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V. RESUMO

A Formação Piauí (Carbonífero Superior), Bacia do Parnaíba, preserva uma grande

quantidade de invertebrados conchíferos, distribuídos em fìicies carbonáticas com

diferentes histórias deposicionais. Entretanto, até o presente momento, os estudos

relacionados a essa importante unidade litoestratigráfica enfocaram, principalmente, a

sedimentologia da fuea e a taxonomia dos invertebrados. Há somente breves trabalhos de

cunho tafonômi co para a bacia, sendo esses essenciais para a compreensão da gênese das

conoentrações fossilíferas ali presentes e para análises paleobiológicas modernas.

Desse modo, o intuito desse trabalho foi realizar a caractenzação bioestratinômica

das concentrações de bioclastos da fácies Esperança, objetivando interpretar a sua gênese.

O Calcário Esperança foi dividido em 7 pontos de coleta, de modo a abranger toda a sua

porção aflorante, Três unidades microestratigráficas sobrepostas foram estabelecidas. A

fauna de tais unidades é dominada por braquiópodes, com ocorrência subsidiária de

bivalves, briozoários e vegetais. Os fosseis estão, predominantemente, bem preservados e

representados por moldes e contra-moldes extemos. As unidades estudadas diferem umas

das outras em suas composições taxonômicas e ecológicas, em seus padrões tafonômicos e

nas distribuições de freqüência de tamanho das guildas que as compõe. A análise dessas

unidades auúlia na elucidação da historiografia do registro da flicies carbonática

Esperança.

Os bioclastos acumulados nas três unidades supracitadas não foram

significantemente afetados por processos bioestratinômicos biológicos, tais como

incrustação e bioerosão. Porém, esses foram moderadamente alterados por processos

mecânicos, tal como desarticulação. Além disso, pôde-se observar que as valvas ventrais

predominam entre os restos esqueléticos presentes nas acumulações de braquiópodes.

Contudo, um desvio significativo na proporção 50:50 não foi observado entre as valvas

direita e esquerda, preservadas em concentrações onde bivalves predominam.

A história deposicional dessa fácies iniciou-se com a unidade 1. Essa é representada

por um pacote dolomitico afossilífero, com dois pavimentos do braquiópode inarticulado

Orbiculoidea intercalados. As características bioestratinômicas dos füsseis dessa unidade

(ø.g., presença de bioclastos com a conveúd ade para oima e para baixo, em relação aos

estratos, com porcentagens muito semelhantes; proporção de valvas opostas próúma a

50:50; ausência de seleção de tamanho) sugerem que seu t¡ansporte não foi significativo e

que a energia do ambiente de deposição dessa unidade foi baixa.



Ademais, a baixa diversidade faunístioa sugere que a unidade em questão tenhe

sido depositada sob condições fisicas estressantes. Características sedimentológicas e

diagenéticas, bem como as análises de microfacies realizadas apontam para condições

deposicionais disaeróbicas, as quais parecem esta¡ associadas a um ambiente marinho

proximal, porém com circulação de água restrita. As caraoterísticas tafonômicas são

compatíveis com essa interpretação.

O estudo tafonômico dessa unidade do Calcário Esperança permitiu, ainda, a

elucidação de aspectos da paleoecologia dos representantes do gênero predominante nessa

unidade, qual seja, as Orbiculoidea. Esses organismos são uma das criaturas mais

enigmáticas do Paleozóico e a grande maioria dos trabalhos a eles relacionados trata

âpenas da taxonomia do gênero. Características tafonômicas, morfológicas,

sedimentológicas e dados obtidos na literatura indicam que esses braquiópodes

inarticulados foram organismos epifaunais e pedunculados, vivendo fixos diretamente no

substrato ou em restos esqueléticos presentes no fi¡ndo marinho. Esses devem ter sido

organismos fisiologicamente generalistas e oportunistas, podendo habitar locais

fisicamente estressantes. Por fim, é possível afirmar que apresentaram uma ampla

tolerância batimétrica durante o Paleozóico, apesar de terem habitado, preferencialmente,

ambientes de baixa energia, os quais estão freqüentemente associados com sedimentos

finos.

Em seguida, ocorreu a deposição da unidade 2. Essa unidade é representada por um

dolomito cinza claro, com fósseis dispersos na matriz sedimentar. Há, ainda, cinco

pavimentos constituídos por braquiópodes articulados intercalados. As assinaturas

tafonômicas dos bioclastos (e.g., predominância de espécimes desarticulados e de valvas

ventrais em detrimento das valvas dorsais) e a biofäbrica (e.g., elevada porcentagem de

espécimes na posição hidrodinâmica estável) sugerem que essa unidade represente um

tempestito distal, depositado logo acima do nível de base de onda de tempestade.

Os grupos ecológicos presentes apontam para o mesmo ambiente deposicional

inferido a partir das características tafonômicas. Além disso, as características

paleoautoecológicas dos organismos preservados nessa unidade (e.g., presença de um

grande sulco mediano nos estrofomenídeos e de asas nos espiriferídeos) são sugestivas de

um paleoambiente de águas calmas e com substrato mole.

Por fim, ocoffeu a deposição da unidade 3. Tal unidade é constituída,

predominantemente, por espécimes de bivalves articulados e preservados em posição de

vida. Essas características são indícios de que a unidade em questão também represente um



tempestito distal, porém depositado abaixo do nível de base de onda de tempestade. A
abundância de detritívoros na fauna dessa unidade, representados pelo gênero Solemya,

sugere, ainda, a ocorrência de águas calmas e de substrato lamoso, rico em matéria

orgânic4 durante o período de deposição da referida unidade.

No que se refere ao intervalo de tempo compreendido pelas concentrações

fossilíferas preservadas, critérios tafonômicos, ecológicos, sedimentológicos e atualísticos

sugerem a ocorrência de mistura temporal da ordem de centenas de anos.

As informações obtidas a partir do estudo das três unidades preservadas no Calcário

Esperança sugerem que o ambiente de deposição dessa facies carbonática tornou-se

gradativamente mais profundo ao longo do tempo. Esse parece ter sido o principal fator

responsável pela variação faunística observada entre as unidades.

os resultados obtidos reiteram a importância da tafonomia e da paleoecologia como

ferramenta imprescindlvel na reconstrução de mudanças ambientais e da dinâmica

deposicional do passado.



VI. ABSTRACT

The Piauí Formation (Upper Carboniferous), ofthe Parnaíba Basin, preserves a rich

and diversified invertebrate fauna, distributed in carbonate facies of varying depositional

histories, Until now, studies related to this important lithostratigraphic unit focused mainly

on the sedimentology of the area and the taxonomy of the invertebrates. There are only

brief taphonomic works about this basin, and they are essential to understand the genesis of
any fossil concentrations present and for modem paleobiological analyses.

The purpose of this work is to produce a biostratinomic characterization of the

bioclast concentrations from the Esperança facies, and to interpret its genesis. The

"Esperança Limestone" was sampled at seven locations in the quaffy, selected to represent

all exposured portion. Three microstratigraphic units were recognized. The fauna is mostly

Brachiopoda, along with Bivalvia, with minor occurrences of Bryozoa and plantae. Most

fossils are well preserved and represented by molds and casts. The three units differ from

one another in taxonomic and ecological compositions, taphonomic patterns and in size

frequency distributions of the guilds that are present. Detailed biostratinomic

reconstruction of these offer useful insights into the depositional history of the Esperança

limestone facies.

Accumulation of bioclasts in the three units was not significantly affected by

biological biostratinomic processes, such as encrustation and bioerosion. These, however,

were moderately altered by mechanical processes like disarticulation. It could also be

observed that the ventral valves dominate among skeletal remains in brachiopods

accumulations. Nevertheless, there was no significant deviation from the 50:50 ratio of
opposing valves in bivalves concentrations.

The depositional history of the "Esperança Limestone" began with unit l, a

dolomite unfossiliferous except for two pavements of the inarticulate brachiopod

orbiculoidea. Biostratinomic features of the fossils from that unit (e.g., similar proportion

of convex-up and convex-down specimens; ratio of opposite valves close to 50:50; lack of
size selection) suggest that the transport was not significant and that the energy of the

depositional environment of this unit was low.

Moreover, the low faunal diversity suggests that the unit in subject has been

deposited under physical stressful conditions. Sedimentological and diagenetics features,

as well as the analyses of microfacies point for dysaerobic depositional conditions, which



seem to be associated to a proximal marine environment, with restricted circulation of
water. The taphonomic features observed a¡e compatible with that interpretation.

In addition, the study of unit 1 of the "Esperança Limestone" allows an elucidation

of the pa.f eoecology of its most common taxon, Orbiculoidea. These inarticulate

brachiopods are one of the most enigmatic creatures ofthe Palaeozoic. The overwhelming

majority ofthe works related to them treat only the taxonomy ofthe gender. Taphonomic,

morphologic, sedimentological features and data from the literature indicate that they were

epifaunal and pedunculate organisms. They were fixed directly to the substratum or to
skeletal remains on the ocean floor. They could have been physiological generalists and

opportunists and probably inhabited physically stressed places. Finally, they had a wide

bathymetric tolerance. However, they preferentially inhabited low energy environments,

which are frequently associated with fine, argillaceous sediments.

The subsequent deposition of unit 2 is represented by a clean grey dolomite, with

fossils dispersed throughout the matrix. There are five inserted pavements of articulate

brachiopods. The taphonomic signatures of the bioclasts (e.g., predominance of
disarticulated specimens and greater proportion of ventral valves) and the biofabric (e.g.,

high percentage of specimens in a hydrodynamically stable position) suggest that it is a

distal tempestite, deposited soon above the level of storm wave base.

The ecological groups present point to the same depositional environment inferred

from the taphonomic features. Furthermore, paleoautoecology characteristics of the

organisms of that unit (e.g., presence of a big medium sulcus in the productids aad of large

wings in the spiriferids) suggest an environment of calm watets and soft substratum.

Finally, unit 3 represents the final part of the depositional history recorded in the

"Esperança Limestone'. This unit consists, predominantly, of articulated specimens,

preserved in life position. such characteristics indicate another unit which represents a

distal tempestite, even so deposited below the level of storm wave base. The abundance of
deposit-feeding organisms in the fauna of that unit, represented by the gender Solemya,

also suggests the occurrence of calm waters and of a mud substratunL rich in organic

matter, during the deposition ofthis unit.

The taphonomic, ecologic and sedimentological anaþis and, also, actualistic

studies related to brachiopods suggest that the preserved concentrations are time-averaged,

in the order ofhundreds ofyears.

Informations obtained from the study of the th¡ee units of the .,Esperança

Limestone" indicate that the depositional envi¡onment became gradually deeper with time,

xllr



and it seems to have been the main factor responsible for faunal variations amongst the

units.

The results reiterate the importance of the taphonomy and paleoecology as tools of
reconstruction of environments and environmental changes of the past and of the

depositional dynamics.



I. rNTRODUÇÃO

A faixa de sedimentos aflorantes da Formação Piauí (Carbonífero Superior) ocorre

nas bordas oriental e sul da Bacia do Parnaíba (Lima Filho, 1991), nos estados do Piauí e

Maranhão (Andrade e Camarço, l98 ) (fig.14). A fauna dessa importante unidade

litoestratigráfica foi pioneiramente descrita por Duarte (1936), que identificou os fosseis da

sondagem número 135, realizada em Teresina, pelo Serviço Geológico e Mineralógico do

Brasil e pelo Serviço Geológico de Fomento da Produção Mineral. Para esse autor,

espécimes de bivalves atribuídos aos gêneros lyiculopecten e Edmondia e os braquiópodes

Spirifer opimus e Orbiculoidea eram indicadores de idade carbonífera superior para

aquelas rochas. Tais sedimentos foram posteriormente analisados por Oliveira (1934),

Paiva e Miranda (1937) e Kegel (1951), os quais identificaram espécies de vegetais,

bivalves, gastrópodes, cefalópodes, braquiópodes (e.g., Productus, Orthothetes) e trilobitas

(Phillipsia plummeri) nas amostras coletadas. Esses trabalhos, bem como os de Plummer e/

al. Q9a8), Kegel e Costa (1951), Kegel (1952) e Mabesoone (1977), revelaram a grande

diversidade da f¿una marinha fossil da Formação Piauí, que contém um grande número de

espécies representativas de pelo menos cinco filos de invertebrados (Anelli, 1999). Além

disso, Dolia¡iti (1972) indicou a presença de formas pecopteróides na formação, sendo

esse o único registro macroflorístico para a unidade. A seguir, Dequech (1949) e Müller

(1962, apud Mesner e Wooldridge, 7964) realizanm b¡eves estudos abordando

microfósseis. Esses trabalhos confirmaram a idade neocarbonífera da formação

previamente estabelecida, com base nos macrofósseis (Duarte, 1936; Kegel, 1951)

Posteriomente, Campanha e Rocha-Campos (1979) descreveram mais detalhadamente a

microfauna dessa unidade litoestratigráfica e estabeleceram, com base em conodontes e

foraminíferos, uma idade eo-mesopensilvaniana (Morrowano-Atokano, podendo atingir a

base do Desmoinesiano) para os ca¡bonatos aflorantes na borda leste da bacia. A

assembléia microfaunística estudada é indicativa de condições deposicionais marinhas de

águas rasas e quentes.

Em seguida, Assis (1979) reconheceu dezesseis espécies de bivalves preservadas

no Calcá¡io Mucambo, o qual está localizado na parte superior da Formação Piauí. Anelli

(1994) reviu as espécies descritas por Assis e descreveu novos táxons de bivalves,

incluindo material proveniente de outras duas f;ícies carbonáticas - Meruóca e Contendas -
descritas por Lima Filho (1991).
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Figura l. Mapa gcológico da Bacia do Parnaíba mostrando as áreas de afloramento dos sedimentos do
Carbonífero Superior e sua relação com rochas de outras idades. Em detalhe, áreas de
afloramento das fácies carbonáticas na região de José de Freitas (Pl). (Modificado de Anelli,
1999).



Posteriormente, Anelli (1999) identilicou novas espécies de invertebrados presentes

nas fücies previamente estudadas, bem como no calcário Esperança. Finalmente, Anelli
(1994) e Anelli et al. (1992, 1993,1998) abordaram aspectos da morfologia funcional e da

tafonomia comparada dos bivalves presentes no Calcário Mucambo.

os estudos supracitados revelaram que a fäuna de invertebrados marinhos da

Formação Piauí é a segunda mais diversificada e abundante do Neopaleozóico do Brasil
(Anelli, 1999) Atualmentg cinqüenta e três espécies são reconhecidas nessa formação. A
fauna é dominada pelos moluscos, os quais estão representados por bivalves, gastrópodes e

uma espécie de cefälópode. Os braquiópodes, segundo grupo em abundância,

compreendem espécies atribuídas às ordens Acrotretid4 Strophomenid4 productida e

Spirifbrida. Trilobitas e briozoários ocorrem subsidiariamente na fàuna (Anelli, 1999). A
lista atualizada de todos os táxons já descritos nos carbonatos da Formação piauí é

apresentada no quadro l.

Quadro 1. Lista dos tíxons identificados nos carbonalos da Formação piauÍ.

Táxon EsDerolrcfl Mcruoca Conl Referônciå
Biyalycs

Anonìalodesrnala X Anelli ef a,/. (em

Astaftella subquadmtø X Assis (1979), Anelli
(1994).

Aviculopecte trichoton s x x Kegel & Costa

(1951), Assis (1979),
A¡elli (1994), este

trabalho
Aviculoppina peracrtd X Anelli et al

lsubmefì ¡1ol
Caneyella sp X Anelli et al

lsubmetidol
Cypr¡cdrdella c[. C. subelliotica X Assis 119791.
Edmondia cotptlente X Assis t 1979)
E xoch orhync hts ba rri n gton i X Anelli et al.

Gilbeúsonia gibbosa X Aaelli ef a/. (em

Leptodes md (Leptod es na) poten s x Anelli (1994), Anclli
¿l d/. (submetido).

Leptod esma (Lei opter ¡d) n a the ri x Anelli et al.

Meekopinnd americana X Anelh et al
( submetidoì.

Ml,ø lina Myq I in el la) sp X Âssis ( 1979)
Mrculaws lt x Anellí et ¡rl (),OO)\

Anelli 11994).



Parcllelodon sp. X Anelli et dl

Pem¡ophonts s bcosfahts X Assis (1979)" Arclli
(1994\.

Pindorqma nor.lestina X Aûelli et al. (em

Pleurcphorella? X Anelli et al

P o I i ¿1 
":t 

c i a h e I listxi a ta X Anelli el al ().OO)\

l?i m mviim i na bro s i li en s i s X Assis ( 1979).
ùcLtg sp X Assrs (1979), Anelli

lt qs4t

tguinol¡tes sp.2 X Anelh ( t994), Aneltr
¿l ¿¡l lsubmelidol

Schizod s dlp¡t¡ûs X Assis (1979), A¡elli
(1994).

X A¡elli (t 994).
Schizodus X Anelh I1994ì-
S epli mya liùd pera tenu d td X X Anelli (1994), Arelli

Pf ¿/ lcnhmêri.iô\
X X A¡.elh ef dl. (Z0ll2\

Str¿hloqteria so X Assis (1979)
Wilhingiq leìminqlis X Assls (1979), Anelli

1t sg4l
Anomalodesmal¿, çen et sp.
indet. 2

X x Anelh ( t994).

Anomalodesmata, Gen et sp
indet. 6

X Ânelli (1994).

(:rrl
Beltercphoù (Plßrkidonot X X

Be I I eroph on (P harki donohrs) sp.
lL

X Anelli, 1999

X x Aneui, t999
s sD. X

^nelll. 
1v99.

Urfhonema sÍ. X
Stegocoelia (Goniasma)
lasallensis

X Anelli, 1999.

òúap4rotus ul omphctlls) X .Anelli 1999.

X
BrsquióDodes
ct X Aneììi t 999

Buxloniu pemviana x Anelli- 1999
x Aneìli I SSg

ela sþ, X
x Anelli t999

LinoD rsD X X
Neospiril¿r sD. \. 3 x Anelli 1999

X l.lste habâlho
x X X Anelli 1999

C€

Ot I SD. X Anelli. 1999.
Trilôbitss
Palladin phmmeri n. comb X Kcgel (1951), A¡elli,

1999
R¡iô"ô;
l'hylloporrdrnae / x X x Anelll, 1999; este

trabalho



A composição faunística da Formação piauí apresenta forte afinidade taxonômica
com a da Formação Itaituba, na Bacia do Amazonas (Dequech, 1949; Daemon, 1974;
Mendes, 1966). Essa similaridade confirma a contemporaneidade das faunas, bem como a
provável ligação geográfica entre as duas bacias no pensilvaniano Médio. Faunas do meio_
oeste norte-americano, incluindo as da Formação Amsden (wyoming) e da seqüência

desmoinesiana do sudeste do Missouri, Estados unidos, demonstram, tambérn, fortes
afinidades paleontológicas. As faunas sul-americanas da Formação cerro prieto 

@eru),
Seção La Jagua e Formação palmarito (Venezuela), também pensilvanianas, são

correlacionáveis, porém em menor grau (Anelli, 1999).

É, portanto, notável que as pesquisas já realizadas sobre a fauna fossil da Formação
Piauí enfocaram, quase que na sua totalidade, os seus aspectos taxonômicos. As
características bioestratinômicas e diagenéticas das concentrações permanecem ainda
pouco ou inadequadamente estudadas. Entretanto, os dados advindos de estudos

tafonômicos podem ser utilizados com êxito como ferramenta na análise e interpretação
paleoambiental (Pickeril e Brenchley, 1991; Fernandez-Lopes, 1995; Martin, 1999;
Marlin et al., 1999), uma vez que fornecem importantes evidências sobre as condições
presentes nos ambientes de vida e de fossilização dos organismos que compõe tais
acumulações de bioclastos.

Desse modo, a rc ização de um estudo tafonômico de alta resolução das

concentrações preservadas na parte superior da Formação piauí é aqui proposta, visando
contribuir para o preenchimento de uma evidente lacuna na história dos estudos da fauna
dessa formação, bem como fornecer erementos adicionais para o entendimento das

condições e processos vigentes dura¡te a deposição dessa importante unidade
litoestratigráfica da Bacia do parnaíba.

1.1 Pnonmn¿lTrcA ENvoLVTDA

Muitos autores ressaltaram a ocorrência de níveis calcarios altamente fossiliferos na
parte superior da Formação piaui (Duarte, 1936; Dequech, 1949; Keger e costa, l95l;
Mesner e Wooldridge, 1964; Daemon, 1974; Mabesoon e, 1977; Assis, 1979, Campanha e
Rocha-campos, 1979; Aneni, 1994, lggg) Tais afloramentos têm distribui ção geogrâfrca

restrit4 limitando-se à porção nordeste da bada, no Município de José de Freitas, ao norte



de Teresina (PI), além de uma ocorrência isorada na margem oeste, próxima ao Município
de Marabá (PA).

os carbonatos possuem diferentes nomes ligados aos das fazendas onde se

encontram pedreiras exploradoras para a fabricação de cal (fig.l). os mais conhecidos são

os calcá¡ios Mucambo, contendas, Esperança, Meruóca, além de outros afossilíferos como
carimã, Bom Lugar e vidalgo (Lima F ho, l99r). os carbonatos são utilizados
principalmente para fins agrícolas, mas a pureza e a baixa concentração de óxido de

magnésio permitem a sua utilização em siderurgicas (DNPM, 1977).

As camadas de calcario contêm uma rica fauna de invertebrados ma¡inhos

preservada, sendo constituídas especialmente de bivalves, braquiópodes, gastrópodes,

cefalópodes, trilobitas, crinóides, conodontes e foraminiferos de idade Morrowano-
Atokano (Kegel, 1951, campanha e Rocha-campo s, 1979; Lima Filho, 1991; Anelli et at.,
1992; Anelli et al., 1993; A¡elli, 1994, 1999). os moluscos representam o táxon
predominante, embora os braquiópodes prevaleçam na fauna do carcririo Esperança. os
fosseis estão representados, principalmente, como moldes internos e externos.

Diferentemente, os espécimes da Formação Itaituba estão principalmente silicificados.

Portanto, ambas as áreas não devem ter tido uma história diagenética semelhante, embora

suas respectivas faunas sejam intimamente correlacionáveis (campanha e Rocha-campos,

1979; Anelli, 1999).

Lima Filho (1991) incluiu seis dessas fäcies em uma seqüência carbonática

marinha, depositada durante eventos transgressivos e identifrcada na parte superior da

Formação Piauí. Esse teria sido o último ambiente marinho na bacia (Lima Filho e Anelli,
1997).

o autor também descreveu e interpretou o ambiente deposicional dessas facies. De
um modo geral, trata-se de dolomitos associados a ambiente marinho costeiro raso,

apresentando estruturas indicativas de retrabalhamento por ondas de ma¡é e tempestades.

As assembléias microfaunísticas preservadas nas fäcies supracitadas (ø.g., foraminíferos

arenáceos e o gênero de conodonte cavsgnathus) corroboram essa hipótese (campanha e
Rocha-Campos, 1979).

o predominio de formas filtradoras entre os invertebrados do calcário Mucambo
(e.g., bivalves, briozoários) e os aspectos taxonômicos das concentrações, tal como o grau

de desarticulação dos bioclastos, apontam igualmente para essa interpretação (Anelli,

1994' 1999). A presença de formas escavadoras profundas (e.g., wilkingia termirnlis)
preservadas em posição de vida e com as valvas conjugadas, iuntamente com outros



bivalves desarticulados da infauna rasa e/ou da epifauna, sugerem um substrato marinho

bentônico, pelo menos moderadamente agitado para o Calcá¡io Mucambo (Anelli et al.,

1992; Anelli, 1994)

Por outro lado, a ocorrência de braquiópodes articulados e inarticulados nos

calcários Esperarça e Mucambo (nesse último os inarticulados não foram identificados),

apresentando baixo grau de retrabalhamento, sugere um ambiente mais restrito ou um

pouco mais profundo que o proposto por Lima Filho (1991) para essas facies carbonáticas

(Anelli, 1999). o ambiente calmo também é evidenciado pelo aspecto micrítico dessas

rochas (Mabeso one, 1977).

