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O Grupo Bauru, Cretáceo Superior da Bacia do Paraná, é formado pelas formações Rio 
Verdinho (RVD), Adamantina (ADA) e Marília (MA), com idade Santoniano – Maastrichtiano, no 
estado de Goiás (GO). Estas unidades recobrem os basaltos toleíticos do Grupo Serra Geral 
(Cretáceo Inferior). Fósseis de Dinosauria e Crocodyliformes já foram registrados para a 
Formação Marília (Maastrichtiano) nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis em GO. Neste 
trabalho será apresentada a preparação mecânica e identificação preliminar de dois espécimes 
novos de Crocodyliformes fósseis coletados em níveis das formações ADA (Campaniano) e MA 
(Maastrichtiano Inferior) nos município de Rio Verde e Quirinópolis. Os fósseis foram tombados 
na coleção do Laboratório de Paleontologia e Evolução da Universidade de Goiás, com 
números: Paleo-UFG/V 0023 e Paleo-UFG/V 0024. Estes estão parcialmente preservados e 
somente Paleo-UFG/V 0023 ainda possui a rocha matriz e foi coletado em quatro partes, 
sendo, portanto, necessária a preparação mecânica com posterior restauração. A preparação 
mecânica foi realizada com uso de calçador e esculpidor de dentista, pincéis de diferentes 
tamanhos e agulhas reforçadas, para a abrasão e conseguinte remoção do arenito grosso da 
MA. A preparação também contou com apoio de lupa para melhor observação das 
extremidades e detalhes do contato entre os fósseis e a matriz. Após o procedimento de 
retirada da matriz, nos fósseis que se encontravam fragilizados foi aplicada uma solução de 
paralóide com concentração de 10 % para aumentar a resistência mecânica dos mesmos. Em 
seguida, os fósseis foram deixados para secagem em local arejado (próximo a janela do 
laboratório). Após secagem dos fósseis e aumento da resistência mecânica, foi feita a colagem 
de duas porções separadas do espécime Paleo-UFG/V 0023, e as outras duas restantes, não 
foi unir os outros dois fragmentos.  A colagem foi feita com cianoacrilato (C5H5NO2). Após a 
colagem, foi novamente aplicada resina paralóide na concentração 10% para preservação final 
do mesmo. Somente após os espécimes estarem bem protegidos que os mesmos foram 
manuseados para diagnose. O espécime Paleo-UFG/V-0023 tem 77 mm de comprimento e 
corresponde a um fragmento da diáfise de um fêmur, possivelmente esquerdo, pois apresenta 
o quarto trocânter preservado na região lateral, convexa. A presença de um processo 
arredondado na região anterior, é semelhante a Notosuchia (Crocodyliformes). Além disto, o 
tecido medular é denso, sem pneumaticidade interna semelhante aos Crocodyliformes. O 
espécime Paleo-UFG/V-0024, tem 16 mm de comprimento e 0,9 mm de espessura, e foi 
identificado como um centro de vértebra, possivelmente dorsal anterior de Crocodyliformes por 
apresentar uma quilha ventral sutil dividindo duas concavidades sutis elongadas antero-
posteriormente e que apresentam forâmens pneumáticos muito pequenos. Paleo-UFG/V-0023 
e Paleo-UFG/V-0024 são os primeiros espécimes de Crocodyliformes das formações MA e 
ADA respectivamente, expandindo o registro cronoestratigráfico e geográfico deste clado para 
GO, que nos municípios de Rio Verde  e Quirinópolis mostra seu potencial.  
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