Eoceno na América do Sul (e.g. LUNDBERG, 1997; MALABARBA, 2000). 

Estudos realizados na última década revelaram a ocorrência de uma diversificada fauna de 

vertebrados na Formação Guabirotuba (Bacia de Curitiba), denominada “Fauna Guabirotuba” 

(SEDOR et al. 2017), à qual foi atribuída a idade Eoceno Médio superior (Barrancano SALMA) com 

base neste elenco faunístico. A Formação Guabirotuba, localizada na região de Curitiba, é a 

principal unidade da Bacia de Curitiba. É a única unidade geológica de idade barrancana no território 

brasileiro. Dentre os elementos desta fauna, foram encontrados fósseis de Teleostei. 

O material a ser utilizado para o desenvolvimento deste projeto foi coletado no único 

afloramento fossilífero conhecido da Formação Guabirotuba e foi preliminarmente atribuído a 

Osteichthyes indet. por Sedor et al. (2017). Os espécimes encontram-se depositados na Coleção de 

Paleontologia do Museu de Ciências Naturais (MCN-SCB-UFPR). 

O objetivo principal desta proposta é descrever os espécimes encontrados na Formação 

Guabirotuba e determinar o menor nível taxonômico possível. 

As descrições serão realizadas a partir do exame direto dos espécimes e comparação com 

outras ocorrências de teleósteos do Paleógeno da América do Sul e do Brasil, em especial os do 

Eoceno. A infraestrutura e os materiais necessários para o desenvolvimento deste estudo serão 

disponibilizados pelo MCN-SCB-UFPR. A monografia será desenvolvida de junho a setembro de 

2022. 

Considerando que poucas são as ocorrências de teleósteos em rochas do Eoceno sul-

americano, o estudo desses espécimes da Formação Guabirotuba apresenta uma grande relevância 

para a compreensão da história evolutiva desse grupo. 
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