Pouco se conheoe a respeito das relações estratigráficas entre as fácies carbonáticas

aforantes na borda leste da bacia, bem como sobre sua distribuição dentro de um modelo

de bacia carbonática evaporítica, como a proposta por James e Kendal (1992). Além disso,

as demais litologias da Formação Piaui não se encontram extensivamente expostas nos

locais onde afloram os calcários. Tal fato prejudica o entendimento das relações

estratigráficas entr.e as. fäcies ca¡bonáticas, bem como dessas com outras facies terrígenas

associadas (Lima Filho, 1991). Por fim, estudos petrográficos de amostras obtidas dos

calc¡írios Meruóca, contendas e Mucambo indicam uma baixa heterogeneidade dos desses

calcários em termos de vadação de microfácies. Isso dificulta uma interpretação

paleoambiental global (Lima Filho, 1991),

fames e Kendal (1992) enfatizaram a necessidade de diferentes abordagens para a

compreensão dos mecanismos que controlam o empacotamento estratigráfico de rochas

com acumulações de carapaças calcárias. Desse modo, uma abordagem tafonômica das

concentrações fossiliferas presentes nesses ca¡bonatos, como a proposta neste estudo, será

de grande valia para o entendimento da dinâmica deposicional das fácies carbonáticas

presentes na parte superior da Formação Piauí.

É nesse amplo contexto que a presente pesquisa insere-se.



1.2 OBJETIVoS

Diversos aspectos das flicies carbonáticas da Formação piauí permanecem

inadequadamente estudados e/ou compreendidos, tais como a gênese das acumulações de

bioolastos nelas preservadas, a taxa de sedimentação reinante durante a deposição dessas

concentrações e a batimetria do ambiente deposicional. Assim, o presente trabalho está

fundamentado na hipótese de que um estudo tafonômico das concentrações esqueléticas

preservadas nessas fácies pode fornecer evidências adicionais sobre os processos e

oondições vigentes no ambiente de vida e fossilização desses invertebrados, bem como

sobre o seu modo de vida. Dessa forma, este estudo tem como objetivos:

l) cancterizar bioestratinomicamente as concentrações fossilíferas presentes no

Calcário Esperança;

2) interpretar a sua gênese dessas concentrações e

3) discutir, com base nos dados obtidos, se essas acumulações de bioclastos foram

controladas, predominantemente, por fatores ecológicos ou tafonômicos.

Para tal, os seguintes procedimentos foram cumpridos: â- a descrição das

concentrações, no que se refere às assinaturas tafonômicas, qualidade de preservação e

suas feições sedimentológicas e estratigráfrcas; b- o confronto dos resultados obtidos com

as características paleoautoecológicas dos organismos presentes e c- a correlação com

dados sedimentológicos e estratigráficos já disponíveis na literatura, visando contribuir

para o melhor entendimento das condições ambientais vigentes durante a deposição do

CalcáLrio Esperança.



1.3 ¡usrrnrceuv¡

Os pontos abaixo mencionados justificam o estudo e a abordagem propostos nesta

pesquisa.

1) Os espécimes presentes nas concentrações fossilíferas do Caloário Esperança geralmente

apresentam uma boa qualidade de preservação;

2) A taxonomia previamente estabelecida mostra-se adequada para o estudo tafonômico

aqui proposto;

3) O facil acesso aos afloramentos permite a obtenção de amostras orientadas, o que é

fundamental para o tipo de abordagem proposta;

4) Existem apenas breves estudos tafonômicos para a Bacia do Parnaíb4 os quais são

essenciais para a compreensão da gênese das concentrações fossiliferas ali preservadas e

para a realização de análises paleobiológicas modernas.

ol



2. cnol,ocrA DA Ánn¡, DE EsruDo

2.I A BACIA DO PARNAÍBA

A Bacia do Pamaíba localiza-se na região nordeste ocidental brasileira, ocupando

uma área de 600 000 km2. A maior parte dessa unidade litoestratignífica está distribuída

nos estados do Mara¡hão e Piauí, embora também ocoffa no Cearã, Pa¡ä e Tocantins

(Campbell et al., 1949; Mesner e Wooldridge, 1964; Mabesoone, 1977; G6es et al., 7989;

Iutuzz| 1994; Góes e Feijó, 7994; Lima Filho, 1999) (fig. 1). Tectonicamente, a bacia

limita-se a noroeste com a Bacia do Médio Amazonas, através do Arco de Tocantins; ao

norte com as bacias de São Luís e Barreirinhas pelo Arco Ferrer e por grandes falhas

normais; ao sul com a Bacia de São Francisco pelo Arco de São Francisco, estando a leste

e a oeste limitada pelo Escudo Brasileiro (Mesner e Wooldridge, 1964; Cunha, 1986).

A Bacia do Pamaíba é uma depressão intracontinental com contornos circulares,

sendo preenchida por sedimentos que datam do Paleozóico ao Cenozóico (Oliveira, 1998),

porém, trata-se de uma bacia essencialmente paleoz,6ica. Os sedimentos mesozóicos e

cenozóicos têm pouca representatividade, restringindo-se à área noroeste desse litossoma

(Mesner e Wooldridge, 1964; Góes et al., 1989; lanuzzi, 7994). A espessura máxima das

rochas encontradas nessa unidade litoestratigrâfica é da ordem de 3400 m, dos quais

2500m são paleozóicos (Góes e Feijó" 1994; Lima Filho, 1999).

O preenchimento de uma grande bacia sedimentar como esta em questão não se

restringiu somente a um ciclo de sedimentação. Muitas intemrpções ocofferam, as quais

estenderam e restringiram a áLrea sedimentar através de transgressões e regressões,

formando ciclos de depósitos (Kegel, 1956). Houve, também, duas grandes quebras na

sedimentação, as quais originaram amplas discordâncias regionais (Cunha 1986) (fi9.2).

O preenchimento dessa importante unidade ocorreu à custa de lenta subsidência de

caráter epirogenético (Cunha, 1986). As condições tectonicamente estáveis que

comandaram o desenvolvimento do litossoma proporcionaram a deposição de uma coluna

sedimentar simples e pouco espessa, que contrasta nitidamente com as suas amplas

dimensões (Cunha, 1986). Assim, de acordo com Cunha (1986), os limites deposicionais

do referido litossoma não deveriam estender-se muito além dos limites de suas bordas

atuais, a não ser, possivelmente, a leste e nordeste. Entretanto, para Della Fávera (1990), a

extensão atual da bacia parece ser remanescente de uma vasta área original. Segundo esse



autor, a ocorrênoia de sedimentos paleozóioos em outras regiões do nordeste ou até mesmo

em áreas extracontinentais (como em Ghana, na África), com as mesmas características

estratigráficas e sedimentológicas e com indicações de uma proveniência comum em

termos de paleocorrentes, aporfia pala uma extensão primitiva muito maior da unidade do

que a atual.

A Bacia do Parnaíba originou-se no Siluriano (Brito, 1980; Cunha, 1986; Góes el

al , 1989; Ianuzzi, 7994) e desenvolveu-se diretamente sobre um substrato composto por

rochas metamórficas não mais antigas que o Mesoproterozóico, sobre as quais se

superpõem grábens (Góes et al., 1992) preenchidos no neo-proterozóico (Formação

Riachão) e no Cambro-Ordoviciano (Formação Mirador) (Góes e Feijó, 1994).

O arcabouço estratigráfico dessa unidade é considerado razoavelmente bem

entendido, apesar das esparsas informações bioestratigráficas disponíveis (Góes e Feijó,

1994). A sucessão litoestratigráfioa dessa bacia inicia-se com o Grupo Serra Grande,

seguido pelos grupos Canindé e Balsas. Tais grupos acumularam-se do Siluriano até a

continentalização da bacia no Triássico (Góes, 1995) A seguiq ocorrem a Formação

Mosquito, o Grupo Mearim e as formações Sardinh4 Grajaú e ltapecuru, as quais já

apresentam idade cretácea (Petri e Fúlfaro, 1983) (fig. 2). A. natureza da sedimentação é

predominantemente siliciclástica, ocorrendo, de forma secundária, calcário, anidrita e sílex,

além de diabásio e basalto, representativos de eventos magmáticos do neotriássico ao

Eocretáceo (Góes e Feijó, 1994).

A partir do trabalho de Fþeiredo e Gabaglia (1986), há uma tendência em

considerar essa bacia como policíclica, inclusive com a sua separação em várias

subunidades (Lima Filho, 1999). Góes (1995) denominou o conjunto envolvendo rochas do

Paleozóico, Mesozóico e Cenozóico de "Província Sedimentar do Meio Norte do Brasil".

Segundo a autor4 essa província pode ser compartimentali zada em diferentes bacias,

devido à dificuldade de compreensão do seu quadro tecto-sedimentar e à sua evolução em

diferentes ciclos. Tais bacias apresentam gêneses, estilo tectônico, preenchimento

sedimenta¡ e idades distintos e foram denominadas Bacia do Parnaíba, de idade siluro-

triássica, Anficlise dos Alpercatas, de idade jurássica e bacias do Grajaú e do Espigão

Mestre, ambas cretáceas. De acordo com essa nova definição, a Bacia do Parnaíba

restringiu-se a uma área de 400 000 km2 e 3000 m de espessura de rochas siliciolásticas e

químicas. Essa unidade representaria a porção remanescente de extensa sedimentação afro-

brasileira desde o Siluriano até a continentalização da bacia no Triássico, representados

pelos grupos Serra Grande, Canindé e Balsas.
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A análise palinológica indica correlação entre unidades da Bacia do Parnaíba com

outras das bacias do Amazonas e Mac Mahon 1África do Norte). As fases deposicionais,

erosivas e regressivas dessas unidades litoestratigráficas foram provavelmente sincrônicas

(Daemon, 1974).

Figura 2: Seção colunar da Bacia do Parnaíba. Retirada de Lima
Filho (l 999).
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2.2 A FonulçÃoPHuÍ

rusrónrco n r,rror,ocr¡

O termo Série Piauí foi originalmente usado por Small (1914) para designar pacotes

de rochas sedimenta¡es expostos em uma iírea superior a 80.000 km2, no estado do Piauí e

parte do estado do Maranhão. A espessura aproximada desses pacotes varia entre 300 e

500 metros. Além disso, o referido autor dividiu essa série em 3 partes: arenitos superiores;

arenitos e folhelhos centrais e arenitos e folhelhos intercalados, na porção inferior.

Duarte (1936) restringiu a Série Piauí definida por Small aos sedimentos marinhos

de idade uraliana do poço número 125 perfurado sob a direção do Serviço de Fomento à

Produção Mineral, em Teresina (PI). Posteriormente, Otiveira e Leonardos (1943)

denominaram de Formação Piauí somente as camadas ca¡boniferas do Pensilvaniano.

Dequech (1950) definiu os limites estratigráficos dessa formação, compreendidos entre os

arenitos e siltitos da Formação Poti e as camadas de sílex da Formação Pedra do Fogo.

Mesner e Wooldridge (1964) dividiram a Formação Piauí em 2 membros: um

inferior, depositado em ambiente continental e o outro superior, de origem marinha. O

membro inferior é constituído de arenito vermelho, além de ocorrências locais de

conglomerados na sua parte basal, contendo matacões de quartzo, quartzito e matriz síltica

arenosa. Os arenitos apresentam estratificação cruzada do tipo tangencial que atingem a

superficie inferior da camada com baixo ângulo. Intercalagões de folhelhos são ra¡as.

Apresentam espessura média de 125 metros e o contato superior é normal. Por outro lado,

o membro superior é composto por arenitos vermelhos, tornando-se, para o topo, róseo

avermelhado, com estratificação cruzada planar. Camadas de folhelho, siltito, sílex,

anidrita, dolomita e raros calcá¡ios fossilÍferos intercalam-se no arenito. o membro

superior possui, aproximadamente, 90 metros de espessura (Mesner e Wooldridge, 1964;

Aguiar, 1971; Andrade e Daemon, 1974' Lima e Leite, 1978; Campanha e Rocha-Campos,

1979; Lima Filho, 1991; Anelli, 7994;lanuzzi, 1994).

A unidade aflora em uma faixa quase contínua nas margens oriental e sul e

descontínua na margem ocidental e estende-se, tambén¡ pela porção central, sendo que os

melhores afloramentos estão localizados na borda leste da bacia (Lima Filho, l99l).
Portanto, a Formação Piauí é uma seqüência sedimentar predominantemente clástica e com

ampla distribuição horizontal.



Além disso, essa unidade litoestratigráfica apresenta mudanças de fllcies de sudeste

para noroeste, diminuindo as espessuras dos arenitos e aumentando as dos folhelhos e

também as intercalações de calc¿írio e sílex (Aguiar, 1971).

O contato da Formação Piauí com a Formação Poti, a qual é a unidade subjacente, é

marcado por urna ampla superficie de discordância erosiva de pequeno ângulo (Mesner e

Wooldridge, 1964; Aguiar, 1971; Cunha, 1986). Tal discordância deve-se ao soerguimento

da bacia, que foi totalmente exposta e erodida e demarca profundas mudanças nas

condições climiticas e deposicionais dessa bacia (Cunha, 1986). O contato superior com a

Formação Pedra de Fogo é concordante (Mesner e Wooldridge, 1964: Aguial, l97l;
Cunha, 1986). De acordo com Lima Filho (1991), o limite estratigráfico entre essas

unidades, em subsuperficie, é uma camada de anidrita de extensão bacinal.

A Formação Piauí pertence ao Grupo Balsas, um complexo clástico-evaporítico,

cujo nome foi proposto por Góes et al. (1989, 1992).

IDADE

Conforme discutido no item 1, a Formação Piauí foi posicionada, com base nos

estudos de palinomorfos, no Stephaniano da coluna russa (Daemon, 1974). Posteriormente,

as fácies carbonáticas da unidade foram posicionadas no Monowano-Atokano por

Campanha e Rocha-Campos (1979), com base na assembléia de conodontes presentes.

INTERPRETACÃO PALEOAMBIENTAL

A Formação Piauí depositou-se sob severas condições de aridez (Mesner e

Wooldridge, 1964; Ltrm Filho, 1991; Góes e Feiló, 1994), configurando um extenso

deserto interior associado a uma bacia ma¡inha evaporítica (Lima Filho, 1999). Segundo

Mesner e Wooldridge (1964), condições rá¡idas parecem se acentuar na parte superior,

conforme sugerido pela presença de carbonato e anidrita associados aos folhelhos.

Os sedimentos foram depositados em ambiente continental e litorâneo (Góes e

Fe!jó, 1994). A maioria dos trabalhos que discute os ambientes deposicionais da Formação

Piauí considera seus depósitos inferiores como sendo de origem continental (e.g., Mesner e

Wooldridge, 1964; Abreu et al., 1977; Andrade e Camarço, 1984). Entretanto, Lima Filho

(1991), Lima Filho et al. (1995) e Ribeiro e Melo (1996) descreveranl tambérn, depósitos

costeiros na borda leste da bacia, pertencentes à porção inferior da unidade. Por outro lado,
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as cafacterísticas litológicas do membro superior (e.g., arenitos vermelhos, estratificação

cruzada planar e intercalações de silex com fósseis marinhos) refletem o início da

transgressão marinha carbonífera na Bacia do Parnaíba, semelhante à ocorrida na Bacia do

Paraná, durante a deposição da Formação Aquidauana (Andrade e Camarço' 1984).

Segundo Lima Filho (1999), oconeram duas prováveis ingressões ma¡inhas a partir da

Bacia do Amazonas, por onde hoje situa-se a Ilha de Marajó. De acordo com Mesner e

wooldridge (1964), as incursões mafinhas durante a deposição do membro superior fofarn

rápidas e podem ser atestadas por fósseis. A fácies dolomítica Esperança inclui-se nesse

contexto. Além disso, áreas restritas também aparecerL as quais são evidenciadas por

anidritas.

Os seguintes sistemas deposicionais foram identificados na unidade

litoestratigráfica em questão: eólico, lacustre, fluvial e deltáico, na borda leste e marinho

raso e evaporítico, em direção ao centro da bacia (Lima Filho, 1991; Ianuzzi, 1994). Na

porção nordeste, observa-se a ocorrência de calc¿ários fossilíferos na parte superior da

formação, formados a partir de sedimentos depositados em plataforma carbonática ou

lagrurar, em parte retrabalhados por ondas de tempestades (Lima Filho, 1991) durante

eventos transgressivos (Anelli er a1.,1992).

HISTÓRIA GEOLÓGICA

A sedimentação da Formação Piauí desenvolveu-se durante a migração do

continente sul-americano através de diferentes latitudes (Mabesoone, 1977). Tal migração

ocorreu em função da agregação do Supercontinente Pangea (Góes, 1995; Góes et al.,

1996). Como conseqüência, a deposição dessa unidade litoestratigráfica ocorreu em um

ceniário de progressiva mudança climática (Mabesoone, 1977; C'x¡In, 1986; Góes et al.,

1989; Góes eFeij6,1994; Góes, 1995; G6es et a1.,1996).

A seqüência Piauí depositou-se sob clima quente e árido, diferentemente da

seqüência Poti-Longá, depositada sob clima úmido e temperado. A sedimentação da

formação culminou com o período de intensa desertificação da Bacia do Parnaiba (Góes,

1995; Góes et al., 1996) que foi acompanhado por um sensível deslocamento dos

depocentros para a parte central da referida bacia (Góes et a1.,7989).

Desse modo, a presença de condições severas de aridez e o predomínio de

ambientes continentais, com ocasionais invasões marinhas, são os aspectos dominantes na

evoþão sedimenta¡ do litossoma a partir do Pensilva¡iaao (Mabesoone, 1977).
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Houve uma nova ingressão do mar durante a deposição do membro superior da

Formação Piauí, a qual cobriu vasta região. Entretanto, esse mar não perdwou. Essa foi a

última ingressão que ligou a maior parte da bacia ao mar aberto havendo, posteriormente,

somente sedimentação epicontinental ou teffestre (Kegel, 1956). As curtas invasões

marinhas durante os Pensilvanianos Médio e Superior, na Bacia do Pamalba, vieram da

Bacia do Amazonas através do Arco Tocantins. A maioria dos depósitos pensilvaninanos,

entretanto, são camadas vermelhas continentais, eólicas e evaporitos de um mar relíquia,

que atestam o novo clima semi-rárido (Mesner e Wooldridge, 1964). A substituição de

mares abertos de ampla circulação por nrâres de circulação restrita pode ser certificada pela

ocoffência de anidritas no membro superior da Formação Piauí (Mesner e Wooldridge,

1964; Caputo, 1984).

O recuo dos mares epicontinentais na Bacia do Parnaíba pode ser mais bem

compreendido se inserido em um contexto mais amplo, envolvendo as demais bacias

paleozíicas brasileiras. O final do Carbonífero-início do Permiano, na Bacia do Paraná,

por exemplo, foi ca¡acterizado pela presença do gelo. Ao mesmo tempo, as bacias situadas

fora do contexto glacial começaram a secar, em decorrência do rebaixamento do nível do

mar. Pode-se pensax, portanto, que a regressão e a modificação clinuitica, acompanhadas

de um aumento contínuo de a¡idez, experimentadas pelas bacias do Parnaíba e Amazonas,

estivessem relacionadas à glaciação gonduânica instalada na Bacia do Paraná durante o

Pensilvaniano (Lima Filho, 1991). O sistema desértico da Formação Piauí (Della Fávera,

1984), sobreposto aos depósitos marinhos da Formação Poti, na Bacia do Pamaiba e os

espessos depósitos evaporíticos da Formação Nova Olinda (Bacia do Amazonas)

evidenciam a instalação do sistema desértico na faixa de paleolatitudes menores que 30oS

(Lavma,1992).

Portanto, a seqüência Carbonífera-Triríssica, representada pelo Grupo Balsas,

marca mudanças estruturais e ambientais profundas na região ocupada pela Bacia do

Parnaiba (Góes e Feiió, 1994).

CORRELACÃO

A Formação Piauí correlaciona-se com a parte basal da Formação Monte Alegre e

com a porção superior da Formação ltaituba, ambas localizadas na Bacia do Amazonas.

Correlaciona-se, também, com a Formação Aquidauana da Bacía do pararuí (Mesner e

Wooldridge, 1964; Aguør, 1971; An&ade e Camarço, 1984). As formações piauí e
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Aquidauana (Bacia do Paraná) mostram considerável semelhança litológica, além da

correlação em idade (Andrade e Camarço, 1984). Por outro lado, as formações Piauí e

Itaituba apresentam forte afinidade faunística (Anelli, 1994).

2.3 Gnor,ocr¡. DA riREA DE coLETA: A FÁcrns cARBoNÁTrcA EsrruNç,r

As atividades de coleta foram realizadas nas proximidades do Município de José

de Freitas, Piauí, onde rochas pertencentes à fácies carbonática Esperança estão expostas

(fig. 3 e 4). Tais rochas afloram na borda leste da Bacia do Parnalba e destacam-se por

sua importância paleontológica, devido à riqueza de seu conteúdo fossilífero, à facilidade

de acesso e à boa exposição dos sedimentos.

O ambiente deposicional desse carbonato foi interpretado por Lima Filho (1991).

Segundo o autor, a abundância de lama associada ao calcário, a grande quantidade de

fósseis diferentes reunidos em porções localizadas do mesmo, além da forma de leito

ondulada verificada em alguns corpos carbonáticos, sugerem a influência de tempestade

retrabalhando os sedimentos em ambiente lagunar. As análises de microfacies realiz¿d¿g

pelo pesquisador corroboraram a hipótese de um ambiente de baixa energia deposicional.

O Calcrário Esperança aflora em uma área de 2 ful e, nesse projeto, foi subdividido

em 7 pontos de colet4 os quais receberam numeração que variou de 1 a7 (fig. 5). Uma

camada de calciiLrio creme, maciço, ferruginoso e micáceo foi designada como datum ou

camada-guia. Essa camada apresentou uma variação de 9 a24 cm de espessura entre os

pontos amostrados.

As seções colunares representativas da estratigrafia dos afloramentos estudados

estão representadas na figura 6.



Figura 3: Visø geral do Calcário Esperança, Formaçðo Piauf, nas proximidades do Municlpio de José de
Freitas (PI).

Figura 4: Vista do ponto de coleta número I do Calcário Esperança" Formaçäo Piauf, nas proximidades
do Municfpio de José de Freitas (PI).



Figura 5: Localização dos pontos de coleta nos afloramentos do Calcário Esperançan Formação Piaui (Bacia do
Parnalba). Fonte: IBGE (1979),modificado.
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A 1ácies Esperança apresenta uma rica e diversilìcada làuna preservada. Anelli

(lgg4, 1999) e Anelli et at. (2002) identificaram bivalves (e.g., Solemya, Aviculoppina,

Septimyulina), gastrópodes (e.g., Euconospira) e braquiópodes (e.S.,Lingula,

Orbiculoidea, Buxtonia, Linoproductus, Marginifera, Crurithyris, Neospirifer)

fossilizados nessas rochas carbonáticas. Aclemais, um exemplar de Puracalumiles, bem

como um de Schelwienella (fig.7) e um de Aviculopecten foram observados no

afloramento durante a execução deste trabalho.

Os fosseis citados anteriormente não estão distribuídos de modo aleatório no

Calcário Esperança, formando pavimentos (fig. S e 9) ou mesmo níveis fossilíferos bem

definidos e com conteúdo paleontológico distinto. Pavimentos constituídos

exclusivamente por espécimes de Orhiculoidea, por exemplo, ftrram identificados nos

pontos de coleta I e2. Cinco pavimentos distintos foram identificados no ponto 3, sendo

constituídos predominantemente por um único táxon de braquiópode articulado

(Linoproductus, Buxtonia ou Crurithyris). Por outro lado, bivalves da infauna detritívora

(Solemya) só estão preservados no ponto l.

Figura 7: Único exemplar de Schelwienella identifrcado na Bacia do Parnaíba.
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Figura 8: Detalhe do pavimento de Linoproductus,localizado no ponto de coleta número 3 do Calcário
Esperança, Formação Piauí.

Figura 9: Detalhe do pavimento de Orbiculoidea,localizado no ponto de coleta número 2 do Calcário
Esperança, Formação Piaul.



3. MATERIAL E MÉTODO

A rcalizaçáo dessa pesquisa envolveu trabalhos de campo e de laboratório, os

quais estão sucintamente descritos abaixo.

3.1 TnenalHos DE cAMpo

Os trabalhos de campo foram realizados nas proximidades do Municipio de José de

Freitas, Piauí, onde rochas pertencentes às facies carbonáticas da Formação Piauí, Bacia do

Parnaiba, estão expostas (figura l). A coleta dos dados referentes ao cumprimento dos

objetivos propostos foi realizada no período de 7 a 19 de agosto de 2001. Participaram

dessa atividade, juntamente comigo, o Professor Doutor Luiz Eduardo Anelli (orientador) e

o Professor Doutor Sonny Baxter da Ohio University at Lancaster (BUA), O Doutor Sonny

Baxter permaneceu no Instituto de Geociências da USP no período de agosto a dezemb¡o

de 2001 na qualidade de professor visitante. O ilustre professor é especialista em

conodontes e em bioestratigrafia e apresenta ampla experiência no estudo de rochas

carbonáticas do Carbonífero dos Estados Unidos. A sua contribuição foi de grande va.lia,

principalmente no estudo da geologia da iírea.

A atividade de campo realizada teve como objetivos: â- o levantamento de perfis

estratigráficos; b- a coleta de dados tafonômicos no oampo; c- a coleta de blocos para

análises tafonômicas em laboratório; d- a coleta de material para laminação; e- a

obtenção de dados sobre os icnofósseis preservados no local e f- are ização de registro

fotográfico.

A descrição da geologia da area em que o trabalho foi realizado já foi mencionada

no item 2.3.
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3.2 METoDoLocrA DE coLErA Dos DÂDos rAFoNôMrcos

Recentemente, diversos autores (Flessa e Kowalewski, 1994; Kowalew ski et al.,

1998; Simões e Kowalewski, 1998a, b) discutiram as implicações do fenômeno de

mistura temporal (time-averaging, walker e Bambaoh, 197l) na anáLlise paleontológica

(veja síntese em Ghilardi, 1999 e simões e Ghilardi, 2000). Esses trabalhos mostraram

que a ocorrência de mistura temporal e espacial dos restos esqueléticos é um fenômeno

natural, constituindo uma regra e não uma exceção no registro (Flessa e Kowalewski,

1994; Kowalew skl er al., 1998). Assinl esse fenômeno não pode ser eliminado por

coletas cuidadosas (Kowalewski et al., 1998), tampouco está associado ao processo de

deposição, mas sim à presença de restos bioclásticos antigos no fundo (Kowalewski øl

al., 1998). Por outro lado, o efeito do mesmo pode ser ampliado por coletas inadequadas

(Simões, 1998; Simões e Kowalewski, 1998a; Ghilardi , lggg), causando a chamada

mistura temporal analifica (sensu Fürsich e Aberhan, 1990).

Tendo em vista esses aspectos, o protocolo de sete etapas proposto por Simões e

Ghilardi (2000) foi utilizado como guia metodológico, visando a obtenção de dados mais

fidedignos.

A area de exposição do Calcá,rio Esperança foi subdividida em 7 pontos,

conforme mencionado no item 2.3. Esses pontos apresentam extensão lateral variando de

3,75m a l5m. Desse modo, toda a porção aflorante não encoberta do calcário foi
amostrada. uma posição de referência em oada um desses afloramentos foi estabelecida

visa¡do uma maior exatidão na loaalização vertical e horizontal das amostras coletadas,

procurando a máxima resolução estratigráfìca possível. A orientação espacial dos pontos

amostrados, apresentada na figura 5, refere-se à exata localização das posições de

referência.

As coletas foram ¡ealizadas de modo a abranger toda a extensão lateral e vertical

dos afloramentos. A ocorrência de pavimentos foi verificada em estratos dos pontos de

amostragem l, 2 e 3, conforme mencionado no item 4.4.3. Nesses casos, a área total dos

pavimentos foi subdividida em quadrados eqüidimensionais (frguras l0 e l1). Dois
quadrados foram obtidos ao acaso e submetidos à analise.

A coleta envolveu a remoção cuidadosa das concentrações fossiliferas na forma

de blocos de rochas (Simões, 1998; Simões e Kowalewski, 1998a, b; Tang, 2000) (figura

l2). Um total de I l0 blocos foi coletado.
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Figura l0: Vista do pavimento de Orbiculoidea, localizado no ponto de coleta número 2 do
Calcário Esperança. Observar a divisão do mesmo em quadrados eqüidimensionais.

Figura ll: Detalhe dos quadrados eqtlidimensionais do pavimento de Orbicutoidea, localizado no
ponto de coleta número 2 do Calcário Esperança.
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O volume total de material obtido foi de aproximadamente 5,5 m3. Os blocos

possuem dimensão aproximada de 0,05 m3. A experiência mostra que tal dimensão

possibilita a obtenção de um número considerável de füsseis, úteis para a análise

estatística (Brett e Bordeaux , 1990; Simões e Kowalewski, 1998a, b). A coleta individual

de bioclastos não foi realizada, para que feições tafonômicas importantes não fossem

perdidas (e.g., distribuição dos bioclastos na matriz sedimentar). Além disso, procurou-se

evitar a chamada "síndrome do fossil feio" (Tang, 2000), isto é, a coleta restrita dos

espécimes mais abundantes, bem como dos espécimes melhor preservados e com melhor

aparência. Tal procedimento promove a perda de importantes informações tafonômicas e

paleoecológicas, comprometendo a completa compreensão do registro fossilífero. por

fim, os blocos foram orientados quanto ao azimute e quanto ao topo e base das camadas.

É importante ressaltar que alguns não apresentavam concentrações fossilíferas, mas sim

sedimentos afossilíferos que constituíam parte dos sedimentos de topo e base. Todos os

blocos foram posteriormente analisados no Laboratório de Paleontologia de

Invertebradoso do Instituto de Geociências da USp.

Figura 12: Remoção de blocos de rochas no campo. Note o cuidado para que a sua
orientação original seja mantida.
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Um total de 255 maqofósseis foi analisado no campo. Para tal, utilizou-se uma

tabela de coleta de dados tafonômicos (anexo 1), previamente elaborada. Os dados foram

posteriomente transferidos para planilhas eletrônicas Excel 2000.

Nos outros aspectos, os trabalhos de campo seguiram os procedimentos usuais de

coleta paleontológica, já descritos por diversas vezes na literatura (Rösler, 1986; Mendes,

1988; Simões e Fittipaldi, 1992).

Os procedimentos empregados permitiram a coleta de 1722 espécimes orientados

de braquiópodes, bivalves e briozorLrios, com grau de resolugão não observado em outtos

estudos tafonômicos realizados na Bacia do Parnaiba.

3.3 Tn¡,nar,nos DE LABoRATóRro

3.3.1 Preparação dos fósseis

Os blocos foram primeiramente observados em sua superficie fossilífera exposta.

Posteriormente, foram secionados para a observação de feições bioestratinômicas

importantes (e.g., grau de empacotamento, distribuição dos fosseis na matriz). Esse

procedimento foi realiz¿de no Laboratório de Tratamento de Amostras do Instituto de

Geociências da usP. senas diamantadas foram utilizadas pal¿ a realtzação de cortes

verticais e, quando possível, também de cortes horizontais nos blocos coletados.

As atividades de laboratório envolveram a preparação fisica dos exemplares

segundo a metodologia sugerida por Mendes (1988). Não foi possível a realizagão de um

tratamento químico, uÍta vez que os espécimes estão representados, primordialrnente, por

moldes. Mini martelos, mini talhadeiras, estiletes e agulhas de diferentes dimensões

foram utilizados para a preparação fisica. Muitos exemplares foram examinados

utiliza¡do a técnica de moldagem com látex (Benton e Walker, 1981; parsley, 1989) ou

mesmo massas para modelar (massa Premo). Tais técnicas possibilitam uma melhor

visualização das estruturas preservadas.

An¿ílises de microflicies foram realiz¿das paru 44 amostras provenientes de

diferentes níveis de todos os pontos de coleta. O prof Dr. Jorge Hachiro, do

Departamento de Geologia sedimentar da usP, auxiliou-me na descrição litológica das

lâmìnas obtidas.

Além disso, alguns peels de acetato foram confeccionados. Contudo, esses não se

mostraram muito úteis na caxacteruação das rochas estudadas.
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Por fim, as concentrações fossilíferas em bom estado de preservação ou seus

respectivos moldes foram fotografados após o recobrimento com fuligem de magnésio

metálico.

3.3.2 Análise quâlitativa e quantitativa: aquisição e descrição dos
dados tafonômicos

A descrição das assinaturas tafonômicas (sensu Davies et al., 7989b e Fi.irsich e

Oschmann, 1993) preservadas nos blocos coletados foi realizada. Dentre essas, destacam-

se a orientação tridimensional dos bioclastos na mat'u (Kidwell et al., l9t6), o grau de

articulação dos espécimes (Brett e Baird 1986, 1997) e a sua qualidade de preservação

(Färsich e Oschmann, 1993). Além desses dados, outros de natweza sedimentológica

(e.g., estruturas sedimentares, grau de empacotamento), estratigráfica (¿.g., contatos

estratigráficos, geometria da concentração fossilífera) e paleoecológica (e.g., composição

taxonômica, estrutura trófica) (KidwelT et al., 1986; Kidwell e Holland, 1991; Miller e
Smail, 1997) foram também descritos. Esse co4iunto de informações possibilita o

reconhecimento de padrões de preservação nas concentrações fossillferas estudadas, bem

como a determinação de fatores abióticos e bióticos (veja Fürsich e oschmann, 1993)

responsáveis por sua gênese.

Os dados biométricos tais como comprimento, altura e/ou largura dos espécimes

presentes foram mensurados com paquímetros para determinação de fatores relacionados

à seleção hidráulica ou a atributos ecológicos (e.g., pulsos larvais, Kowalewsþ, 1996b;

Nunes, 1999).

Portanto, observações tafonômicas, ecológicas, taxonômicas, sedimentológicas e

estratigráficas foram registradas para cada macrofóssil coletado. Em seguida, os dados

obtidos foram organizados em planilhas eletrônicas Excel 2000 e posteriormente

empregados nas aniílises estatísticas (veja Kowalewski, 1996a, b; simões e Kowalewski,

1998a' b). os gráficos foram gerados através dos prograÍlas Microcal origin versão 6.0 e

Excel 2000. As análises estatlsticas multivariadas foram realizadas através do software

MVSP versão 3.1 I (Kovack, 2000). optou-se pela utilização da técnica exploratória de

análise de agrupamento. Para tal, o coeficiente de distância euclidiana foi utilizado como

fungão de parecência e o método UPGMA (agrupamento pela associação média não

ponderada, Unweighted Pair-Group Method Average) (Sneath e Sokal, 1973) foi
utilizado como função de ligação. Essa técnica calcula a média aritmética da similaridade
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(ou da distância) entre o objeto que se quer incluir em um grupo e cada objeto desse

grupo. Assþ o objeto é atribuído ao grupo com o qual ele tem maior similaridade média

(ou menor distância média) com todos os objetos (Valentin, 1995). Esse método foi

escolhido em detrimento do WPGMA (agrupamento pela associação média ponderada,

Weíghted Pair-Group Method), urn vez que inúmeros trabalhos demonstraram que o

primeiro produz menor distorção dos dados iniciais e, portanto, origtrø clusters mais

fidedignos (veja, por exemplo, Sokal e Rohlf, 1962; Fanis, 1969; Rohlfl 1970; Valentine,

1973; Monteiro et al., 2000). Um coeficiente de distância foi utilizado porque,

usualmente, agrupa melhor as amostras ou espécies do que os coeficientes de correlação

(Monteiro et al., 2000).

É importante salientar que cada valva desarticulada foi considerada neste estudo

como reprosentante de um indivíduo e não corno a metade de um. Essa abordagem

justifica-se urna vez que a graade maioria dos fosseis estudados estava desarticulada.

Assim, dividi¡ todas as observações por dois não iria alterar os resultados notavelmente.

O mesmo procedimento foi empregado nas análises quantitativas realizÃdas por Simões e

Kowalewski (1998a, b).

Um outro aspecto digno de nota é que, muito provavelmente, nem todos os

bioclastos preservados nos blocos coletados foram utilizados para as análises. Isso ocorre,

principalmente, devido à natweza compacta da rocha estudada. Entretanto, o objetivo da

rcaliza'ç6.. de cortes verticais foi minimizar essa perda de informação. De qualquer modo,

toda análise estatística pressupõe a existência de erros e desvios.

Por fim, é necessário ressaltar que nesta dissertação optou-se por utilizax guilda

como unidade de referência nas análises tafonômicas e não táxons individuais. Kidwell er

al. (2001) avalia¡am a influência das decisões metodológicas durante a amostragem,

coleta e análise de dados nas assinaturas tafonômicas de moluscos. os espécimes

utilizados no trabalho eram provenientes do Arquipélago san Blas, localizado na porção

panamense do mar do caribe. o objetivo da pesquisa foi quantificar a magnitude dos

artefatos metodológicos nos padrões preservacionais e identificar os meios mais

eficientes de se obter as ass.inaturas tafonômicas de concentrações de organismos mortos.

os autores concluíram que é necessiírio ampliar o alvo de estudo para além de espécies

ou gêneros individuais, a fim de maxtrizar o valor das tafofácies nas investigações

paleontológicas e sedimentológicas/estratigráficas. É nesse contexto que se justifica uma

anáfse ¡ealizada com base nas guildas preservadas. As guildas são agrupamentos de

espécies que exploram a meslna classe de recursos ambientais de uma maneira simila¡



(Aberhan, 1994). Portanto, esse termo agrupa espécies independentemente de suas

posições taxonômicas (Bambach, 1983). Membros de uma mesma guilda exibem modo

de vida e de alimentação similares, o que implica em respostas semelhantes à atuação dos

processos sedimentares. Desse modo, a análise das guildas pode facilitar a compreensão

dos padrões tafonômicos preservados em um determinado registro geológico. Alem disso,

diferentes ambientes podem ser caracterizados por suas composições e dominâncias de

guildas específicas, conforme demonstrado em um estudo com comunidades mesozóicas

desenvolvido por Aberhan (1994). Assim, a análise das mesmas pode fornecer

informações adicionais sobre a variação de diferentes padrões ambientais ao longo do

tempo.

3.3.3 Coleções examinadas

A fauna de invertebrados marinhos estudada apresenta forte afinidade com a fauna

carbonífera da Formação ltaituba, da Bacia do Amazonas. Um fator importante e de grande

ajuda no estudo da mesma foi o exame de coleções tipo e de referência dessa fauna,

pertencentes ao Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental do IGcÂJSP.

Pa¡te da coleção tipo dos braquiópodes silicificados da Formação Itaituba estudada

por Mendes (1957a, b; 1959; 1961; 1966) encontra-se depositada na referida instituição e

foi utilizada para fins comparativos na identificação das feições morfológicas e no

reconhecimento dos táxons da Formação Piauí.

3.3.4 Terminologia empregada

A terminologia empregada na descrição das concentrações fossillferas estudadas

foi sugerida por Brett e Baird (1986, 1993), Kidwell et al. (1986), Fürsich e Oschmarur

(1986, 1993), Kidwell e Bosence (1991), Kidwell e Holland (1991) e Kidwell e
Brenchley ( 1996).

Os trabalhos de Anelli (1994, 1999) e Anelli e/ al. (2002) foram utitizados como

referência para a identificação taxonômica dos espécimes provenientes do calcário

Esperanga.



4. RESULTADOS

Todos os fosseis coletados no calca¡io Esperança e analisados neste trabalho

estavam preservados em dois pacotes rochosos dolomitioos, localizados abaixo da camada

de calcario considerada como datum. Macrofüsseis não foram observados acima da

camada-guia, embora microfósseis sejam comuns. O professor Dr. Sonny Baxter, da Ohio

(Jniversily at lnncdster, possui, em andamento" um estudo sobre os oonodontes aí

presentes. O dolomito no qual os macfofosseis estão preservados apresenta geometria

tabula¡ e subordinariamente ondulada, é maciço e localmente bioturbado. Uma única

marca ondulada foi registrada no ponto de coleta número 2. Icnofóssies são comuns,

principalmente nos pontos 1, 4 e 6. Tubos verticais e horizontais de diferentes dimensões

estão presentes pof todo o afloramento (fig 13), entfetanto, precisam ser estudados para

verificar se são contemporâneos aos organismos estudados.

conforme mencionado no item 3.3.1, análises de micfofácies foram realizadas para

44 amostfas provenientes de diferentes níveis de todos os pontos de coleta. Entretanto, a

classificação litológica dos sedimentos obtidos, de acordo com Folk (1959, 1962) e

Dunham (1962), não foi possível, uma vez que o material encontra-se neomorfisado. Como

conseqüência desse processo, houve um aumento no tamanho dos grãos e uma

homogeneização das amostras. A presença de bolsões de lama reliquiar, não recristalizada,

em algumas amostras corrobora a hipótese de que a matriz microesparítica e o

empacotamento denso dos grãos observados nas lâminas são um aftefato diagenético e não

refletem o ambiente de deposição original. A matnz é constituída essencialmente por

dolomita. Grãos de quaftzo e feldspato estão presentes em quantidades ínfimas

(aproximadamenle 4%o), o que sugere que tenham sido trazidos pelo vento e não por

correntes. Contudo, algumas amostras possuem uma quantidade mais significativa de

siliciclásticos, além de apresentarem óxido de ferro.

Os fósseis obtidos foram agrupados em diferentes subunidades Cada ponto de

coleta foi considerado, a princípio, uma subunidade, devido ao fato de apresentarem

diferenças tafonômicas e taxonômicas. Portanto, 6 subunidades foram estabelecidas

inicialmente. Todavia, essas diferenças também foram diagnosticadas no interior de alguns

pontos, os quais foram posteriomente subdivididos em mais de uma unidade. Desse modo,

um total de 16 subunidades foi definido. o quadro 2 ilustra a distribuição das referidas

subunidades nos diferentes pontos de coleta do Calcário Esperança.



Figura 13: Icnofóssil preservado no ponto de coleta número 4 do Calcário Esperança.

Quadro 2: Localizaçäo das subunidades identifïcadas nos diferentes pontos de coleta
do Calcário Esperança.

I I

2

J 2

4 J

5 J

6 -t

7 3

8 J

9 J

t0 3

l1 J

t2 J

l3 4

t4 5

l5 5

t6 6
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Na primeira etapa do trabalho, um estudo de tafonomia comparada foi realizado

pan cada subunidade identificada. Duas subunidades (6 e 14) não foram utilizadas nas

análises, devido ao seu pequeno tamanho amostral. Optou-se, inicialmente, por realizar um

estudo de cada gênero presente nas diferentes unidades. Entretanto, uma abordagem

orientada por porções da comunidade que interagem funcionalmente, isto é, guildas,

mostrou-se mais adequada (veja discussão em Best e Kidwell, 200la,b; Kidwell, 2001 e

Kiùtell et al., 2001), conforme já menoionado no item 3.3.2. Assim, essa foi a abordagem

final adotada neste trabalho,

Os bioclastos coletados foram analisados tafonomicamente sob os seguintes

aspectos: (l) orientação tridimensional na matiz sedimentar (Kidwell et al., 1986); (2)

grau de articulação (Brett e Baird, 1986, 1997); (3) proporção de valvas dorsais e ventrais

ou direitas e esquerdas (Brett e Baird, 1986) e (4) qualidade de preservação (Fürsich e

Oschmann, 1993). A constituição paleoecológica de cada subunidade também foi

determinada.

Os resultados dessas análises foram organizados em histogramas e gráficos de

dispersão e estão representados nas figuras 14 a 79.
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Figura 14: Gráfico de orientação dos espécimes pertencentes às diferentes guildas presentes nas subunidades do Calcrário Esperança. Legenda: SuB:
subunidade; SEL: suspensívoro da epifauna liwe; SEF suspensívoro da epifauna pedunculada; SSFBS: suspensívoro da semi-infauna bissada;
SEBS= suspensívoro da epifauna bissada; SIR: suspensívoro da infauna rasa; DII: detritívoro da infauna intermediária.
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4. I Ar,¡Á,Llsrs MULTTvARTADAS

Métodos estatísticos multivariados foram utilizados para o tratamento dos dados

tafonômicos e paleoecológicos provenientes de cada subunidade. Optou-se por tais

métodos uma vez que a matriz original possui 14 amostras e 17 variáveis. Esses permitem

avaliar simultaneamente múltiplas informações provenientes de cada indivíduo ou objeto

de estudo (Davis, 1986). É importante ressaltar que as diferentes variáveis devem ser

obtidas sobre os mesmos indivíduos e que devem, também, ser interdependentes (Kendall e

Stuart, 1967). O emprego desses métodos é extremamente valioso no estudo de situações

biológicas que envolvem um complexo de fatores atuando no sistema. A análise desses

fatores individualmente levaria à perda de informação e a conclusões errôneas (Davis,

1986).

O intuito da aplicação dessas técnicas neste trabalho foi identificar unidades

estratigráficas maiores, que apresentam uma história genética comum. A determinaçõo das

referidas unidades facilita a visualização e a compreensão das condições e dos processos

que atuaram durante a deposição do Calcário Esperança.

No passado, métodos estatísticos semelhantes, tais como a analise de agrupamento

(ou cluster), a análise e a ordenação fatorial, foram utilizados para definir tendências e

padrões do registro fossilífero, bem como afinidades entre assembléias faunísticas (Ward,

1985; Färsich e Flessa, 1987; Davies et a1.,7989a; Meldahl e Flessa, 1990; Brett, 1995;

Holland, 1995; Kowalewsþi et al., 1994; Dominici, 2001; Fürsich et al., 20Ol; Gleen-

Sullivan e Evans, 2001; Holland et al., 2001). Essas técnicas multiva¡iadas mostraram-se

uma feffamenta muito útil na paleoecologia e também na tafonomia (Springer e Bambach,

1986; Miller, 1988; Oboh, 1992; Shi, 1993; Aberhan, 1994). As vantagens e desvantagens

de cada método foram discutidas por Sneath e Sokal (1973) e Valentine (1973). A análise

de agrupamento foi escolhida nesta pesquisa, pois permite estabelecer grupos naturais de

indivíduos/locais (modo Q) ou de variáveis (modo R) e não requer normalidade e nem

homocedasticidade (Romesburg, 1990). Além disso, permite a visualização desses grupos

de maneira bidimensional e, portanto, facil de ser compreendida.

Os dados utilizados na aná,lise estão apresentados no anexo 2, O dendograma

resultante da aplicação da análise de agrupamento no modo Q, ou seja, entre amostras,

sugere a existência de três grupos distintos (frg.2O). O primeiro grupo é constituído pelas

subunidades 1 e 2 e apresenta uma nítida diferença em relação aos demais. É importante



salientar que essas subunidades são as únicas constituídas exclusivamente por pavimentos

de orbiculoideq. o segundo grupo é formado pelas subunidades 3 e 4, as quais apresentam

uma grande quantidade de bivalves da infauna intermediária e da semi-infauna preservados

articulados e em posição de vida. Tal característica não foi observada em nenhuma outra

subunidade estudada. Por fim, o terceiro grupo é formado pelas subunidades 5, 7, g, 9, 10,

ll, 12, 13, 15 e 16. O mesmo pode ser subdividido em três grupos menores. O primeiro

subgrupo é constituído por todas as unidades que representam pavimentos de conchas de

braquiópodes articulados (subunidades 5, 7, 17 e 12), com exceção da subunidade 9, a qual

forma um grupo exclusivo Hâ, unda, um agrupamento formado pelas subunidades g, 10,

13, 15 e 16. As subunidades 8 e 10 estão loc¿lizadas entre pavimentos de concha no ponto

de coleta número 3 e representam pacotes rochosos nos quais os fósseis estão dispersos na

matriz sedimentar. As demais subunidades estão localizadas em pontos de coleta próximos

e compartilham com as unidades citadas características tafonômicas comuns, conforme

pode ser observa do na frgura 2l .

UPGMA

SI.JII 9
SUB 16
SUB I5
SUB I3
SUB IO
SUB 8
SUB 11

STJB 12
SUB 7
SUB 5
SUB 4
SUB 3
SIJR 2

SÌ.JE 1

Euclidean

Figura 20: Análise de agrupamento entre as subunidades (modo e)
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O não agrupamento da subunidade 9 com as demais unidades representativas de
pavimentos ocorre, principalmente, devido à constituição paleoecológica da mesma (fig.
22),uma vez que essas subunidades são tafonomicamente similares (frg. ZI). De fato, essa

é a única subunidade constituída, quase que exclusivamente, por duas únicas guildas
(99,60/0), as quais aparecem em proporções similares.

Portanto, é possível verificar que os três grandes grupos identificados com base na
análise de agrupamento refletem nitidamente as características tafonômicas e

paleoecológicas dos espécimes estudados. Desse modo, esses serão considerados
representantes de três unidades microestratigráfrcas preservadas no registro do Calcário
Esperança. As três unidades presentes são, da base para o topo. unidade l, constituída
pelas subunidades 1 e 2; unidade 2, constituída pelas subunidades 5,7,g,9,10,11, lL,l3,l5 e

16 e unidade 3, composta pelas subunidades 3 e 4. A análise dessas unidades auxiliará na
compreensão da historiografia dessa importante unidade da Formação piauí.

TJPGMA

64 48 32

Euclidean

F'igura 21: Análise de agrupamento entre
as subunidades. considcrando
unicamente
tafonômicos

caracteres

UPGMA

tt120 t00 8b ob ;b --il-tr
Euclidean

Figura 22: Análise de agrupamento entre as
subunidades, consider¿rndo
unicamente âs guildas que as
comnõe.

l6

A análise de agrupamento no modo R, ou seja, entre variáveis (fig.23), revela uma

distinção entre dois grandes grupos: um constituído pelas variáveis .,organismos

suspensívoros da epifauna livre", "convexidade para cima" e "organismos desarticulados,,

e o outro grupo constituído pelas demais variáveis utilizadas na análise. De fato, a grande
maioria dos organismos da epifauna livre encontra-se desarticula da (83,9o/o) e orientada
com a convexidade para cima em relação ao substrato (57,5yo). Tais assinaturas
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tafonômicas podem ser verificadas especialmente na unidade 2, na qual esses organismos

são mais abundantes. os espécimes da unidade 3 estão preferencialmente orientados com a

convexidade para baixo, embora também estejam desarticulados. o segundo agrupamento

observado no dendograma pode ser dividido em subgrupos, sendo certo que a análise

desses subgrupos permite que algumas obsewações sejam feitas. primeiramente, é possível

verificar que os organismos suspensivoros da epifauna pedunculada constituem um

subgrupo independente. Tal fato pode estar relacionado com as características muito

peculiares associadas a organismos pertencentes a essa guilda, na unidade L Ademais, o

dendograma revela que as variáveis "perpendicularmente orientado" e "articulado

fechado" também constituem um agrupamento. A associação entre essas variáveis é

bastante evidente na unidade 3, na qual há uma grande quantidade de organismos

orientados de modo perpendicular, em relação ao plano de estratificação e todos estão

articulados fechados. os organismos suspensívoros da semi-infauna e da epifauna bissada,

suspensivoros da infauna rasa, suspensívoros da epifauna colonial e detritívoros da infauna

intermediária também constituem um grupo. Poucas informações bioestratinômicas foram

obtidas dos suspensívoros da infauna rasa e da epifauna colonial, devido ao pequeno

número de exemplares. A associação entre os demais organismos pode estar relacionada

com a proporção de valvas direitas, em relação ao total de valvas encontradas. Realmente,

o número de valvas direitas encontradas para essas guildas aproxima-se da proporção

esperada de 50:50. contrariamente, organismos suspensívoros da epifauna livre

apresent¿rm proporção de valvas ventrais próxima a um, o que demonstra uma grande

seleção das valvas.

UPGMA
Grau de articulaçåo ¡ndeterrinado
Corvex¡dade para ba¡xo
Art¡culado fechado
Perpend¡cular
ObllqLo
Porcerìtagem de valva direita
Porcerfagem de valva venlral
Suspensivgro da ep¡fuurÞ colonial
Slsænsfvoro da epifaur¡a bissada
Suspensfvoro da infawla rasa
Detr¡tfvoro da ¡nfama rasa
Suspens fvoro da semi-¡nfauna bissada
Suspensívoro da epifauna pedurþulada
Desarticrdado
Convexidade para cima
Suspens¡voro da ep¡faurE livre

,_--.Ì_--l-----l--|_..--]----
240 200 160 120 80 40 0
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tr'igura 23: Análise de agmpamento entre as variáveis (modo R)
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4.2 A¡vÁr,rsn euALrrATrvA

O Calcário Esperança apresenta uma espessura aflorante máxima de

aproximadamente 3,60m. Todos os macrofösseis encontrados nesse calcario estavam

localizados abaixo da camada-guia, em um pacote dolomítico de cerca de 2,14m, com

algumas intercalações de folhelho. Características paleoecológicas e tafonômicas dos

espécimes, bem como observações de campo sugerem que esse pacote abrange três

unidades microestratigráficas, as quais foram aqui referidas, da base para o topo, como

unidades l, 2 e 3. A seguir, a descrição qualitativa de cada unidade será apresentada

separadamente.

UNIDADE I
Essa unidade é representada por um dolomito cinza escuro, finamente laminado, de

geometria tabular e subordinariamente ondulada, com finas intercalações de folhelho.

Apresenta aproximadamente 94 cm de espessura e contém dois pavimentos constituídos

quase que exclusivamente por fósseis de Orbiculoideu. A única exceção é a presença de

um exemplar de Paracalamites. A matriz sedimentar, entre os pavimentos, é

aparentemente afossilífera. Essa unidade foi observada nos pontos de coleta I e 2 (fig.24).

Figura 24: Vista geral da unidade I do Calcário Esperança. Detalhe do pavimento de
Orbiculoidea preservado nesta unidade.
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UNIDADE 2

A unidade 2 apresenta 70 cm de espessura e 2,5 Km de extensão lateral (fig. 25).

Essa unidade é representada por um dolomito cinza claro, no qual fosseis de braquiópodes,
bivalves e briozoários estão dispersos namatriz sedimentar. Entretanto, cinco pavimentos

descontínuos foram identificados no interior dessa unidade, estando presentes em um
intervalo de 20 cm no ponto de coleta número 3. Quatro pavimentos são constituídos
predominantemente por espécimes suspensívoros da epifauna reclinante (e.g.,

Linoproductus e Buxtonia) (frg. 26 e 27). Todavia, há um pavimento em que organismos
da epifauna pedunculada, especialmente Crurithyris, são igualmente abundantes. Conchas
aninhadas foram verificadas em todos os pavimentos. os sedimentos localizados entre
esses horizontes não apresentam estruturas sedimentares preservadas. Entretanto, tal
característica pode estar associada à intensa bioturbação desses sedimentos.

Figura 25: vista geral da unidade 2 do Calcário Esperança. A seta indica a superflcie de um dos
pavimentos encontrados nessa unidade.
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Figura 26: Detalhe do pavimento constituído principalmente por bioclastos de Buxtonia e
preservado na unidade 2 do Calcário Esperança. As setas indicam espécimes
desse braquiópode articulado.

Figura 27: Detalhe do pavimento constituldo principalmente por bioclastos de
Linoproductus e preservado na unidade 2 do Calcário Esperança.

46



UNIDADE 3

Essa é a unidade mais próxima ao datum, estando localizadaa 30 cm dessa camada

(fìg. 28). A unidade 3 apresenta 20 cm de espessura e é constituída predominantemente por

bivalves da infauna intermediaria (Solemya) (fig. 29) e da semi-infauna bissada

(Aviculoppina) (fig. 30) preservados articulados e em posição de vida. Há, ainda,

espécimes suspensívoros da epifauna reclinante e da epifauna pedunculada preservados,

principalmente, desarticulados e concordantes ao plano de acamamento. O sedimento

constituinte dessa unidade é um dolomito com fratura conchoidal, maciço e pouco

bioturbado.

Figura 28: Vista geral da unidade 3 do Calcário Esperança.
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Figura 29: Bioclasto de Solemyø preservado articulado e em posição de vida, na unidade 3
do Calcário Esperança.

Figura 30: Bioclasto de Aviculopinna presewado
articulado e em posição de vida, na unidade 3 do
Calcário Esperança.
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4.3 ANÁr,rsE euA¡rrrrATrvA

Um total de 1722 espécimes de invertebrados foi obtido do Calcário Esperança.

Esses fosseis estavam distribuídos nas três unidades microestratigráficas citadas

anteriormente e foram analisados sob os seguintes aspectos: (1) paleoautoecologia; (2)

tafonomia e (3) distribuição de freqüência de tamanho. Os resultados dessas análises serão

apresentados a seguir.

4.3.1. Composição faunística e ecológica

Os macrofosseis bentônicos incluem 7 gêneros de braquiópodes, 4 de bivalves e um

morfogênero vegetal (Quadro 3). Esses espécimes foram classificados em guildas, isto é,

grupos de organismos, dentro de uma comunidade, que utilizam os mesmos tipos de

recursos da mesma forma, por ocuparem nichos semelhantes (Ab'Saber et a1.,1987). Para

tal, características morfofuncionais e tafonômicas foram utilizadas. As guildas definidas

são semelhantes aos agrupamentos dos trabalhos de Bambach (19S3) e Aberhan (1994). A
listagem dos t¿ixons mais comuns e de suas respectivas guildas está apresentada no quadro

4. A figura 3l sintetiza a composição ecológica das 3 unidades microestratigráficas

preservadas no Calciírio Esperança.

Quadro 3: Abundância absoluta e relativa dos táxons identificados no Calcário Esperança.

Lingula 20,1 00 1 O,1
Orbiculoidea 229 13,3 229 99,6 O 0,0
Buxtonia 172 10,0 0

12
00
816
14 28
510
12
00
9r8
00
00
12 24
00
00
50 100

Linoproductus 1042 60,5 0
0,0 164 11,4
0,0 1029 71,3
0,0 185 12,9
0,0 34 2,4

Crurithyris
Neospirifer

190 11,0 0
35 2,0 0

Schelwienella 1 0,1 0 0,0 1 0,1
Aviculopinna 24 1,4 0
Septimyalina 10 0,G 0

0,0 15 1,0
0,0 10 0,7

Aviculopecten 2 0,1 0 0,0 2 0,1
Solemya
Fenestella

12 0,7 0 0,0 0 0,0
20,1 00,02 0,1

Paracalamites 1 0,1 1 0,4 0 0,0Total 1722 100,0 230 l0O 1442 100,0
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adro 4: Interpretação ecológica dos táxons de invertebrados mais abundantes do Calcário Espera

Linoproductus Epifauna reclinante
(adulto)

Repousa no substrato com a
valva pedicular para baixo,
parcialmente enterrada. A
porção anterior da comissura
mantém-se elevada para fora do
substrato.

- espinhos finos presentes
principalmente ao longo da linha
da charneira, na valva ventral .

- espessamento na porção postero-ventral da valva ventral;
- valvas côncavo-convexas com cavidade do corpo reduzida;
- ausência de pedículo funcional nas formas adultas;
- experimentos laboratorias demonstraram que essa é a posição
hidrodinamicamente mais estável;
- evidências tafonômicas.

Muir-Wood e Coopero 1960; Muir-Wood, 1

Boucot et al., 1965; Muir-Wood e Williams, l

Grant, 1966; Beus e Lane, 1969; Rudwick, I

Cooper e Grant, 1975; Peou e Engel, l

Alexander, 1984, 1986; Cate e Evans, I

Brunton et al., 1995; Harper e Moran, 1

Brenchley e Harper, 1998; Angiolini e Bu
1999; Fonseca,2000.

962;
965;
970;
979;
992;
997;
cher.

Buxtonia Epifauna reclinante
(adulto)

Repousa no substrato com a
valva pedicular para baixo,
parcialmente enterrada. A
porção anterior da comissura
mantém-se elevada para fora do
substrato.

- espinhos finos em ambas as

valvas.
- idem item acima. -idem item acima

Crurithyris Epifauna
pedunculada

Plano de comissura muito
inclinado ou disposto
verticalmente, em relação aos

estratos; porção posterior para
baixo.

- pedúnculo;
- grande interárea.

- preservação in situ;
- deltírio aberto por toda a ontogenia;
- experimentos demonstram que tal posição facilita o fluxo entre
as valvas e otimiza a estabilidade.

Ferguson, 1962a, b; Boucot et a1.,1965; Cooper e
Grant, 1976; Ramsbottom, 1978; Alexander, 1984,
1986; Cocks, 1985; Cate e Evans, 1992; Harper e

Moran, 1997; Brenchley e Harper, 1998.

Neospirifer Epifauna
pedunculada

Plano de comissura muito
inclinado ou disposto
verticalmente, em relação aos

estratos; porção posterior para
baixo.

- pedúnculo;
- grandes asas laterais;
- grande interárea;
- linha da charneira reta.

- evidências tafonômicas;
- deltírio aberto;
- experimentos demonstram que tal posição facilita o fluxo entre
as valvas e otimiza a estabilidade;
- espessamento posterior do umbo.

Beus e Lane,1969; Waterhouse e Mutch, 1978;
Kammer, 1985; Alexander, 1984, 1986; Harper e

Moran, 1997; Brenchley e Harper 1998; Shen er
a|.,2001.

Orbiculoidea Epifauna
pedunculada

Plano de comissura horizontal
em relação aos estratos e valva
ventral para baixo.

- pedúnculo curto. - valva ventral com abertura estreita e alongada, a qual parte do
ápice em direção à margem posterior. O listrium fecha essa

abertura somente anteriormente, deixando um pequeno forâmen
na porção oposta;
- espécime piritizado com Þedículo de 1.5 cm preservado.

Rowell, 1965; Beus e Lane, 1969; Graham, 1972;
Peou e Engel, 1979; Popp et a1.,1981; Richardson,
1981, 1986; Gibson e Gastaldo, 1987; Kaesler,
1997; Fonseca, 2000; Zonneveld, 2001; Butts-
Matheson. informação pessoal.

Aviculopinna Semi-infauna
bissada

Concha parcialmente enterrada
no substrato com plano de
comissura disposto
verticalmente em relação aos

estratos e porção anterior para
baixo.

- bisso. - condição equivalve;
- elongação da concha;
- aplainamento da margem ventral;
- baixa convexidade das valvas;
- forma triangular da concha;
- região anterior reduzida e provável condição anisomiária da
musculatura;
- preservação in situ.

Thiele, 1935; Stanley, 1968, 1970,1972; Kaufman,
1969; Hoare e Sturgeon, 1972; Runnegar,1974;
Gordon e Pojeta, 1975; Ramsbottom, 1978;
Gibson, 1984; Zang e Daoping, 1993; Anelli et al.,
1998; Anelli,1999.

Septimyalina Epifauna bissada Plano de comissura disposto
verticalmente em relação ao
substrato.

- bisso. - condição equivalve;
- elongação da concha;
- aplainamento da margem ventral.

Kaufman, I 969; Stanley, 197 0, 197 2; Anelli, 1999 .

Solemyo Infauna
intermediária

Eixo antero-posterior formando
um ângulo de 5-45o, em relação
aos eshatos e porção anterior
para baixo.

- concha fìna e moderadamente inflada;
- grande elongação antero-posterior da concha;
- contorno arredondado a oval;
- preservação in situ.

Stanley, 1970; Hoare et al., 1979; Anelli, 1994;
Anelli et a1.,2002.
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Figura 3l: Gráficos que representam as guildas presentes em cada uma das unidades microestratigráficas
identificadas no Calcário Esperança. Legenda: SEL: suspensívoro da epifauna livre; SEÞ
suspensívoro da epifauna pedunculada; SSFBS: suspensívoro da semi-infauna bissada; SEBS:
suspensívoro da epifauna bissada; SIR: suspensívoro da infauna rasa; SEC: suspensívoro da
epifauna colonial; DII: detritívoro da infauna intermediária.

É possível observar notáveis diferenças entre as referidas unidades. A unidade 1 é

constituída, exclusivamente, por organismos suspensívoros da epifauna pedunculada (SEP)

(Orbiculoidea), uma vez que o único caule encontrado nesse local não foi incluído na

análise. Contrariamente, as unidades 2 e 3 são mais diversificadas em termos ecológicos e

possuem, respectivamente, 6 e 5 guildas. Organismos suspensívoros da epifauna liwe ou

reclinante (SEL) são os espécimes mais abundantes em ambas as unidades. Entretanto,

alguns aspectos são dignos de nota e podem ser visualizados na figura 31. Na unidade 3,

por exemplo, os organismos detritívoros da infauna intermediária (DII) e os suspensívoros

da semi-infauna bissada (SSFBS) são bastante numerosos e, em conjunto, são praticamente

tão abundantes (42%) quanto os suspensívoros da epifauna liwe (44%). É importante

salientar que essa é a única unidade na qual organismos detritívoros da infauna foram

identificados. Por outro lado, os suspensívoros da epifauna livre constituem 82,9%o da
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fauna da unidade 2. Os organismos suspensívoros da epifauna pedunculada, especialmente,

Crurithyris e Neospirifer, representam a segunda guilda mais abundante (15,2%). ALém

disso, dois espécimes do briozo¿á¡io Fenestella, muito bem preservados, foram encontrados

somente nessa unidade.

4.3.2. Tafonomia

A análise tafonômica foi focada nas guildas preservadas no registro fossilífero do

Calcário Esperança, conforme menciorado no item 3.3.2. Os bioclastos coletados foram

analisados sob os seguintes aspectos: (1) orientação tridimensional na matr|z sedimentar

(Kidwell et a|.,1986); (2) grau de articulação (Brett e Baird, 1986, 1997); (3) proporção de

valvas dorsais e ventrais ou direitas e esquerdas (Brett e Baid, 1986) e (4) qualidade de

preservação (Fürsich e Oschmann, 1993).

Três modos de orientação, em relação ao plano de estratificação, foram registrados

para um total de 1716 espécimes: (l) concordante, (2) verrical e (3) obtíquo. Os espécimes

dispostos concordantemente ocomem com a convexidaúe para cima ou para baixo, em

relagão ao acamamento das rochas. Já os bioclastos preservados verticalmente podem

ocorrer com o plano de comissura formando um ângulo que pode variar de 30o a 90. em

relação ao plano de deposição original.

A grande maioria dos espécimes está disposta concordantemente em relação ao

plano de acamamento das rochas e com a convexidade para cima (58,5%). Todavia, a

proporção de bioclastos com a convexidade para baixo também é notável (32,2%). Todas

as guildas presentes nas unidades I e 2 estão preferencialmente orientadas com a

convexidade para cima. Exemplares perpendicularmente orientados são predominantes na

unidade 3 (24%o), embora a minoria dos fósseis estudados esteja preservada dessa maneira

(3,8%). Tal característica está relacionada, principalrnente, ao número expressivo de

organismos da semi-infauna bissada e da infauna intermediaria preservados em posição de

vida, nessa unidade. Espécimes dispostos obliquamente em relação aos estratos são raros

(5,5%) em todas as unidades amostradas (ñg. 32). Esse padrão de orientação é

compartilhado pela maioria das guildas preservada no Calcário Esperança (fig. 33).

Organismos suspensívoros da epifauna liwe, pedunculada e bissada estão

predominantemente preservados com a convexidade para cima (68%). A maioria dos

organismos suspensívoros da semi-infauna bissada está orientada com a convexidade para



cilrlra (47 ,8%), embora haja um grande número de espécimes orientados com o plano de

comissura perpendicular em relação aos estratos (39,1%). Por outro lado, todos os

detritívoros da infauna intermedi¿ária estão dispostos de modo vertical em relação ao

substrato. O número de organismos da infauna rasa é muito baixo para que se façam

maiores considerações.

Um total de 1405 espécimes pôde ser classificado em dois modos de articulação:

(1) articulado e (2) desarticulado. Todos os espécimes articulados estão preservados com

as valvas fechadas. Valvas articuladas abertas (posição butterfly, Alhnon, 1985) não foram

encontradas e a determinação do grau de articulação de 311 exemplares (18%) não foi

possível.

A grande maioria dos fósseis está representada por valvas desarticuladas (77%).

Esse padrão de desarticulação é compartilhado pelas unidades 1 e 2 (83,8o/o e 77%o,

respectivamente) (fig. 3a) e pela maioria das guildas pÌesentes no registro fossilífero

estudado (fig. 35). O número de espécimes articulados fechados é expressivo somente na

unidade 3 (50%o), embora espécimes desarticulados também sejam abundantes nessa última

(48%). Isso está relacionado com a alta proporção de organismos suspensívoros da semi-

infauna bissada e organismos detritívoros da infauna intermedi¿i¡ia nessa unidade, ùÍrÌa yez

que esses organismos estão preferencialmente preservados articulados (47,8o/o e l00Vo,

respectivamente), diferentemente dos espécimes da epifauna livre, pedunculada e bissada.

Além disso, determinou-se a proporção de valvas ventrais e dorsais ou direitas e

esquerdas para um total de 1405 espécimes.

A proporção de valvas ventrais em relação às valvas dorsais va¡ia notavelmente

entre as unidades (fig. 36). A mesma não difere significativamente da proporção esperada

de 50:50, na unidade 1 (0,57). Entretanto, as valvas ventrais são evidentemente as mais

freqüentes nas unidades 2 (0,91) e 3 (0,88). A proporção de valvas direitas em relação às

valvas esquerdas foi determinada somente nas unidades 2 e3,umavez que não hií bivalves

na unidade mais basal. A proporção 50:50 foi observada em ambas as unidades. Uma

análise das guildas individualrnente (fig. 37) revelou que, de fato, as valvas ventrais são as

mais freqüentes entre os organismos supensívoros da epifauna liwe (0,93) e pedunculada

(0,80), o que conobora com o padrão apresentado pelas unidades estudadas. As valvas

direitas são as mais numerosas entre os espécimes suspensívoros da semi-infauna bissada

(0,6), embora sejam as menos numerosas entre os suspensívoros da epifauna bissada

(0,42). JáL os organismos detritívoros da infauna intermediária estão representados por

ambas as valvas em igual proporção (0,5).



No que se refere à preservação dos exemplares estudados, fiagmentos de conchas

não foram observados no plano de acamamento da rocha. Portanto, o grau de fragmentação

original deve ser reduzido. A existência de fosseis incompletos deve-se aos processos de

fossilização, intemperismo, coleta e preparação dos espécimes.

Quase todos os exemplares estão representados na forma de moldes, sendo os

moldes e os contra-moldes externos os mais comuns. Segundo Popp et at. (198I), a
formação desses contra-moldes pode ocorrer da seguinte maneira: um organismo com

concha externa é depositado no substrato após a sua morte, imprimindo na superficie do

mesmo as caracteristicas externas de um dos seus lados. A subsequente deposição de

sedimento envolve completamente o organismo, copiando, dessa maneira, a sua outra face.

A posterior dissolução da concha ocasiona o aparecimento de uma cavidade vazia limitada

pelos moldes externos, que após ser preenchida por sedimento origina um contra-molde

externo do organismo. Somente os espécinres de Orbiculoidea e um único caule

fossilizado de Psracalamites estão preservados na forma de restos incarbonizados.

Os exemplares apresentam as linhas de crescimento e as ornamentações da conch4

quando originalmente presentes no gênero, bem preservadas. Além disso, sinais de

bioerosão ou predação (Kowalewski e Flessa, 1994) não foram observados nos restos

esquelético s estudado s.

O número de espécimes analisados para cada feição observável está representado

no quadro 5.

Quadro 5: Número de espécimes analisados para cada feição observável.
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Figura 32: Grá.fico de orientação dos espécimes pertencentes às diferentes guildas preservadas nas três unidades microestratignificas do Calcåirio Esperança.

Legenda: UNID.= unidade; SEL= suspensívoro da epifauna liwe: SEP= suspensívoro da epifauna pedunculada, SSFBS= suspensívoro da semi-

infauna bissada: SEBS= suspensír'oro da epifauna bissada: SIR= suspensívoro da infauna rasa: I)II= detritívoro da infauna intermediária.
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Figura 33: Gráfico de orientação das diferentes guildas preservadas nas três unidades microestratigráñcas do Calcário Esperança Legenda: SEI;
suspensívoro da epifauna liwe: SEP= suspensívoro da epifauna pedunculadai SSÌ'BS= suspensívoro da semi-infauna bissada; SEBS=
suspensívoro da epifauna bissada: SIR= suspensívoro da infauna rasa: DII= detritívoro da infauna intermediiiria.
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Figura 34: Gnáñco do grau de articulação dos especimes pertencentes às diferentes guildas preservadas nas três unidades microestatignáñcas do Calcârio
Esperança. Legenda: [II{IID.= unidade; SEL= zuspensívoro da epifauna livre; SEP= zuqpensívoro da epifauna pedunculada, SS¡trS= zuspensívoro
da semi-infauna bissada; SEBS= zuspensívoro da epifauna bissada; SIR= suspensívoro da infauna rasa; DII= detritívoro da infauna intermediiiria.
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Figura 35: Gráfico do grau de articulação das diferentes guildas preservadas nas três unidades microestratigráficas do Calcário Esperança. Legenda: SEL=
suspensívoro da epifauna liwe; SEF suspensívoro da epifauna pedunculada; SSFBS= suspensívoio da semi-infauna bissada; SEBS= suspensívoro
da epifauna bissada; SIR: suspensívoro da infauna rasa; DII= detritívoro da infauna intermediária.
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Figura 37: Gráfico da proporção de valvas ventrais ou di¡eitas dos especimes pertencentes as diferentes guildas preservadas nas três unidades
microestratigráficas do Calcário Esperança Legenda: SEL= suspensívoro da epiåuna lirre; SEP= suspensívoro da epifruna pedunculada;
SSFBS= suspensívoro da serni-infauna bissada; SEBS= suspenslvoro da epifauna bissada; SIR= suspensívoro da inåuna rasa; DII: dehitívoro
da infaula intermediária; W= número de valvas ventrais (determinado somente para braquiópodes); VR: número de valvas direitas
(determinado somente para biralves); T: número de valvas total (valvas ventrais + valr,zs dorsais ou valvas direitas + valvas esquerdas). Os
pontos localizados sobre a linha tracejada rq)resentam amostras que apresentam o mesmo núrnero de valvas opostas. Pontos loc¿lizados acima da
mesma representam amostras nas quais as valvas ventrais ou as valvas direitas predominam.
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4.4 DrsrnrnurçÃo on rnrqüÊxcr¡, nn TAMANHo

A obtenção de dados biométricos foi possível para 741 espécimes. A largura da

concha foi a principal medida obtida entre os gêneros representativos de braquiópodes. por

outro lado, a altura foi a principal medida obtida entre os bivalves.

os gráficos de distribuição de freqüência de tamanho correspondentes às três

unidades microestratigrríficas preservadas no calc¿írio Esperança estão representados nas

figuras 38-40. É possível verificar que todos os grá"ficos apresentam um padrão de

distribuição polimodal.

os dados de biometria da concha referentes à unidade I fo¡am obtidos a partir de

bioclastos de organismos suspensívoros da epifauna pedunculada. por outro lado, as

medidas das conchas da unidade 2 referem-se aos organismos da epifauna liwe e

pedunculada, bem como da epifauna bissada. Esse número maior de guildas analisadas

refletiu em uma maior variação de tamanho dos espécimes na unidade em questão. Desse

modo optou-se por realizar, adicionalmente, uma análise de distribuição de freqüência de

tamanho para as duas guildas mais numerosas da unidade 2, individualrnent e (fig.41 e 42).

A distribuição de tamanho observada para as referidas guildas é mais ou menos simétrica à

distribuição encontrada para a unidade, na qual aproximadamente g0olo dos exemplares

apresentam entre 1,0 e 2,0 cm. os dados biométricos da unidade 3 referem-se aos

organismos detritívoros da infauna intermediaria e da semi-infauna bissada. Entretanto,

uma análise por guilda não foi realizada devido ao pequeno tamanho dessa amostra.
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Figura 38: Gráfico de distribuição de freqflência de tamanho dos espécimes provenientes da unidade l.
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Figura 39: Gráfico de distribuição de freqüência de tamanho dos espécimes provenientes da unidade 2.
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Figura 40: Gráfico de distribuição de freqüência de tamanho dos espécimes provenientes da unidade 3.
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Figura 42: Gráfico de distribuição de freqüência de tamanho dos espécimes suspenslvoros

da epifauna pedunculada provenientes da unidade 2.
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5. DISCUSSÃO

5.1 O MoDELo Df,PosICroNAL Do CALcÁRIo ESPERANÇA

A utilização de atributos tafonômicos como indicadores paleoambientais é ampla e

satisfatoriamente aceita nos últimos anos (Fürsich e Heimberg, 1983; Speyer e Brett, 1985,

1986, 1988, 1991; Kidwell et al., 1986: Fürsich e Flessa, 1987, 1991; Meldhal e Flessa,

1990; Staff e Powell, 1990; Pickenil e Brenchley, 1991; Kowalewski et al., 1994; Simões

e Kowalewski, 1998a, b; Martin, 1999; }l/lafün et al., 1999; Mc Farland et al', 1999;

Ghila¡di e Simões, 2000; Fürsich et al., 2001; Kowalewski et al., 2002) ' Os dados

bioestratinômicos refletem não só as condições vigentes no ambiente deposicional (e.9,

energia, taxa de sedimentação), mas também no ambiente de vida dos organismos (Brandt,

1989; Davies et al., 1989b). Estudos realizados com moluscos bivalves e gastrópodes da

costa texana, nos Estados unidos, provenientes de ambientes enefgeticamente distintos,

mostraram que as assinaturas adquiridas no hábitat original não são afetadas pelos eventos

hidráulicos de condensação do material conchífero, mesmo após transporte e

retrabalhamento elevados (Davies ø/ al., 1989b). Desse modo, as assinaturas tafonômicas

são freqüentemente utilizadas para reconstruir a história de eventos de deposição, bem

como o hábito de vida de organismos já extintos. A grande varitagem dessa abordagem é

sua independência em relação à composição t¿xonômica da fauna (Fürsich e Flessa, 1987;

Davies et al.,l989b; Staff e Powell, 1990).

Características tafonômicas, juntamente com outras de natureza sedimentológica,

estratigráf,rca e paleoautoecológica, foram utilizadas na interpretação da historiografia do

Calcá¡io Esperança. Tais dados sugerem que essa unidade litoestratigriáfica teve uma longa

e complexa história deposicional, a qual consistiu de períodos de baixa taxa de

sedimentação dominados por processos tafonômicos de fundo, pontuados por eventos de

deposição episódica. O modelo deposicional do Calcrário Esperança será discutido a seguir.

É importante ressaltar, entretanto, que o registro fossilífero é predominantemente

episódico, isto é, somente os eventos de maior magnitude são preservados. Esses, por sua

vez, obliteram o registro do dia-a-dia, quando a sedimentação é menos expressiva

(Kidwell, 1982; Simões e Holz, 2000; Holz e Simões, 2002). Conseqüentemente, a

reconstrução da historiografia do Calcário Esperança está, provavelmente, incompleta.
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A história deoosicional da unidade 1

A história regishada inicia-se com a deposição da unidade 1. A presença de um

pacote de rocha relativamente espesso, maciço e afossilífero sugere que essa unidade

depositou-se sob condições de rápida sedimentação. Entretanto, a presença de dois

extensos pavimentos de conchas indica a ocorrência pontual de intervalos nos quais a

acumulação de sedimento foi mais lenta. Tais horizontes fossilíferos são constituídos por

um único gênero de braquiópode inarticulado, denominado de Orbículoidea. Embora os

espécimes desarticulados predominem, o transporte não deve ter sido um agente

significativo na formação dos pavimentos. A presença de bioclastos dispostos com a

convexidade para cima e para baixo em relação aos estratos com porcentagens muito

semelhantes, assim como a proporção de valvas opostas próxima a 50:50 conoboram essa

interpretação. As valvas de Orbiculoidea não são simétricas: enquanto as valvas ventrais

säo planas, as dorsais são cônicas. Hallman et al. (1996) demonstraram em um estudo com

diferentes organismos do delta do rio Colorado, na região da Baja California, que a

susceptibilidade de um organismo ao transporte é uma complexa função da interação entre

tamanho e forma da concha. Aquele é a variável mais importante; contudo, a forma

desempenha um papel significativo dentro de um¿ mesma classe de tama¡ho. Observações

de campo e de laboratório mostraram que as conchas convexas movem-se mais

rapidamente do que as planas. Assim, um predomínio de valvas ventrais planas deveria ser

o esperado, caso a assembléia em questão tivesse sido submetida à correntes de fundo.

A orientação caótica e a desarticulação observadas poderiam ser atribuídas à

bioturbação (Fürsich e Kirkland, 1986). Todavia, não há evidências da sua ocorrência nos

sedimentos estudados, vma vez esses apresentam até mesmo laminações muito finas

preservadas.

A ausência de seleção de tamanho das valvas é mais um atributo sugestivo da

ocorrência de um ambiente de baixa energia durante a deposição da unidade l
Contrariamente à hipótese aventada por alguns autores (e.g., Boucot, 1953; Fagerstrom,

1964), a nridade de indivíduos pequenos não é um indicativo de transporte em assembléias

fósseis de braquiópodes Qrleall, 1970; Rudwick, 1970; Thayer, 1975). Estudos com

concentrações esqueléticas de braquiópodes paleozóicos (Richard e Bambach, 1975;

Nunes, 1999) e recentes (Paine, 1963; Thayer, 1975, 1977; Kenchington e Hammond,

1978; Noble e Logan, 1981; Kowalewski, 1996b) demonstraram que a ausência de seleção

pode estar relacionada com fatores intrínsecos à dinâmica populacional dos próprios
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organismos, tal como o recrutamento e as taxas de crescimento e mortalidade. Diversos

autores (Paine, 1963; Thayer, 1977; Kowalewski, 1996b), entretanto, consideram o

recrutamento larval como o principal fator para a explicação dos padrões de distribuição de

freqüência de tamanho. A ausência de espécimes pequenos pode ser, ainda, um artefato de

coleta ou da técnica de estudo. Entretanto, as análises de microfácies realizadas durante a

execução deste trabalho, bem como a coleta tafonômica de alta resolução, descartam essas

possibilidades para o presente estudo.

Os pavimentos encontrados, portanto, formaram-se como conseqüência da

diminuição da taxa de sedimentação em certos períodos da deposição da unidade 1, o que

permitiu a concentração de partes esqueléticas, do retrabalhamento in situ e do próprio

comportamento dos organismos em vida (há evidências de que Orbiculoidea foi r-
estrategista, apresentando alta taxa de fecundidade e, conseqüentemente, uma alta

produtividade orgânica; essa hipótese será discutida posteriormente no item 5.5). Desse

modo, os pavimentos apresentam origem mista, isto é, sedimentológica e biolígica (sensu

Kidwell et al., 1986). Contudo, a taxa de sedimentação não deve ter pemanecido baixa por

um longo período. A ausência de incrustação e bioerosão demonstra que o tempo de

residência dos bioclastos na interface águalsedimento não foi muito extenso (Fürsich e

Kirkla¡d, 1986; Fürsich er al., 2001). Essas assinaturas tafonômicas diferem das

apresentadas por restos esqueléticos da Formação ltaituba, cuja composição faunística

apresenta forte afinidade taxonômica com a fauna da Formação Piauí. Organismos

incrustantes são comuns nessa unidade da Bacia do Amazonas e, entre eles, há até mesmo

conchas larvais de productídeos preservadas.

Adicionalmente, não podemos descartar a hipótese de esses pavimentos

apresentarem origem diagenética. A ausência de outros grupos de invertebrados que não os

providos de esqueleto quitino-fosfático sugere que as condições geoquímicas reinantes

durante a deposição e/ou diagênese podem ter eliminado os restos de elementos

constituídos de ca¡bonato de cálcio. Ghilardi et al. (2002) também comentaram a

possibilidade de concentrações da Formação Ponta Grossa, Bacia do Paraná, constituídas

exclusivamente por lingulídeos, apresentarem essa mesma origem. Porém, é mais provável

que a ocorrência de concentrações monotípicas nesta unidade do Calc¿lrio Esperança esteja

relacionada com fatores fisicos presentes no ambiente deposicional, conforme será

discutido no item posterior.

As concentrações preservadas nessa unidade são, provavelmente parautóctones e

podem representar tanto tempestitos distais (sezsa Fürsich e Oschmann, 1993) como
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depósitos acumulados em ambiente de águas iasas, mas sob baixas condições energéticas

(veja em Fürsich e Kirkland, 1986 e Thiel e Droser, 2001, a descrição tafonômica de

acumulações de bioclastos formadas nesse tipo de ambiente)' Todavia' evidências

sedimentológicas, estratigráficas, ecológicas e paleontológicas sugerem que a hipótese de

deposição em um ambiente de águas marinhas rasas e restritas seja a mais plausível. Essa

hipótese será discutida no item 5.3.

A frgura 43 apresenta um bloco diagrama rcpfesentativo da unidade 1 do calcario

Esperança. A concentração de restos esqueléticos de orbiculoidea resultante da atuação

dos processos bioestratinômicos descritos estií representada nessa figura, bem como a

comunidade de vida que a originou.

A história deoosicional da unidade 2

Posteriormente, oconeu a deposição da unidade 2. Essa representa intervalos de

r:þida acumulação de sedimento, com breves períodos de retrabalhamento, marcados por

pavimentos descontínuos de conchas.

Excluindo esses pavimentos, a unidade 2 é caructerizada pelo empacotamento

frouxo dos bioclastos, os quais estão dispostos, principalmente, com a convexidade para

baixo. O predomínio de espécimes em posição hidrodinamicamente instável indica

ambiente de baixa energia, abaixo do nível de base das ondas de tempestade (Emery, 1968;

salazar-Jiménez et at., 1982; Simões e Holz, 2000) e/ou que os organismos permaneceram

pouco tempo na interface águalsedimento (Torello e Simões, 1994; Torello, 1999)' A

ocorrência de espécimes com a convexidade para cima pode ser atribuída à bioturbação.

De fato, o aspecto mosqueado dos sedimentos estudados indica que tal fenômeno deve ter

sido significante durante a deposição desta unidade. A elevada porcentagem de organismos

da epifauna pedunculada preservados com as valvas articuladas fechadas, bem como o tipo

de empacotamento predominante, sugefem baixo grau de retrabalhamento dos bioclastos e

seu nþido soterramento (Dodd e Stanton, 1981; Brett e Baird, 1986; Speyer e Brett, 1986;

Kidwell et al., 1986; Brett e Seilacher, l99l; Kidwell e Bosence, 1991; Kidwell e Holland,

1991; Holz e Simões, 2002). 
^ 

presença de organismos e estruturas delicados, tais como

briozorírios e espinhos de Linoproductus e Buxtonia (fi$. 44), preservados intactos

confirma a hipótese de que essa unidade tenha sido depositada em um paleoambiente

calmo, o qual foi submetido a uma taxa de sedimentação elevada (1-50 cm/10-2 anos,

segundo Brett e Baird, 1986) (Fagerstrom, 1964; Dodd e Stanton, 1981)'
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Figura 43 - Bloco diagmma rcpresentativo da unidade 1 do Calcário Esperariça, constituIdo unicamente por espécimes de
Orbiculoidea.A porção superior do bloco contém organismos em posição de vida. A porção inferior contém a
concentração esquelética resultante após a atuação dos processos bioeshatinômicos.
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Figura 44: Espécime de Buxtonia presente na unidade 2 com os espinhos preservados.

Os pavimentos preservados nessa unidade são constituídos, predominantemente,

por espécimes desarticulados dispostos em posição hidrodinâmica estável, isto é, com a

convexidade para cima (Boucot et a1.,1958; Brett e Baird, 1986). Esse tipo de orientação

sugere a ocorrência de correntes, ondas ou marcas onduladas migratórias, as quais

reorientam os bioclastos, removendo-os da posição de vida (Boucot et a1.,1958; Clifton e

Boggs, 1970; Futterer, 1982; Salazar-Jiménez et al., 1982; Brett e Baird, 1986; Norris,

1986; Kidwell e Bosence, l99l; Oliveira e Vy'ood, 1997; Torello e Simões, 1997; Torello,

1999; Dominici,200l).

Outrossim, há seleção diferenciada entre as valvas opostas das conchas dos

organismos presentes nesses pavimentos. Embora essa assinatura tafonômica seja

característica de retrabalhamento e transporte em assembléias dominadas por moluscos

(Boucot et al., 1958; Fagerstrom,1964; Kidwell e Bosence, l99I; Mandic e Piller,200l;

Simões e Holz, 2000), a mesma afirmação não é necessariamente verdadeira em

concentrações de braquiópodes (Noble e Logan, 1981; Holland, 1988). De acordo com

Holland (1988), a maior proporção de valvas ventrais comumente observada em

concentrações esqueléticas de braquiópodes resulta de uma destruição preferencial das

valvas dorsais, as quais são mais finas e frágeis. Para o autor, essa diferença proporcional

das valvas não está relacionada com a ocorrência de transporte seletivo. Contudo, Simões e
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Kowalewski (2002) observaram que há um predomínio de valvas ventrais, em detrimento

de valvas dorsais, em concentrações de braquiópodes a¡ticulados viventes preservadas em

regiões de plataforma aberta, no Município de Ubatuba (Estado de São Paulo). Por outro

lado, a proporção de valvas opostas é 50:50 nas concentrações provenientes de baías

fechadas. Isso indica que a seleção de valvas pediculares e braquiais, para essas

acumulações, estaria relacionada com a energia do meio e a ocorrência de transporte.

Embora não haja um consenso na literatura sobre essa questão, a associação dessa

assinatura com outras, tais como desarticulação dos bioclastos e preservação desses com a

convexidade para cima sugere que os fósseis tenham experimentado algum movimento

post-mortem. Todavia, o transporte não deve ter sido muito intenso, devido à boa

preservação dos espécimes e à ausência de fragmentação e abrasão. É provável que esse

transporte esteja relacionado à ação de correntes de fundo, vrna vez que espécimes

provenientes dos pavimentos estudados apresentam orientação azimutal caótica (Nagle,

1967; Cummins et al., 1986: Hart e Long, 1990; Kidwell e Bosence, 1991; Holz e Simões,

2002). Tais correntes, por sua vez, podem estar relacionadas a eventos de tempestades. A

presença de conchas aninhadas e a própria geometria das concentrações em forma de

pavimentos corroboram essa hipótese. Kidwell et al. (1986) e Kidwell e Bosence (1991),

por exemplo, aventaram que o aninhamento de conchas pode resultar da interferência entre

bioclastos du¡ante o transporte promovido por tempestades. De maneira semelhante, a

formação de pavimentos também pode estar relacionada a distúrbios ocasionais do fundo

oceânico por correntes geradas por esses eventos episódicos (Fagerstrom, 1964; Brett e

Baird, 1986; Davies et al., 1989b). A base erosiva dessas acumulações fossilíferas fomece

uma evidência adicional da ação de agentes hidráulicos associados a esses eventos

geológicos abruptos de erosão, seleção e/ou sedimentação. O processo que predominou na

formação dessas concentrações de bioclastos deve ter sido a cobertura por lama ("mud

blanketing"), \ma vez que não há evidências da ocorrência de joeiramento ("winnowingi).

Segundo Miller et al. (1988), esses são os dois principais processos envolvidos nos eventos

de tempestade. De fato, observa-se a oconência de lamito afossilífero acima dos

pavimentos de conchas. Um esquema demonstrando a seqüência de eventos responsável

pela formação dos pavimentos presentes na unidade 2 do Calc¿irio Esperança é apresentado

na figura 45.

Embora estruturas sedimentares tradicionalmente associadas a eventos de

tempestades (e.g., estratificação cruzada hummocþ) não sejam observadas no Calc¡ário

Esperança, há a hipótese de essas estruturas terem sido mascaradas por organismos
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bioturbadores. conforme já mencionado, há evidência de bioturbação nos sedimentos

pertencentes à unidade 2.

Outras possíveis explicações para a gênese desses horizontes ricos em fósseis são a

ocorrência de condensação faunística (Davies el al., 1989a), retroalimentação tafonômica

(sønsz Kidwell e Jablonski, 1983) (Davies et al., 1989a) ou diagênese diferencial dos

espécimes (Banerjee e Kidwell, 1991). Todos esses processos refletem o efeito

concentrador da energia da âgua, seja por transporte e deposição dos bioclastos ou por

joeiramento do sedimento e formação de concentração residual (Dood e Stanton, 1981).

Entretanto, a boa preservação dos espécimes, a abundância de sedimentos finos e a

ausência de diferenças mineralógicas enhe os fósseis descartam essas hipóteses

altemativas.

A acumulação de conchas e a conseqüente formação dos pavimentos sugere, ainda,

a ocorrência de períodos com baixas taxas de sedimentação (Dood e Stanton, 1981;

Kowalewski et al., 1994).

Conclui-se, desse modo, que os períodos de rápido soterramento que caracterizaram

a formação da unidade 2 forum interrompidos por outros intervalos, nos quais a taxa de

sedimentação foi baixa (l-l0cm/103 anos, segundo Brett e Baird, 1986). Pequenos eventos

de retrabalhamento, responsáveis por desarticular e tirar espécimes da posição de vida,

predominaram nesses períodos. Contudo, a presença de conchas com a convexidade para

baixo em relação ao plano de estratificação da rocha, bem como de espécimes da epifauna

bissada, livre e pedunculada preservados articulados fechados, mas não in situ, îos

horizontes estudados, indicam que a sedimentação iniciou-se rapidamente após cada

intervalo de retrabalhamento e erosão do substrato (Simões e Kowalewski, l998a,b;

Simões e Holz, 2000).

As características tafonômicas citadas anteriormente sugerem que esses pavimentos

representam concentrações parautóctones e tempestitos distais (sensal Fürsich e Oschmann,

1993 e Mille¡ et a1.,1988) depositados acima ou no nível de base de onda de tempestade.

As figuras 46,47 e 48 apresentam blocos diagramas representativos das possíveis

comunidades existentes durante a deposição da unidade 2 do Calcário Esperança e as

respectivas acumulações fossilíferas resultantes da atuação dos processos tafonômicos

descritos, nessas comunidades.
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ColonizoçÕo do superfície lomoso por novos eslrofornenideos

Comodo de lomo

ftesennçoo de pouirnento dco
em estroforneníCeo

RECOBRIMENÏO POR IAMA

RETRABALHAMENTO POR TE MPESTADE

EstrofomeniCeos no fundo oceônico

Figura 45 : Esquema mostrando a seqüência de eventos responsável pela formação dos pavimentos constituídos principalmente
por braquiópodes estrofomenídeos, presentes na unidade 2 do Calcário Esperança (o pavirnento no qual
espiriferídeos são igualmente abundantes formou-se a partir de uma seqüência semelhante de eventos).
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Unidade 2

l Linoproductus
2 Buxtonia
3 Orbiculoidea
4 Crurithyris
5 Neospirifer
6 Schelwienella
7 Septimyalind
I Lingula

Figurå 46 - Bloco diagrama representativo de um pavimento da unidade 2 do Calcário Esperança, constituldo, principalmente,
por espécimes de Z inoproductus . Os organismos presentes nesse pavimento estão representados na porção superior
do bloco, em posição de vida. A porção inferior contém a concentração esquelética resultante após a atuação dos
processos bioestratinôm icos.

73



Unidade 2

1 Linoproduclus
2 Buxlonia
3 Orbiculoidea
4 Crurithyris
5 Neospirifer
6Bryozoa

Figura 47 - Bloco diagrama representativo de um pavimento da unidade 2 do Calcário Esperança, constituldo,
principalmente, por espécimes de Linoproductus e Cruritlryrß. Os organismos presentes nesse pavimentó
estäo representados na porção superior do bloco, em posiçâo de vida. A porção inferior contém a
concentração esquelética resultante após a atuação dos processos bioestratinômicos.
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Unidade 2

I Linoproductus
2 Buxtonia
3 Orbiculoidea
4 Crurythirys
5 Neospirfer
6 Aviculopinna
7 Septimyalina

Figüra 48 - Bloco diagrama reprcsentativo de um pavimento da unidade 2 do Calcário Esperança, constitufdo, p ncipalmente,
por espécimes de ,Burtoniq. Qs orgaîismos prcsentes nesse pavimento estão representados na porção súperior do
bloco, em posição de vida. A porção inferior contém a concentração esqueléiica resultante âpói a atuaçao dos
processos bioesnatinôm icos.
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A históri¡ deposicional da unidade 3

Aunidade3represerrtaapartefinaldahistóriadeposicionalregistradanoCalcário

Esperança. Essa unidade é catacter'zada por um grau de empacotamento disperso e pelo

predomíniodeespécimesarticuladospreservadosperpendicularmenteemrelaçãoaoplano

de estratificação da rocha, refletindo a sua posição de vida original' A presewação in situ

de braquiópodes pedunculados e de bivalves epibissados é um excelente indicador de

soterramento rápido e instantâneo (minutos ou horas), ulna vez que esse são instáveis após

a dessecação de suas estruturas fixadoras, sendo improvável que sejam preservados na

posiçãovertical(DoddeStanton.,l98l;AllmorL1985;BretteBaird'1986;Mtlleretal"

1988; Parsons e Brett, 1991; Kondo e/ al., 1998)' Tal tipo de preservação é' ainda' um

indicador da ausência de cogentes tracionais de fi¡ndo (Ghilardi e simões, 2000)' Além

disso, a sedimentação abrupta isola a concha da zona tafonomicamente ativa (T AZ, sensu

Davies ¿l al., 1989b), favorecendo a preservação dos espécimes (Parsons et al'' 1988;

Parsons-Hubbar d et al., 1999)' De fato, esses organismos estão muito bem preservados,

apresentando linhas de crescimento, cafena e região umbonal intactas. É importante

salientar, no entanto, que somente o soterramento nþido não assegura a preservação do

organismo no registro fossil. Adicionalmente, é necessiário que não haja bactérias no

interior do sedimento, ulna vez que esses microorganismos geram modificações

geoquímicas que destroem os bioclastos (Walker, 2001). É importante ressaltar que a

preservação desses bivalves in situ est6 tarnbém associada a sua baixa velocidade de

escape, no caso de solemya (Stanley, 1970; Anelli er at.,2002) ou à impossibilidade de tal

ato, como ocofre com Aviculopinna, que são fixas. A ocorrência de organismos da

epifauna liwe preservados com a convexidade para cima é compreensível, pois esses

apresentam uma menor probabilidade de serem preservados em posição de vida do que os

organismos da infauna e da epifauna e semi-infauna fixos (Parsons e Brett, 1991).

A proporção de valvas opostas entre os moluscos bivalves é a mesma, favorecendo

a hipótese de transporte e reorientação ínfimos ou nulos antes do soterramento rápido.

Todavia, há um predomínio de valvas ventrais em detrimento das valvas dorsais entre os

braquiópodes que, pof sua vez, estão pfeservados tanto com a convexidade para cima

quanto pafa baixo em relação aos estratos e podem ser encontrados com as valvas

articuladas ou desarticuladas (veja item 4.3.2). Isso indica que os bioclastos de

braquiópodes não foram submetidos aos mesmos pfocessos tafonômicos que os de

bivalves, Essas conchas devem ser mais antigas que os lestos esqueléticos de solemya e
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Aviculopinna e represeffaÍ! provavelmente, concentrações residuais submetidas à mistura

temporal. Exemplos semelhantes foram descritos pof simões et al. (1998) em depósitos

devonianos e permianos da Bacia do Paraná.

Portanto, as características citadas anteriomente sugefem que a unidade 3 foi

depositada em um ambiente calmo, onde a taxa de sedimentação é normalmente baixa. o

aumento dessa tax4 responsável pelo soterramento de organismo s in silu, pode estar

associado à decantação de sedimentos finos que devem ter sido colocados e mantidos em

suspensão durante e após eventos de tempestades.

Essa unidade representa, possivelmente, uma assembléia autóctone e um tempestito

dtstal (sensu Fürsich e Oschmarm, 1993 e Miller et al., 1988) depositado abaixo do nível

de base de onda de tempestade. Ressalte-se que os depósitos localizados abaixo desse nível

apfesentam uma maior probabilidade de preservação do que os depósitos dispostos acima

dele, Isso ocorre devido a um declínio exponencial dos eventos de erosão e joeiramento

com o a¡mento da profirndidade. Contudo, somente as tempestades mais severas têm um

impacto significativo no substrato e conseguem deixar registro (Noris, 1986; l.{illet et al.,

1988). Além disso, essa unidade constitui um exemplo de depósito de sufocamento

(obrution) semelhante aos depósitos descritos por simões e Rocha-campos (1994) e Anelli

et al. (1998), respectivamente, para concentrações fossiliferas do topo da Formação Rio do

Sul (Eopermiano) e Ponta Grossa (Devoniano), ambas da Bacia do Paraná.

A figura 49 apresenta um bloco diagrama fepfesentativo da unidade 3 do calcario

Esperança. Esse bloco contém a provável comunidade vivente durante a deposição dessa

unidade e a concentração fossilífera resultante da atuação de eventos de tempestade

responsáveis pelo soteramento e preservação dessa comunidade.
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Unidade 3

l Linoproductus
2 Buxtonia
3 Crurythirys
4 Aviculopinna
5 Solemya

Figura 49 - Bloco diagrama representativo da unidade 3 do Calcário Esperança. Os organismos presentes nessa unidade estão
representados na porção superior do bloco, em posição de vida. A porção inferior contém a concentração esquelética
resultante após a atuação dos processos bioestratinômicos.
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As características bioestratinômicas identificadas nas unidades do calc¡ário

Esperança estão apresentadas no quadro 6 e na figura 50. Além disso, o quadro 6 sintetiza

as informações ambientais associadas a tais características. por outro lado, a figura 50

apresenta uma seção colunar esquemática e simplificada da f;lcies carbonática estudada,

mostrando as relações estratigráficas entre as três unidades microestratigráficas nela

identificadas, bem como uma tentativa de ¡epresentação da variação da taxa de

sedimentação ao longo da deposição dessas três unidades.

É possível afirmar, ainda, que todas as acumulações de bioclastos estudadas

apresentam complexidade interna simples (sezsø Kidwell e Holland, I 991) e estilo

bioestratinômico arcaico (sensu Kidwell, 1990). A pequena espessura das concentrações, o

predomínio de conchas desarticuladas, mas não fragmentadas, a presença de espécimes

articulados fechados e o predomínio de bioclastos tipicamente concordantes justificam tais

afirmações. Essas concentrações preservadas no calciá¡io Esperança são geneticamente

semelhantes à algumas acumulações fossilferas identificadas nas formações corumbataí e
Serra Alta por Simões e/ al (2000).

Adicionalmente, a ocorrência de tempestitos nos depósitos estudados reitera a

hipótese aventada por diversos autores de que esses foram importantes componentes do

registro geológico de mares epicontinentais lamosos (Brenner e Davies, 1973; Kreisa,

1981; Aigner, 1982, 1985; Miller et a/., l98B).

Por fim, as explanações fèitas anteriormente sobre as assinaturas tafonômicas e a
biof,íbrica das três unidades microestratigriificas estudadas sugerem que a dinâmica

deposicional variou durante a deposição do calc¿írio Esperança. Há muitas evidências de

que a taxa de sedimentação e a energia do meio não foram constantes. Além disso, outra
variável pode ter variado ao longo do tempo: o tþo de substrato. Esses são os três fatores

mais importantes na tafonomia de invertebrados em ambientes marinhos ca¡bonáticos

(Parsons et al., 1988; Parsons-Hubbard et at., l9g9) e podem estar ¡elacionados com
alterações na profundidade relativa da água.



Quadro 6: Síntese das características tafonômicas identificadas nas unidades estudadas e suas respectivas
in formações am bientais.

Unidade 1

- ocorrência de um pacote espesso,
maciço e afossilífero

- alta taxa de sedimentação

-presença de pavimentos - intervalos nos quais a
taxa de sedimentação foi
baixa

- proporção semelhante de valvas
com a convexidade para cima e
para baixo, proporção de valvas
opostas próxima a 50:50, ausência
de seleção (embora bioclastos
pequenos estejam ausentes)

- transporte Ínñmo,
ambiente de baixa energia

Unidade 2
(entre os pavimentos)

- empacotamento frouxo, alta
proporção de organismos
articulados

- ambiente de baixa
energia e soterramento
rápido

- alta proporção de organismos com
a convexidade para baixo

- ambiente de baixa
energia ou pouco tempo na
interface âsua I sedimento

- presença de estruturas delicadas,
tais como espinhos e briozoários

- ambiente de baixa
energia e alta taxa de
sedimentação

Unidade 2
(pavimentos)

- presença de pavimentos de
conchas

- períodos de
retrabalhamento, com
baixa taxa de sedimentacão

- espécimes desarticulados e com a
convexidade para cima

- transporte

- seleção diferencial entre valvas
opostas

- transporte ou destruição
diferencial

- orientação azimutal caótica,
conchas aninhadas, pavimentos
com base erosiva

eventos de tempestade

- bioclastos com a convexidade
para baixo, espécimes articulados,
mas não in situ

- sedimentação iniciou-se
rapidamente após cada
intervalo de
retrabalhamento e erosão

Unidade 3

- empacotamento disperso - baixo grau de
retrabalhamento
- soterramento rápido e
instantâneo, ausência de
correntes tracionais de
fundo e baixa velocidade
de escape dos organismos

- proporção de valvas direita e
esquerda semelhante

- transporte Ínfimo ou
ausente

- maior proporção de valvas
ventrais, em relação às dorsais

transporte
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-estudada. 
Uma tentativa

de representação da variação da taxa de sedimentação ao longo da deposição dessa unidade é apresentada à esquerda.
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5.2 Rosor,uçÄo rampon¡.L DAS coNCENrnnÇCrBs

Mistura temporal ou time-averaging é o proccsso pelo qual evcntos que ocorreram

em diferentes períodos c1e tempo paÌeoern sincrônicos no registro geológico (Kowalewski,

1996a). Irssa defìnição é similar, porém mais geral do que as definições propostas por

Iìiirsich e Aberhan (1990) e Kidwell e lìehrensmeyer (1993).

A mistura tcmporal é um fènômeno natural, ine¡ente ao registro geológico e não

pode ser evitada por coletas ouidadosas (Kowalewski, 1996a). Desse modo, um clos

principais desafios da análise tafbnômica é reconhecer e quantihoar o grzru de mistura

temporal das concentrações fìrssilífblas (Kidwell e llosence, 1991). Uma das maneitas c1e

cluantilioá-la ó atlavés da ciatação absoluta dos restos esclueléticos por meio cle métodos

como o clo radiocalbono (frlessa e Kowalewski, 1994) e da lacemização de aminoácidos

(Powell et ul., 1989; Powell e Davies, 1990). 'l'oclavia, tais metodologias só podem ser

aplicaclas para um pequeno intervalo cle tcmpo cla coluna gcológica, ablangido pekr limite

do métoclo do c¿ubono 14. Quando a datação absoluta dos bioclastos não for possível,

critér'ios ecológicos, sedimentológicos e tafbnômicos podem ser utilizados para reoonheoê-

la e estimá-la (fiürsich e Aberhan, 1990; Kiclwell e Bosence, 1991;Flessa" 1993).

'I'ais critórios, citaclos anteliormente dnlante a clcsorição do moclelo clcposicional do

Calcário Esperança (item 5.1), sugcrom qut: os bioolastos prescntes nas u¡riilades

microestratigrálìcas qlre o compõe devem ter siclo suhmetidos à mistura lemporal. A

variação na qualidade de preservação tlos restos esqueléticos clas unidatles 2 e 3, bcm oomo

os sinais dc tctrabalhamcnto da bkrfábrica claquela uniclaclc, são inclicadores cl¿r ocorrência

desse prooesso. Porém, csse f'cnômcno não cleve tcr sido muito intenso entre as

aoumulações lòssilífèras estudadas, urna vez que os espécimes pertencentes às tr'ôs

uniclacles não aprcsentam evidôncias de prolongada exposição na interlàcc árgua/scdimento

e há indícios cle que a sedimentação iniciou-se rapiclamente após oacla intetv¿rlo cle

rctrabalhamento e erosão.

Carrol et al. (2000) desenvolveram um estudo oom o intuito de realizar a primeira

estimativa qrìantitativa de mistu¡a temporal para braquiópodes viventes. IJsso trabalho loi

realizado no litoral do Estado São Paulo, no Município tle lJbatuba, o clual rcpresenta um

local de platalorma tropical e de baixa latitude e, portanto, ploporciona um local análogo

ao registro marinho paleozóico oncle camadas de conchas de braquiópodes cram comrms.

As amostras folam coletadas em trôs kloais, krcalizackrs entre as prolirndid¿rdes 9,6m e 22m
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e as datações tòram obticlas através do método tle raoomização de aminoáciclos. Os

rcsultaclos mostr'âram c¡te concentrtrções cle braquiópodes viventes apresentam substâncial

mistura temporal. As acumulações são constituídas por conchas, cujas idadcs variam clc 0 a

2000 anos. Essc padrão é muito similar ao encontrac'lo previamente para moluscos (e.g_,

fìlessa e K<rw¿rlewski, 1994; Kowalewski et al., 1998).

lJm outro aspecto digno cle nota é qlre Kowalewski ct ul. (2002) observaram que

esses braquiópodes da região de lJbatuba nãÕ estão distribuídos de maneira homogênea por

todo o hábitat por eles colonizados. 'l'ais olganismos formam agrupamentos naturais

clenominados "ptttches" e são raros, ou mesmo ausentes, om regiões fòra clesses. Além

disso, esses agnlpamentos pareoem sel estáveis ao longo do tempo, uma vez que espécimes

de organismos adultos vivos podem ser encontrados somonte em acumulações de conohas

mortas. Ëssa obset vação representa mais um indicativo c1a ocorrôncia de mistnra temporal

signilicativa entre as conoeúrações dc braquiópodes do Recentc.

A aplicação cle critérios atualísticos reitera a afirmação feita antcrbrmente de cluc

as concentrações fossilífèras preservadas no calcário Esperança não reprosentam um único

evento de deposição. Por'ém, o intervakr de tempo compreenclido por taìs acumulações não

deve ter sido muito intenso, talvez centenas tle anos.

Alórn disso, as unidades l, 2 c 3 cert¿¡mente apresentam dilelentes glaus cle misLura

temporal, uma vez que a taxa de sedimentação inrerida vaiiou ao longo de suas deposiçõcs.

A uniclade 3, por exemplo, deve apresental'o mrnor grau de mistura, uma vez que há

evitlôncias cle que os bioolastos ncla preservaclos fbram rapiclamente sotel'rados c, portanto,

permaneocram pouco tempo na zona tal'bnomicamente ativa. Contndo, mistura de

elemcntos não contemporâneos também cleve ter ocorrido, pois as assinaturas tafbnômioas

dos bioclastos cle braquiópoclcs sugerem que esses sejam mais antigos qnc os cle bivalves

(item 4.3.2). Portanto, a unidade 3 possui mais de uma comunidade preservada, cmbora

represente um depósito cle sufòoamento. [ìssas obse|vações confirmam a hipótese aventada

por Simõcs et ul. (1998) de que os depósitos de c¡brutk¡n, apesar cle sua origem

catastrófìoa, poclcm representar horizontes submetidos à mistura temporal e registrar

mírltiplos eventos episódicos e cle ftrndo. Por outro laclo, as unidades I e 2 apresentam

pavimentos depositaclos em intervalos nos quais a taxa de seclimentação f'oi baixa, o qr.re

possibilitou a oonocntração de restos esqueléticos não contomporâneos e, poftanto, a
ocorrênoia de mistura temporal. As comunidacles resultantes desse prooesso fòrnecem um

legistro lÌel clas oondições ambientais gcrais, emborzr não registrem Iìutuações ambientais

de pequcna escala (trtirsich et cil.,2001).
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Além disso, clevido à variação de fätores intrínsecos e à seletiviclade c'l<¡s fàtorcs

exttínsecos, clifètentcs oategorias clc objetos poclem zrpresental clifì:rentes grar.rs dr: rnistula

temporal em uma mesma unìdade geológica. Esse Iènômeno {òi denominado de mistura

temporal desarmônica por Kowalewski (1996a). Dtl firto, os gêneros pleservados nas

unidades 2 e 3 valiam notavelmonto quanto ao grau de ¿ìrticulação e ao modo de

orientação. Na uniclacle 3, pol cxemplo, os espécimes de Solemya e Avi.culo¡tinrut estãr:t

todos preselvados artioulados e perpendiculares em relação aos estratos. Pot outro lado, os

espécimes de Linoproduct¿rs estão todos cìesartioulados e preservados tanto oom a

convexidade para cima oomo para baixo em relação ao plano de estratilicação das roohas.

I'or fìm, há evidências de transpol'tc lateral principalmente entrc os espécimes da

unidacle 2. Segundo Kidwell e Bosencc (1991), o transporte para I'ora do hábitat é raro cm

ambientes sublitorâneos; contudo, o movimento lateral de conchas dentto de um mesmo

hábitat é 
"omum. 

Éi di[Ìoil, entretanto,, avaliar a esoala clc tr¿ìnsporte ooorricla.

Para fìnalizar', é importante salientar que a mistura temporal e a mistrua espacial,

cm menor gfau, exercem importantes impactos nos parâmetlos cla paleocomunidade, tais

como c<rmposição taxonômica, abundância relativa e dìversidade (StafÏ e/ al., 1986;

Ftirsich e Aberhan, 1990). Portanto, o leconhcoimento desses processos é pré-requisito

para análises de paleooomr.rnidades e, desoonsiderá-los, cortamentc conduzirá a oonclusões

errôneas-
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5.3 CoMp()srÇÃo r'¡xoruôvlICÄ tl suAS IMPLICAÇÕES

A fàuna de invcttebrados do Calcário lìsperança é domirrada por braquiópodes. l)cnttc

cles, destaoam-se os organismos artioulados. De fato, braquiópodes arlii:ulados constituítam a

l¿trrra oonchífèr¿ predominante nos ambientes marinhos paleozóicos (Ziegler el al., 1968;

'fhayer', 1975; Cooper e Grant, 1976; Sepkoski, 198 l; [l rett e Botdeaux, 1990; Patzkowski,

1995; Itarper c Moran, 1997; Leighton, 1999; Kowalewski et a1.,2002). De tnodo geral, hii

urna pr eporrclcr'ârro ia clos organismos da epilàutra srtspensívorer. lsso podc rclìctit' t¡tna tcal

ausônoia de organismos pertenoontos â outros grupos alimentares ou Ìepresentar um artcfàto

tafònômico. Segundo Schopl'(1978), esse tendenciamento pode ocotrer uma vcz que os

organismos filtradores sésseis tôm uma maior probabilidade de apresenlarem um esquclcto

rígido e, conseqücntsmen te, tôm mais chances cle setem prcscrvados do t¡ttc os espécìmcs

cletritívoros da infàuna o os vágeis. O mcsmo padrão cle preseruação do guilclas fòi obscrvaclo

por StafÏs/ ¿rl. ( 1985 ), Davies et al. (1989b) e Parsons e Iltett ( l99l ).

Um outro aspecto digno de nota no Calcário [sperança é a ocorrência dc vat'iaçàrr

launístioa ao longo da sua dcposição. Confìrrme aptcsr;ntado no itern 4.3.1, a unidaclc I ó

constituída exclusivamentc por organismos suspcnsívoros clzr epilàuna pt:dunoulada. As

unicladcs 2 c 3 são dominaclas por csscs rlrganismos c por suspcnsívoros da cpifàun:r livrc, os

quzris reprcscntam, re speclivamontc, 98, l% t 56%o <la làun¿ de tais unidacles. [')ntrclanto, a

proporção cle olganismos dctritívolos da inlàuna intermcd i/u ia e suspensívoros da serni-

inlauna bissada na fauna da unidade mais supcrior'ó notá*el (42%o).

A estrutura taxonômioa de uma acumulação de restos esqueléticos pode estzu'

rolacion¿rda a tr€s firtorcs (Kidwell el al., 1986; Kowalewski et al., 1994): r) a composiçito

taxonômica dos ecossistemas bentônioos tlue a originaram; b) ptocossos tafirnôrnicos pré-

deposioionais (c.g., fìagmentação difbrencial; transpoftc, tcttabalhamento) e/ou c) processos

talònômicos pós-deposicionais (e.g., joeiramento, intempetismo e diagênese). Todavia, as

assinatums talònômicas (e.g., ausôncia de ftagmentação c abrasão; ptcservação de estlutur¿s

delicadas) c a bioñb¡ica (c.g., espécimes in situ), preservadas nas unidades do Calcá¡io

Espcrança não evidenciam a oconência de alterações ialonômicas significativas (vc.ja item

5.1). Portanto, a estruturu taxonômica dessas unidades deve rel'lctir ¿r estrutura biológica dos

ecossistemas c¡ue as originaram. Analogamente, ó plausívcl supor clue as mudanças faunísticas
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qtlo ocorlemm ao longo cla deposição do Calc¿'rrio [:ìspetançtr cstc.jarn relacionaclas com

variações em parâmetros lÌsicos e bióticos que oaraoterizaram esses ecossistemas.

l)ivetsos làbres lisicos lblam avcntados para eluciclar'o pzrdrão de distribuição clc

grupos trólicos ctn ambientes marinhos, tais como a batirlctl ia, o tipo dc substrato, ¡ rcgirnc

hidtáulico, a tlisponibilidade de alimentos, a taxa c1e sedimentação, a salirriclade e/or¡ o níve I de

oxigônio do meio (ve-ja quadro 7 para discussão mais detalhada). Nos ambientcs marinhos

paleozóicos, as tempestades parecem ter sìdo o agente mais eletivo, influencianclo não apenas

a distribuição, mas tambóm o modo de vicla dos organismos (Miller er zrl." lggg).

Confòrme comenta Fürsich (1976), desscs paÉrnetros, apenas o substrato pode ser

diretamente avaliado pelos paleoecólogos, embor¿ inlèr'ências sobre os demais fàtor.es possam

scr fi:itas indiret¿mente (Í)r,ett et al., 1993).

A mudança na composição taxonômica das unid¿xies constituintes do caloário

IÌspetança parcse estal ¡e lacionada a fìutuações clo rrível do mar', com concomitante rnuclarrça

no tipo de substrato, na energia do meio, na taxa de sodimentação e no nível de oxigênio. lsso

clemonstra uma atuâção conjunta dos làores anteriormente mencionaclos c re fìrrça a

importância clc uma aborclagcm sistômica no cstudo clc (palco) comunidaclcs.

[Jm enlòque nas guildas preservadas ncssas unidades ccúamentc auxiliani na

elucidação dessa questão, uma vez que permitem entenclera dinâmica dos atributos íùncionais

das comunidades (Abcrhan, 1994). Portanto, cssa scrá a abordagem adotacla ¡csta cliscussão.

outrossim, Aberhan (1994), em um estudo com comuniclacìcs marinhas bentônicas do

Mesozóico da América do Norte, América do Sr.rl, Eurc.rpa e índia, relacionou associações de

guildas oom ¿mbientes cspecífìcos. Dessc modo, o autor obteve oinoo ambientes distribuíclos

ao longo do grtrdienle cle águas rasas e prol'undas. Fiste tl¿ìbalho procurará identilìcar.alguns

desses ambientcs a partir clos agrupamenlos de guildas idcntilÌcados.
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Quadro 7: Principais trabalhos que se referem aos parâmetros ambientais responsáveis pela distribuição dos grupos tróficos. obs.: o símbolo * representa liwosdidáticos.

Wanless, 1958

Ferguson. 1962b

Batimetria, aporte de
sedimento

Ziegler,7965

Batimetria, aporte de
sedimento

Cocks, 1967

Graharn" 1972
Hoare e Sturgeon,
1972

Batimetria

Beardstown, Glasford,
Havana e Vermont
Quadrangles

Fi.irsich e Hurst, 1974

Batimetria

Hancock et al.,1974

Lower Limestone
Group of Fife, Escócia

Substrato

Substrato

Batimet¡ia, substrato,
disponibilidade de nurrientes

Carbonífero
(Pensilvaniano)

Wales e Welsh
Borderland. Reino
Ijnido

Batimetria

Wales e \\'elsh
Borderland, Reino
IJnido

Carbonífero Inferior
(Viseano)

-b,scocra

Orbiculoidea, Lingula,
Spiriferida (e. g., Crurithyris),
Strophomeruda (e.g.,
L i n op r o du c t u s), biv alv e,
fusulinídeo

lJrush Creek, Ohio,
Estados Unidos
Reino Unido

Siluriano
(Landoveriano)

Braquiópodes productídeos e
esperiferídeos (e.g.,
Crurithyris), bivalves,
gastrópodes, corais,
briozo¿irio s, o stracó deo s.
restos vegetais

Siluriano
(Landoveriano)

Sawdde Gorge e

Hamra-Sudre Beds,
Reino Unido

Carbonífero
Carbonífero
lPensilv¡nicn.'t\

Braquiópodes. corais.
crinóides, trilobitas

Srluriano e Holoceno

Braquiópodes, corais,
crinóides, trilobitas

Siluriano (V/enlock e
Ludlow)

Orbiculoidea
Bivalves (e.g., Solemya,

\j]!i ngi a, Av i c ul op e c t e n )
Lingul a, Orb icul o ide a,
Spiriferida, Pentameridina.
Orthida. Strophomenida e
Rhynchonellida
Braquiópodes, corais,
crinóides



Johnson tr 977
om. l

Batimetria

Boucot. 1981*

Substrato,

Dodd e Stantor¡
1 981 'r

Fü¡sich, 1981

Fürsich e Kaufftnan,
1984

Batimet¡ia

Fürsich e Kirkland,
1986

substrato! enefgia

lowa- Estados I Inidos

Salinidade

Fü¡sich e Flessa, 1987

r-òrduus uuruus, -Duropa
e pafe da Asia

Salinidade, substrato

Miller et a|., 1988

Sahnidade, substrato, aporte
de sedimento

Davies et al.. 1989b

Meldahl e Flessa,
1990

Sil,,riq

Substrato, energia,
disponibilidade de nutrientes

LaIDOmIgTO

Bacia Lusitaniana.
Portugal

Tempestade, energia, nível de
oxigênio, disponibilidade de
nutrientes

F-ormação Bear River,
Wyoming" Estados
Unido s

Energia

Substrato, energia

Formação Dakota,
Ar2ona, Estados
Unidos

Sperifèrida (e.g., Crur ìthyris),
Strophomenida (e. g.,Butt oni a
e Schelwienella),
Rh;nrchonellida, biv alv e (e. g.,
Pinna), gasttópode,
cefalópode, triolobita, coral,
briozoarìo (e. g., Fene stelta').
¡rinÁi¡lê aar-^*^r,<I:+^

Ambiente de planície
de maré, Golfo da
California" México

Jurássico Superior

Grupo Hamilton, Nova
York, Estados Unidos

Cretáceo Inferior

San Luis Pass, Texas,
Estados Unidos

Cretáceo

Ambiente intermaré e
plataforma rasa,
Massachussetts

Bivalves, gastrópodes,
serpulídeo s, equinóides e

Bivalves, gastrópodes

Devoniano Médio
(Givetialo)

Bivalves, gastrópodes,
braquiópodes (e. g., Linguta),
artróoodes e anelídeos

Recente

Recente

Bivalves. gastrópodes,
equinóides

Braquiópodes, bivalves,
corais, ostracódeos, crinóides,

Bivalves e gastrópodes

Bivalves e gastrópodes



Aberhan, 1 994

SÍnÕes e
Kowalewski, 1998a. b
Ghilardi e Simões,
2000
Machado e Kotzian,
2000*

Substrato, energia

Butts-Matheson 2001

Dominici.200l

Substrato

Energia, aporte de sedimento

fùrsrch et at.. ¿001

Substrato, energi4 batimetria

Batimet¡ia

Holland et al.. 2001

Europa, América do
Norte e do Sul Índia

Substrato, batimetria, aporte
de sedimento

Formação Corumbataí,
Bacia do Pa¡aná

tsutts-Matheson e
lsaacson. 2002

Substrato, energi4 saünidade.
nível de oxigênio

Formação Corumbataí,
Bacia do Paraná

Kowalewski e¡ a/.
2002

Batimetria

Zhan et al.. 2002

Mesozóico

co\t

Formação Arco Hills,
Idaho

Ma¡ Paleo-Adriático,
Italia

Batimetria

Permiano Superior

Substrato

Permiano

Barranco de la Puta
(Espanha) e Causses
lF¡ancal

Batimetria, substrato

Principalmente bivalves, mas
também braquiópodes,
gastrópodes, serpulídeos e
equinóides

Formação Kope,
Cinci¡¡ati, Ohio
(Es.tados Unidos)

Mississipiano
Superior
Plioceno Superior-
Pleistceno Inferior

Bivalves

Bivalves

Formação .{rco Hills,
Idaho

Jurássico

Província marinha
brasileira, sudeste do
Brasil

Or bicul oide a, Speriferida e

Productida

Ordoviciano Superior

Formações Xiaáen e

Changwu. China

Bivalves (e. g., Pinna),
briozorírios, braquiópodes.
corais, algas calciírias,
serpulídeos e ooliouetas.

Mississipiano
Superior

Braquiópodes, bivalves (e. g
Pinna), gasttópodes,
amonóides. corais

Recente

Braquiópodes inarticulado s e
articulados, bivalves,
gastrópodes, cefalópodes,
briozoarios, anelídeos,
crinóides. trilobitas

Ordoviciano

Or b i c u I o i de a, Speriferida e
Productida

Superior

Rhl'nchonellida

Braquiópodes



Confor.me mencionado anteriormente, a uni<iade I é caracterizada pela presença de um
irnioo grupo ecológico: os organisrnos suspensívolos cla epirauna peduncr"rlacra, replescntados
pelo gêrrero orbîcuk¡idea. As assinaturas tafònômicas e a biofäbrica sugerem que a
conoentração de bioorastos p¡€sente é parautóctone e, poúanto, a estrutura biorógica
preservada reflete a estrutura original da oomunidacle. Essa baixa diversidade específica,
juntamente com Llm grande nirrnero rle indivíduos pertence^tes a um mesmo táxon, sugere
condições fìsicas rígidas e estressantes (Ramsbotom, l 97g; Fürsich, l9g l ; Jones e Desrochers,
I 992; lìtirsich et ar.,200r;'rhier e Droser, 200 l ). T'ais concrições podem estar assoc iadas a um
ambiente deposicionaf, no quar a defìciência de oxigênio é o pr.incipal fator contr.olacror da
composição e estlutura da vida bentônica (r,ewy e Samtleben, I 979; Grifling, r 9g7; wigna e
Myers, 1988; Ììür'sich ¿¡ at., r99r; wignalr, 1993; Aberhan, 1994; tlrenchrey e Harpcr, l99g;
Iìrctt, 1998; Butts-Matheson, 200 l ; Dominici,200r) ou mesmo a condições de sarinidade
anormais (Hudson, 1963a,b, l9g0; Jordan, l97l apuct Fursich l9gI;rì'ürsich, r9gr;Fürsiohe
Kauffman, 1984; frütsich et al., 1995).

Alguns autores (e,¡¡., Iludwick, 1970; F.ürsich e Sykes, 1977; Steele_petrovic, 1979)
¿firmam que espécimes suspensívoros peduncurados são incomuns nesses ambientes.
contutlo, bioclastos de orbicuroidea wyortùngensis preservados em posição de vicra ftrram
identil'icados em lamitos escuros, pobres em siliciorásticos, do Mississipiano Superior da
Formação Arco I lills, ldaho (Estados unidos). J'ais se<limentos forar¡ rcracionados oom
condições deposicionais anóxicas, plincipalmente devido à ausônoia de outm fàuna associacìa
(B utts-Matheso., 2001; Butts-Matheson e lsaacson, 2002). Ademais, exemprares autóctones
de orbicuk¡idea missouriensís foram encontmclos em forhelhos negros oom conoreções
piríticas, pedencentes a depósitos pe:nsilvanianos do oeste de Illinois (Estados Uniclos).
Analogamente' tais sediment.s Êoram associados a um ambìente redutor (wanress, r95g). De
fato, o sedimento no qual os espécimes cstucrados estão preseruados é su bstanciarmente mais
esculo que os demais sedimentos do carcário Esperança. Essa color.ação pode estar associada
à prescnça de maréria orgânica. possíver somentc sob baixa concentração crc oxigônio
dissolvido. Além disso, anárises de microrácies reveratam uma grande quantidade cle óxido cle

Implicacões das características rraleoecolósicas da rrnidertc I
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fèrro nos sedimentos dessa unidade. Esse óxiclo pocle ser proveniente cla clissolução cle pirita, o
que também sugere um amb¡ente deposicional anóxico.

Po. fìm, a presença <re rm único exemprar de paracaramite.s preseruado .iuntamente
com esses braqr.riópodes inarticulados coLrobora a hipótese de um ambiente com baixa
concentração desse gás. IJsse caure, assim como as orbicutoicrea, apresenta grande quantiilade
de carbono na sua comp.sição e sua fòssilização é favorecicra nesse tipo de ambiente.

Poftanto, a baixa concentração de oxigênio crissolvi,o cieve ter sido o principal
palâmetro responsáve I pera estrutura dessa comunidade, uma vez que há eviclências de c¡ue o
ambiento deposicional da unidade I tenha sido reclutor.

É interEssante salientar que uma das tendências notadas nas bacias com deliciôncia em
oxigônio é a relativa ausência de táxons fì¡rtemente calcifìcaclos nas regiões disaeróbicas
(Rhoads e Morse, l97l). portanto, a presença de acumulações esqueléticas constituídas
unicamente por organismos proviclos cle esqueleto quitino-ftrsf,itico, tais como as observaclas
nesta unidade, é compatíver com essa tendência. Segundo Rhoads e Morse (r971), esse
fcnômeno não está reracionado com a deficiência de cárcio nas águas dessas regiões ou com a
dissolução dos carbonatos, rma vez que a ploselvaçäo completa ou palciar cle organismos
planctônicos em bacias disaeráobicas ou anaeróbicas indica <¡ue a cr isso rução p,s/_rzr.¡rtem não
é um meoanismo efìciente pam a destruição total cle rcstos de conchas calcárias. Os autores
sugerem cltle esse fènômeno esteja relacionado com a inabilidacle dos metazoas cle secretarem
ou retelem esqueletos calcár'ios em ambientes com baixa ooncentração de oxigênio. Extensos
períodos de respiração anaeróbica nesses ambientes resurtam na acumulação dos procrutos
ácidos da glicólise e de agentes de queração que, por sua vez, promovem a dissorr-rção cl<r

carbonato de cálcio, impedindo que este se acumule.

As condições de anoxia verificadas na unidade l poclem estar relacionatras tanto a um
ambiente dcposicionar olrrshore, abaixo do níver de base de ondas de tempestade (cocks, I 967;
Weidner e F'eldmann , l985; Owen, l9g8; Brett, t99g; Malinki e Heckel, l99g), quanto a um
ambiente marinho mais proximar, porém protegido da ação de ondas e/ou com circuração de
água re strita (Enos, 1983; wilson e Jordan, l9g3; Kraft e chrzastowski, l 9g5; Irii.sich e
Kirkland, 1986). Dssas condições, por exemplo, são comumente encontmdas nas partes mais
profundas de uma laguna, onde a estratifìcação da coruna d'água, em virtude de variações de
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salinidade (Fürsich e Kirkland, 1986), tlificulta a oirculação. A ooorrência de seclimentos linos

é compatível com esses dois ambientes (Dodd e Stanton, I 98 I ).

Adioionalmente, o hábitat de vida desses braquiópocles não é um consenso na

literatura. Alguns autores associam esses espécimes ¿r arnbientes marinhos pr.ofundos (e,g.,

Ferguson, 1962b; Kobayashi e lgo, 1965; Butts-Matheson, 2001 ; Butts-Matheson e lsaacson,

2002; chilardi et al., 2002) enquanto outros considemm-nos indicativos cle águas

extremamente msas (Wanless, 1958; Peou e Engel, 1979; Iropp et al., l9g1; Gibson, t9g4;

Gibson e Castaldo, 1984, 1987; Weidncr e l'eldman, 1985; pody e Dewey, l9g6; Zonneveld,

2001 ) (quadro 8).

Desse modo, a elucidação do ambiente reinante <lurante a cleposição dessa unidade do

calcário Esperança não é uma tarefä läcil, Ltma vez que não há estrutums seclimentares

associadas e, conlbrme já mencionado, o hábito de vida de orbicuk¡iclea é incerto. As

assinatums ialonômicas dos bioclastos estudados são compatíveis com ambos os ambientes

aoima descritos (veja discussão em Fürsich e Oschmann, 1993).

contudo, a seqüência permo-pensirvaniana da Bacia do parnaíba, na qual a Formação

Piauí está incluída, foi depositada om um oontcxto costeiro/mal inho raso (Lirna Filho, l99l;
1999). o mar Piauí loi um mar que fbi gradativamente secando. A frormação peclra clo [ìogo,

sobrejacente à frormação Piauí, lòi depositaila em um ambiente marinho restrito e raso e
apresenta depósitos de planície de maré e lagunar (f-ima I¡ilho, 1999). portanto, embora a

unidade litoestt atigtrifìca estudada represente a última transgressão marinha oco¡r'icla na bacia,

o ma¡ não deveria estar muito afàstado da costa. Além disso, a ausência de um talude
deposicional na Bacia do Parnaíba sugere quc a lâmina d'água não deve ter atingido
profùndidades extremas, mesmo sob condições de máxima inundação. É airÌcit imagina¡
portanto, a ocorrência de regiões rnuito profirndas para que as condições reclutoras

identificadas no Calcár'io Esperança estivessem associaclas à batimetria.

A presença de organismos da semi-inflauna bissada, preservados em posição de vida
abaixo do nível de base de ondas de tempestade conobora a hipótese de uma bacia não muito
profunda. Por fim, o útnico tronco encontrado na unidade I também pocle set um inclicativo de

águas rasas, uma vez que rcstos vegetais são principarmente encontrados em ambientes

costeiros. Porém, é imporlante lembrar que o refèrido tronco não está preservado in sittt e,

poftanto, a oco'ênoia de trunspoÉe para fom do hábitat original não pode ser descaftacla.
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Quadro 8: Ambiente de vida de Orbiculoidea, segundo dados obtidos na literatura.

Marinho
profundo
(Offshore)
Marinho
profundo

Marinho
profundo
(condições
anóxicas)

Folhelhos negros

Marinho
profundo (abaixo
do NBOT)

Lamitos escuros,
calcários ricos
em ferro

Marinho, com
profundidade
intermediária

Lamitos escuros,
pobres em
siliciclásticos

Tailândia

Marinho
extremamente
raso, associado
com inundações
que culminaram
na formação de
pântanos
(ambiente
redutor)

Siltitos muito
bioturbados,
com hummockv

Escócia

Folhelho

Formação Arco
Hills (ldaho,
Estados Unidos)

Ordoviciano
Médio -Siluriano
lnferior

Formação Ponta
Grossa (Bacia do
Paraná)

Folhelho negro
com concreções
piríticas

Carbonífero

Nearshore

Lower
Limestone
Group, Escócia

Carbonífero
(Mississipiano
Superior)
(Chesteriano)

Kobayashi e lgo,
1965

Marinho raso,
abaixo do NBON
Depósito de canal
interdistributário
(água rasa,
salobra a
marinha)

Beardstown,
Glasford, Havana
e Vermont
Quadrangles,
lllinois, Estados
Unidos

Devoniano

Graham,1972

Arenito

Carbonífero
(Mississipiano
Superior)
(Viseano Médio)

Butts-Matheson,
2001 e Butts-
Matheson e

lsaacson, 2002

Nearshore
(plataforma
marinha rasa)

Folhelho, siltito
e arenito

Carbonífero
(Pensilvaniano)

Ghilardi et al.
(2002)

Ambiente
deltáico proximal
(baía
interdistributária
e restrita)

Formação
Faulklan,
Rawdon Vale

Ferguson, 1962

Formação Vila
Maria

Folhelho

Marinho raso
(Shoreface)

Upper Cliff Coal
Interval,
Formação
Pottsville,
Alabama,
Estados Unidos

Wanless, 1958

Arenito fino,
muito
bioturbado

Carbonífero
(Namuriano)

Landoveriano
lnferior

Chagrin Shale,
Ohio, Estados
Unidos

Grainstone

Carbonífero
(Pensilvaniano
Inferior)

Formação
Pottsville,
Alabama,
Estados Unidos

Peou e Engel,
1979

Popp et a1.,1981

Devoniano
Superior
(Fameniano)

Formação Liard,
British
Columbia,
Canadát

Gibson, 1984;
Gibson e
Gastaldo, 1984,
1987

Carbonífero
(Pensilvaniano
Inferior)

Weidner e

Feldman, 1985

Triássico Medio

Pody e Dewey,
I 986

Zonneveld, 2001



considerando a deposigão do calcá.io Esperança em uma análise de segunda orcrem,

veft)mos que as unidades mais superiores representam um aprofundamento progressivo da
colu.a d'água. confòrme demonst.ado no item 5.1, as caracter.ísticas taiònômicas e a

biofabrica indicam que a unidade 2 foi depositada logo acima do nível ¡le base de oncla de

tempestade e a unidade 3 abaixo deste. Se considerarmos a unidade I como representativa de
condições marinhas prolìndas, assumiremos a oconência de um raseamento entre as unidades
I e 2 e, posteriormente, um retorno a t¡m ambiente profirndo. Todavia, essa situação é clifÌcil
de ser explicada, uma vez que não há evidências <la ooorrência cle hiatos ¿eposiokrnais c, alérn
disso, a sedimentação parece ter sido contínua.

um outro aspecto digno de nota é a maior porcentagem dc siricicrásticos nos
oatbonatos da unidade I em relação aos sedimentos clas demais uniclades. Essa quantida¿e
expressiva de elementos te'ígenos sugere quc esses elementos não bram traziilos pelo vento.
or"rt.ossim, isso pode indicar um ambiente mais próximo clo continente e, portanto, mais raso.

Portanto, as características georógicas, principalmente, sugerem que a unidade em
questão represente um ambiente platalòrmal raso e restrito, que posteriormente evoluiu para
um ambiente marinho aberto. A ausência cle estruturas sedimentarss inclicativas de ambiente
de alta energia, a natureza paraulóctone cla fauna, a baixa diversidade la¡nística e a presença
de sedimentos finos corrobomm essa interpretação (frürsich, l9g I ).

A ocon€ncia de Orhícult¡itle¿r nesse tipo de ambiente.já loi registr.zrcia na literatura
(Wanless, 1958; Gibson, 1984;Gibson e Gastaldo, 19g4, l9S7). Além disso, esses organismos
estão muitas vczes associados a um outro gênero cre braq.iópode inarticvlatJo, Lîngura
(wanless, 1958; Ilretski, 1969; weidner e Feldmann, r 985; cibson e Gastaldo, I 987;
Zonneveld, 2001), o qual também pode habitar ambiente raso (Craig, 1952; I.-erguson, 1963;
Paine, I 963, r 970; Rudwick, r g70; che.ns, l gTg), bem c.mo tolerar condições salobras e de
baixa ooncentração de oxigênio dissorvido (craig, r9'2;Ferguson, l 963; paine, 1963; Emig,
I 9tì I a,b, 1984, I 986; l.lammoncl, l9B3).

É importante salientar que a formação de ambientes restritos não necessariamente
implica em uma barreira fisica signiricante, tais c<lmo barras e recires. Grandes extensões de
águas rasas, como as existentes em mares epioontinentais, também podem atuar como uma
ba*eim por não pennitirem urna circulação de água adequada (Enos, r9g3; wirson e Jordan,
1983). De fato, McAlester e Rhoads (1967) sugeriram que muitos mares epicontinentais do
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passado tenham tido circulação cle água restrita, similar ao que ocorre atualmente no mar

Báltico. Portanto, a ausência de estrutums sedimentares representativas de barreiras,

associadas aos sedimentos do calcário Esperança, não enfiaquece a hipótese da ocorrência de

um ambiente restrito nessa unidade. Apenas não se pode afir'mar se essas conclições de

citculação de água inadequadas estavam ou não relacionadas com a ocorÉncia de um

ambiente lagunar ou de uma baía, conforme suger¡do por Lima Filho (l 991), uma vez que não

há evidências sedimento lógicas para tal.

Imnlicacões das características naleoecolóç¡icîs ¡le nnidc¡lo 2

Por out.o lado, a unidade 2 é caractcrizada pela presença de seis guildas: organismos

suspensívoros da epifauna livrc, pedunculada, bissada e colonial, cla semi-inlauna bissada e da

infäuna rasa. -l'odavia, há um predornínio absoluto clos dois primeiros grupos ecológicos, os

quais representam, conjuntamen te, 98,1%o da fauna. os espécimes suspensívoros da epifauna

livre constituem, sozinhos, 82,9o/o dos organismos preseruados (item 4.3.1).

os grupos ecológicos presentes, bem como a dorninânoia cle guilclas cspeoíficas

sugerem que essa unidade ttri depositada em ambiente de plataforma rasa com substrato de

granulometria fìna, entre o nível de base cle onda de bom tempo e o nível cle base de onda de

iempestade. As caraoterísticas tafonômicas apontam para o mosmo ambiente deposioional

(veja item 5.1 da discr"rssão).

De aoordo com Fürsich e l-lurst (1974), a distribuição clos braquiópocles parece estar

relacionada com a profundidade da água, devido à diminuição do suprimento dc alimentos em

direção às regiõcs rnais profirndas. Desse moclo, a distribuição desses espécimes é determinada

por suas habilidades de ooletar comida, a qual está r.clacionada com a área superfioial do

lolofòro e por adaptações morfòlógicas que assistem a alimentação (e.g, largos surcos e asas,

desenvolvimento de pticae). A distribu içäo espacial é modilÌcada por aclaptações morfológicas

secundárias, que são respostas ao ambiente lÌsico (e-g., espessura da conoha, tamanho da área

de repouso). Assim, os Spirifelida e pentamerida, os quais apresentam o lofofbro mais

compìexo' predominam em regiões mais proflrndas. orthida, Strophomenida e

Rhynchonellida, que são mais comuns em águas r¿sas e de profundiclades intermediárias,

aplesentam o loloforo mais simples. Esse padrão de preselação foiobservado em sedimentos
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silurianos (Fürsich e Flurst, I974), devonianos (winter, I97 I ), juníssicos ('l'choumatchenco,

1972) e holocênicos (Rudwick, 1962b; Cooper, 1972). Desse modo, o predomínio de

estrolomenídeos (Lirutproducttrs e lluxronia) nessa unidade sugerc que a sua deposição

ocol'reu em profirndidades intermediárias.

Adicionalmente" os organismos perlencenles a esse táxon âprcscntam adaptaçoes

morfulógicas sugestivas de águas carmas e de substrato mole e ramoso. A presença de um
gtande sulco mediano e de asas, responsáveis pela separação da corrente inalante e exalante, o

fato de as conchas serem finas e a.eclução <io ròrâmen pedioular, aventam para um ambiente
deposicional de baixa energia (Rudwick, 1970; l.'ürsich e Hurst, 1974). Já a fbrma côncavo-
convcxa da concha e a ressupinação das valvas são adaptagões a um substmto lamoso e mole
(Rudwick, 1970; Fürsich e Hurst, 1974; Thayer, 1975; Lehman e pope, l9g9; Alexander e

Gibson, I 993; Angiolini e Bucher, I 999).

um outro aspecto digno de n.ta sobre os estroromenídeos é que esses apresentam, na
sua grande maioria, oavidade do manto pequena. Desse modo, eles provavelmente tinham que

abrir suas valvas amplamente par? sc alimentar, visando à maximização da atividade do
loloforo (Rudwiok, 1962a). Assim, estariam conendo o risco cla ent¡acla ¿e partículas ¡ão
desejadas na cavidade do manto, principalmente em ambientes rasos e lurburentos. Além
disso, esses productídeos não e.am fixos e tivemm o pedículo atro{iado durante a ontogenia,,
que é evidenciado pela retração e tamponamento do rorâme'e pelo p'ogr.ossivo encuryamento
do umbo ventral, bloqueando-o (Muir-wood e williams, r965). Essa característica,

.iuntamente com a mencionada anteriormente, corrobora a hipótese <ie que esses organismos
tenham vivido em um ambiente calmo. por fim, a presença cre espinhos finos também é um
indicativo clessas oondìções energéticas, pois trata-se de a<iaptações que impedem o
afundamento em substrato mole (l-larper.e Moran, 1997).

Poftanto' o ambiente deposicional da uniclade 2 apresentava, provavelmente,
profundidade intermediária, substrato mole e era calmo, tentlo siclo ocasionalmente atètado
por ondas de tempestades- suaves conentes deveriam também estar. plesentes, confìrrme
sugerid<r pela abundância de organismos suspensívorr.rs (Fürsich et at.,2001).

um outro aspecto notável desta unidade é a oco.€ncia de pavimentos de conchas
dominados por bioclastos de organismos suspensívoros da epifauna livrc, representados,
prinoipalmente, pclo gênero Linoprocluctus. As impricações do predomínio desses organismos
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já lorarn cliscutidas antcrioImente. Flá, contudo, um pavimenkr (subunictade 9) cm t¡ue

espécìmes suspensívoros daepifauna pedunculada, prìncipalmente Crurithyris, são igualmente

numerosos- A morfologia desses espirilèrídeos sugere que esses eram organismos adaptados a

ambientes de águas calmas (e.g, desenvolvimenlo <.le asas e conchas finas e lisas) e a

substratos lamosos (e.g., a presença de uma gmnde intet.rea e cle finos espinhos) (Fürsich e
llurst, 1974; Cooper e Grant, 1975; Ramsbotom, l97g; Grossman et ,t., l99l; Leighton,
2000). A presença de um grande rorâmen e, conseqüentemente, de um pedículo largo não

representa uma conttadição e não é indicativa de um ambiente turbulento. Richardson ( I 9tì I ),
com base em um estudo envolvendo seis fàmílias de bmquiópodes viventes, afirmou que o
tamanho do fbrâmen não está necessariamente rclacionado ao tamanho e à fbrça do pedículo.

Por outto lado, a lbrça de fìxação está relaoionada à área cobefta pela superfÌcie clistal do
pedículo e ao número de libras que ele contém. Assim, após compar.ar organismos de cluas

espécies vivcntes, Notosaria nigricans e Mage llaniaflavescens, o autor constatou que aquela,

embora tenha um pequeno forâmen, fìxa-se ao substrato com mais força que Magella¿¡a. Isso

ocoffe uma vez que o pedículo de Nol0sarid apresenta uma ampla área cle fixação e numerosas

fìbras Não se sabe o tipo de pedículo apresentado pelos Crurithyris. h,ntretanto, espécíes

atuais demonstr¿m qlre a presença desse órgão não é obrigatoriamente uma adaptação a

ambientes com alta energia, por proporcionar tòrte junção ao substrato. Arém disso, há
otganismos, como Neothyris lenticuku is, que apresentam uma área de fixação tão pequena,
que só são encontrados em ambiente de baixa energia. o autor alirma aincla que, dependendo
do tipo de órgão apresentado, o organismo peduncurado podc viver em substrato lamoso, fìxo
à pequenas áreas de fixação, tais oomo cascalhos c fragmentos de conchas.

c'yrlra (siluriano-Permiano), a qual pertence juntamente com crurithyris à fàmília
cyrtiacea, também estava adaptada a ambientes calmos e com substmto lamoso. Esse

espirifèrídeo é encontrado em seclimentos associados a um þaleo) ambiente cle platatòrma
média, com substrato fino (cooks, 1967; Fümich e [{urst. 1974). portanto, compamções

filogenétioas e a p'esenga de um lofofor<¡ mais oomplexo que o clos estr.ofomenídeos sugerem
que crurithyris tenha habitado locais um pouco mais prof'undos que o desses organismos. Esse

mesmo padÉo de distribuição tbi sugerido po. Ramsbottom (197g), Ferguson (r 962a), Butts-
Matheson (2001) e Butts-Matheson e Isaacson (2002). Desse modo, pequenas oscilações da
profundidade podem ter ocorrido durante a deposição dos pavimentos de concha preseruados
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na rnidade 2 do calcário fìsperança. No entanto, ó impodante relembrar que tais oscilações
o..rreram entre o nível de base de onda normar e o nível de base cle onda de tempestade.

Ademais, emlso"o Linoproductus se.ia o organismo predominante, há um pavimento em
que um outro gênero pedencente a essa mesnra guircla pr"ciomina: Buxk¡nia. curiosamente,
esse é o pavimento que apresenta o maiot número do espiriferícleo NeospîriJer preservaclo.

Iìsse gênoro de espirilèr'ídeos aplesenta ca¡acterísticas morlirlógicas inclicativas de adaptações
a ambientes de alta energia e com substrato cle granulometr.ia grossa. Tais oar¿cteres são:
comissura anterior fortemente plicacla, o que âumenta a resistência da concha e impecre a
entrada de partículas, bico largo e espesso e concha pesacla, espessa e de gmncre tam¿rnho
(coopere Grant, 1975;f)ood e Stanton, l9gl; Archbord e Thomas, l9g4; A< is et at., rggg;
Flogeboom c Archbolcr, 1999; Shen et at.,2001). os sedimentos em que Neospiriler foi
encontrad. fomm interpretados oomo indicativos de ambicnte plataformal raso, com ação de
ondas (Kennedy e Yancey, 1985; OÍone et at., l99g; Shen ¿¡ a1.,2001). poltanto, o
predomínio de Buxronía em detrimento de Linopr.trucra.r., nesse pavimento, pode estar
relacionado com variações no substrato associadas à condições batimétricas um p.uco mais
[as¿ìs.

As explanagões rèitas até o momento demonstram que a grande maioria dos
organismos presetvados estava adaptada a substrato mole. l)esse modo, além da profìrndida<ie,
a litologia parece set uma vat'iável importante na distribuição da làuna clessa unidacle. De fàto,
essa fauna é constituída, prinoipalmente, po. organismos bentônicos sésseis, os quais são
1Ìrrtemente influenciacros pela natureza cro sedimento onde vivem (pur<ty, r 964; Far.row, r97l;
Boucot, l98t; Dood e stanton, lggr). o tipo de substmto de fundo fbi posturado como o
ptincipal làtor responsável pero controle cla dist.ibuição da fàuna bentônica em algumas
associaçöes epicontinentais paleozóioas (Graham, lg72; Meldahl e Flessa, lg90; Simões e
Kowalewski, 1998a, b), mesozóioas (Fürsioh, r 976) e recentes (Zenkevich, r 957; Kowalewski
et o1.,2002).

A infìuência do substrato na distribuição cla fauna de braquiópodes também foi
ressaltada por Ramsbottom (lg7s). o autor estudou depósitos ca.bonífer.os provenientes de
diferentes partes do munclo e deriniu l5 comunidades, as quais estão associadas a litorogias e
piolundidades específicas. os lamìtos carcários, por exemplo, representam os crepósitos mais
plofundos e cstão associados a espirilèrídeos lisos e briozoários. [istratigraficamente acima, há
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calcários bioclástioos esctrtos associaclos a productídeos com espinhos. A seguir, h¿.r oaloários
bioclásticos claros assooiados a productídeos com costelas e SpiriJer.

um outro aspeoto que pode ter inf"luenoiado na distribuição cla fa'na preservacra é a
taxa de sedimentação. Essa deve ter siclo baixa durunte a colonização do substmto, Lrma vez
que suspensív.ros não toleram alta taxa de decantação de linos, pois isso ooasiona o
entupimento da cavidade interna do corpo (Grant, r 96g; I]rett, l99g; chiranli, r 999; Ghirardi
e Simões, 2000).

Por outro lado, o nível de oxigênio dissolvido já não creve ter sicro um fàtor limitante
dur¿nte a colonização da fàuna desta unidacre, uma vez que só há organismos estenotópicos
preservados, a fàuna bentônica é diversi{icada e constituída por organismos cujas carapaças
eram calcárias e os sedìmentos apresontam evidências cre bioturbação. comparações oom
bacias atuais indicam que a ooncentração desse gás creve ter sido superior a 1,0 ml 02l t, r.t2o
(Rhoads e Morse, 197 l).

liinalmente, ocor]cu a deposição da unidade 3, que é a uniclade deposicional mais
superior do Calcârio lìsperança e que possui algumas particularidades. pr.imeiramente, essa é a
irnica t¡nidade que apresenta organismos detritívoros prcservados, representados pero gênero
Solemya. [Jm outro aspecto notável é que tais organismos estão fossilizaclos arliculados e cm
posição de vida. o mesmo padrão de preservação roi obsewacro para os organismos
suspensívoros da semi-infauna bissada (,4vicubpînna) (veja item 4.3.2). A fauna dcssa
unidade apresenta, ainda, organismos suspensivoros cla epifàuna rivre (Linrproductus e

Buxtonia) e pedunculada ((Ìr urithyri,t e Neospiri/er), arém de raros organismos da infàuna rasa
(Lingula).

I)e acordo com o que foi discuticlo no item 5.1, as assinatums tafbnômicas dos
bioclastos dessa unidade, bem como a biofiíb.ica das concentrações nela preservadas, sugercm
que sua deposição ocoreu abaixo do nível de base de onda de tempestade. Assim, a unidade 3
é a mais distal do carcário Esperança e, portanto, a mais profi-rnda compamtivamente.
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Além disso, as guildas presentes e a sua abundância relativa também indicam um

ambiente deposicional de plataflorma média a externa abaixo do nível de base de onda de

tempestade (Aberhan, 199 4).

A abundância de detritívoros na fauna sugere, ainda, a ocorrência de águas calmas e de

substrato lamoso, rico em matéria orgânica (McAlester e Rhoads, 1967; Stanley, 1970;

Fürsich, I 981 ; Fürsich e Kirkland, 1986; Simões, 1992; Aberhan, 1994; Machado e Kotzian,

2000). Os organismos do gênero Solemya não apresentam siño e agregam paftículas

alimentares diretamente do sedimento, utilizando extensões dos palpos labiais (Stanley, l96S).

Portanto, é necessário um ambiente de baixa energia para que essas partículas possam se

depositar e acumular-se no fundo oceânico. Os fosseis de Aviculoppinq corroboram essa

interpretação. Diversos autores (Stanley, 1968; Kauffinan, 1969; Hoare e Sturgeon, 1972)

associam-nos a substrato mole e lamoso, contendo mais finos que os substratos habitados por

Pinnidae modernos (Hoare e Sturgeon,l972; Hollingworth e Wignall,lgg2). Esses, os quais

necessitam de substrato estável para a fixação do bisso, podem utilizar conchas de outros

organismos para fixação sob tais condições de substrato síltico/argiloso (Kondo e Kikuchi,

r ee5).

Contudo, o ambiente de vida desses organismos não deve ter sido muito profundo,

embora haja predominância de sedimentos finos. Há exemplos de ocorrências de detritívoros

em ambientes marinhos do Recente, que apresentam águas rasas e calmas (VlcAlester e

Rhoads, 1967:' Stanton e Dood, 1976). De fato, Solemya (Drew, 1900; Morse, l9l3; yonge,

1939; Stanley, 1970) e Aviculopinna (Kauffrnan,l969;Hoare e Sturgeon, 1972;Gibson, l9B4;
Gibson e Gastaldo, 1984; 1987) são freqüentemente associadas a ambientes deposicionais

rasos. Isso reforça a hipótese de o Calcário Esperança ter sido depositado em um ambiente

marinho raso (sensu Walker e Plint, lgg2).

A ausência de organismos detritívoros na unidade inferior pode ser um aftefato

tafonômico ou estar relacionada a condições de substrato inadequado (Fürsich et a1.,2001 ). A
segunda possibilidade é mais plausível. Solemya é um animal da infauna e, portanto, apresenta

maiores chances de preservação que os organismos da epifauna encontrados nessa unidade.

Desse modo, a distribuição restrita desses espécimes parece estar associada à composição dos

sedimentos do fundo (Hoare e Sturgeon, 1972). A abundância de organismos da epifauna

sugere substrato um pouco mais firme, embora também lamoso, part- a unidade 2 (Fürsich,
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198 l). Tal vatiação no substtato oceânico deve estar retacionada ao aumcnto progressivo cla

distância da costa e à conseqüento diminuição na energia cla água e no apofte cle sedimentos.

Poftanto, as características taltrnômicas, autoecológicas e sed imentológicas, a sucessão

estratigráfìca e a comparação oom comunidades modeLnas sugercm que o ambiente de

deposição do calcário Esperança tomou-se gmdativamente mais profundo ao longo do tempo.
lìsse parece ter sido, portanto, o principal fator responsável pela variaçäo faunística observa<ia

entre a unidades. A energia do meio, o tipo de substrato, o nível de oxigênio e a ta"ra de

sedimentação t¿¡mbém exerocram grande influênr:ia na estrutura trófica da comunidacle e estão

relacionados à variação batimétrica ocorrida.

conftrrme apresentado no quadro 7, a batimetria também fbi postulada por muitos
autorcs como o p.incipal fàto' ecológico responsável pela distr.ibuição de braquiópodes
(wanless, 1958; Ziegler, 1965; cocks, I967; [ìürsich e r-[urst, I974; Llancock et at., 1974;
Iìamsbottom, I978; Butts-Matheson, 2001; Butts-Matheson e Isaacson, 2002; llolland er al.,
2001; zhan et al., 2002). Todavia, análises resultantes da observação de braquiópodes
articulados viventes diferem dramaticamente dessa constatação. Kowalewski er at. (2002)
verificaram que braquiópodcs rincone li lbrr¡es cla costa sudeste do Brasil apresentam uma
ampla tolerânoia batimétrica, a qual pode atingil centenas do metros. Bsse ¿ados contr¿stam

com as recentes análises de rinconelilbrmes paleozóicos. ll<tllancl et al. (200 l), por exernplo,
estimaram que os braquiópocles da Formação Kope (or.croviciano cle cincinnati, ohio)
apresentam uma toler'ância de profundidade de apenas 4 a 6 metros. por outro lado, a
dist|ibuição dos braquiópodes viventes estuclaclos parece estar ft)rtemente relacionada ao tipo
de substrato. Esses organism<ls estão rimitados a sedimentos dominados por carbonatos
biogênicos. I)e acordo com Kowalewski et at. (2002), as difèrenças observadas podem
representar indícios de mudanças notáveis na ecologia clos braquiópodes ao rongo do
Fanerozóico' As conclt¡sões obtidas nesse trabalho ofèrrcem eviclônoias adicionais para o
esclarecimento dessa importante e intrigante questão.

Por fim, é interessante salientar que a ocorrência de ¿rm conüole ambiental na
distribuigão dos fosseis do calcário Esperança foi sugerida, embora não haja indicações de
mudanças litológicas óbvias. A ausênoia de evidências é notória, principalmente se

compamrmos as unidades 2 e 3. Isso pode estar relacionado à ocon€ncia de neomor{ìsmo, o
que diliculta a classificação litológica clas amostras ou, ainda, refletir uma real ausência de
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variâção nos sedimentos estudados. De fato, llollancl e¡ at. (2001) constataram que a

prolundidade em o fator ecológico responsável pela distribuição da fauna dos organismos
ordovicianos da Formação Kope (ohio, Estados LJnidos). Todavia, var.iações litológicas entre
os sedimentos estudados não eram evidentes. os autores verifìcaram que isso ó mais comum
do que o de fäto registrado na litemtura e conclulrum que a launa pode ser um registro mais
sensível de variação ambiental do que as litof,lcies.

Poftanto, as explanações lbitas até o momento rciteram a importâ.cia da tafònomia e

da paleoecologia oom. le¡ramentas na recoÍrstrução cle mutranças ambientais que ocorreram
no passado e na reconstrução da dinâmica deposicional (Dominici, 200 l).
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5.4 O ¡msl¿¡¡Tn DEposrcroNAL Do C¡.r-cÁnto Espnn¿,NÇa

O ambiente deposicional clo Calo¿.rrio [,)sperança Rri pioneilamente desorito por

l,ima Filho (1991). Segundo o autor, os sedimcntos pertencentes a essa fäoies carbonática

1òram depositados em ambiente lzrgunar. As evidônr:ias para essa interpretação firram a

abundância de lama calcária, a lbrma de leito ondulada de alguns corpos oarbonáticos e a

grande quanticlade de fìisscis reunidos em porções localizadas da rocha aI'lotante. Pottanto,

Linu Filho utilizou, principalmente, intòrmações sedimentológicas em seu estuclo. Os

losseis foram pouco utilizados, embora possam fbrnecer evidências fundamentais para a

interpretação da clinâmioa cleposicional e do próprio ambiente de sedimentação (Brett,

1998; Ghilardi e Sirnões, 2000; Dominici,2001;Iloltand et a|.,2001).

A utilização de dados sedimentológicos, estratigrálicos, tafbnômicos c

paleoecológicos no presente estudo, através cla tealização de uma análisc ostratigráfica de

alta resolnção (scnsz Simões e Kowalewski, 1998a, b) mostrou que a interpretação de

Lima Filho pala o ambiente deposicional do Calcário Esperança pode sel aprimorada.

Conforme disoutido no item 5.3, há, de fato, evidências de scdimentos depositados

em ambiente marinho restrito na porção mais basal da fácies carbonática estudada (unidade

l). A presença de uma fàuna pouoo diversificada constituída unicamente por cspéoimes de

Orbicuktidett, os quais são, provavelmente, euritópicos, bem como as catacterístioas

bioestratinômicas dos bioclastos preservados (c.g., ausência cle seleção de tamanho,

ausôncia de seleção entre valvas opostas, ausônoia de ÍÌagmentação ou abrasão e presença

de espéoimes com a convexidade para cima e para baixo, em relação aos estratos, em igual

proporção) (item 5.1) sugorem que osses sedimentos lbram depositados em um local de

baixa energia deposicional, tal como um ambicnte mar-inho proxirnal oom circulação de

água diminuta. O aspecto micrítico dos sedimentos, a provável presença de matéria

orgânica nos mesmos e a ocorrência de óxido de fèrro assooiado com a dissolução de pirita

corrobor'¿m essa interpretação ([,)nos, 1983). Por'ém, a ausôncia de estruturas sedimentares

impossibilita a classilìcação clesse sistema em uma laguna, conlbrme já menoionado

anteriormente.

Contudo, os sedimsntos da porção superior do Calcário Esperança fbram,

plovavelmente, depositados ()m ambiente marinho abelto do tipo plataforma carbonática

(.rerzsa James e Kcndal, 1992). A làun¿r desses sedimentos é relativamcnte rnais

cliversifioacla e constituída por organismos estenotópicos (e.g., Linoproductus, ßuxtonia,
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Crurithyris, Nertspiti/er, Feneslella), característicos de ambientes franoamente marinhos
(Muir-woocl e cooper, 1960; Ager, 1967; Ruclwick, 1970; Gibson e Gastardo, 1984,

l9tl7) Não há evidôncias cle que tais olganismos tenham habitado ambientes r.estritos. As
assinaturas tafònômicas e a biofabrica sugerem, ainda, que os sedimentos da porção
intermediária do Calcátio Esperança, os quais foram clenominaclos neste estudo de unidade

2, fòram depositados acima do níver de base de onda cre te'pestade, enquanto os

sedimentos da porção mais superior (unidacle 3) ròram depositaclos abaixo desse nível (ve.ia

item 5.1 da discussão). As principais ovidôncias utilizaclas para a interpr.etação do ambiente

deposioional da unidade 2 fbram a ooorrência de pavimentos, a predominância de
espécimes desarticulados na posição hidrodinamicamente instável, isto é, oom a
convexiclade para cima em relação ao plano de estratilicação da rocha e a evidc'te seleção
entte valvas opostas. Por outro laclo, o predomínio de bioclasbs articulaclos e prcservados
em posição de vida na uniclade 3 representa fbrte indício de que essa unidade dep.sitou-se
em local que não foi afetado pela ação de ondas associadas a eventos de tempestacres.

A presente clissertação reite.ou, pol'tanto, a importância dos rbsseis pal.a uma
interpretação mais lÌdedigna clos paleoambientes e dos parâmetros ambientais a eles
relacionados, tais como profirncliclade do ambiente de cleposição, salinidade, consistência
dos substrato, taxa dc sedimentação e oxigenação do firndo oceânico. Embora a
importâ.oia dos fòsseis como rerramenla na análise cle seqüê'cias estr.atigr.áficas seja
ftrrtemente propagada na literatura (Kaullìnan e Sageman, 1992; Sageman, 1992; Gomes e
liernandez-Lópe z', l9()4; Brett, l99g; Martin, 1999; Flolland ¿¿ at.,200r), mnitas vezes as
informaçõcs paleoecológicas e tafonômicas são negligenciadas ou subutilizadas. Toclavia,
essa atitude pode levar à perda de infb.mações impoftantcs, comprometendo uma
compreensão nrais acu.acla do registro geológico. Desse rnodo, o caloár.io Esper.ança fbi
interpretado unicamente como um clepósito lagunar por mais de uma década.

A utilização das infbrmações advindas clos losseis é ainda mais fì¡nclamental
quando as variações litológicas são ponco signilìcativas ou inexistentes. Esta é a situação
reinante no calcário Espe.ança. No campo, foi muito clirÌcil observar qualquer variação
litológica entrc as rochas alrorantes. A mesma dificuldacre repetiu-se no laboratório.
Análises de microfiícies revelaram que o material estava neomorfisado, o que promoveu a
homoge'eização quase total das rochas.contudo, a análise das assinaturas tafonômicas dos
bioclastos p.eservados, a análise da biof,ibrica e de infòrmações paleoecológicas (c.g.,
grûldas presentes) permiti.am a crivisão cressa fäcies carbonátioa em trôs unidadEs
microestratigráfìcas distintas, com dirèrentes histórias cleposicionais (ver fìg. 50). Da
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mesma forma, simões e Kowalewski ( 199sa,b) subdividiram o arenito bioclástico de

Iìerraz, preservado em sedimentos permianos cla fìorrnação corumbataí (Bacia do paraná),

em 4 unicl¿des clistintas. Anteriormentc ao trabalho roalizado pol' esses arüores, esse ar.enito

era consiclerado nma única unii'lacle.

A ausência de variações litológicas óbvias não pode, portanto, ser utilizada como

uma evidôncia dc condições ambientais oonstantes ao longo do tempo (rlo\land et al.,

2001). A launa pode sel um registro mais sensível de variações no ambiente do que a

litofacies (Springer e Bambaoh, 1986; Brett, 1998; Miller, 1988; Hollancl et at.,2001¡ e,

em muitos casos, é a única fonte de informação possível. Ëm ambientes olfirhore e

profundos, por exemplo, onde as facies são amplas e envolvcm uma grande làixa de

profirndidacle da água, mudanças litológicas podem não set fàcilmente detectaclas.

contudo, pode haver controle de fäcies na distribuição clos fösseis. Essa sitr"ração foi
descrita por I'lolland ¿¡ al. (2001) para sedimentos tla Formação Kope, orcloviciano

Superior, Ohio.

[Jm estudo das c¿u'acterísticas tafonômicas e paleoeoológicas tJos tlemais níveis

calcários altamcnte llossilíferos preservados na porção snperior da F-ormação piauí (c.g.,

Mucambo, Meruóca, contendas), os quais .iá foram cstudados do pont. cre vista

sedimentológioo por Lima lìilho (1991), certamcnte auxiliar.l¡ na comproensão das r.¡laçõcs

estratigráficas entre os níveis e, conseqüentemente, em uln ¡naior entenclimcnb da história
geológica dessa fbrmação.
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5.5 OnntCULOIDEAz AS ENIGMÁIrC.IS CRIATURÁ.S nO PnInOZOtCO

Orbiculoideø (d'Orbigny, 1847) é um gênero de braquiópode inarticulado da

família Discinidae (Gray, I S40) e da subfamília Orbiculoideinae (Schuchert e Le Vene,

1929). A espécie tipo desse gênero é Orbiculoidea forbesi (Davidson, 1860), urn

organismo siluriano. Esses braquiópodes apresentam concha quitino-fbsfáúica, com

ornamentações concêntricas em ambas as valvas. A valva ventral é subcônica a côncava e

a valva dorsal é cônica, com ápice submarginal (Cocks, 1985a) (figuras 51-52).

Figura 51: Exterior de uma valva dorsal de

um espécime de Orbiculoidea
(retirado de Graham, 1972).

Esse gênero de braquiópode foi um elemento conspícuo do registro sedimentar do

Paleozóico (Holmer e Popov, 2000 apud Zonneveld, 2001), apresentando ampla

distribuição geográfia p cronológica (Ordoviciano - Permiano) (Zonneveld, 2001).

FIá referências spbre a ocorrência de Orbiculoidea nas principais bacias paleozóicas

brasileiras. Bioclastos desses braquiópodes inarticulados foram identificados em

sedimentos silurianos (Popp el al., l98l), devonianos (Ghilardi et a1.,2002) e permo-

carboníferos (Mezzalira, 1956) da Bacia do Paraná, em sedimentos devonianos (Kegel,

1952) e carboníferos (Anelli, 1999) da Bacia do Parnaíba e em sedimentos silurianos
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(clarke, 1899), devonianos (Iìathbun, 1874, 1s79) e oarbonítè¡os (Mencles, 1977) cla Bar:ia

do Amazonas. tlá, ainda, uma menção sobre a ocor.rôncia desses braquiópodes em

sedimentos devonianos da Ilaoi¿r clo Parecis (lìoucot et a\.,2001).

Contudo, estudos sobr.e esses organismos são escassos e eníÌ¡oar.am,

principahnente, seus aspectos taxonômicos. IIá raros trabalhos de cunho talònômico

(Graham, 1972; Butts-Matheson, 2001; Butts-Mathcson e Isaaoson,2002) e paleoecológico

(Ferguson, 1962; Graham, 1972; Gibson, 1984; Gibson e Castalclo, I 984, 1987; Molfet e

l,angenheim, 1986; Pody e l)ewey, 1986; Zonnevelcl, 2001), os quais são, além clisso,

superlìoiais e controversos. Assim, vários aspeotos da vida desses braquiópodes

permanecem pouco ou inadequadamente explicados. Não há, por exemplo, um consenso na

literatura sobre o seu hábito dc vida, bem oomo sobre o ambicnte em que cles viveram.

l)esse moclo, é possível ahrmar que esses braquiópocles inar.tioulatlos permanecem como

uma das criaturas mais enigmáticas do Paleozóico.

o presenle estudo visa, portanto, preenoher uma importante lacuna no estuclo clas

orbict oide., tanto em termos geográfìoos, como bioestr.atigráficos. As análiscs

talonômicas realizadas podem fòrnecer importantes ovidências sobre o modo de vida e as

condições ambientais prcsentes nos ambientes cle vida e fòssilização clesses invertebrados.

Adicionalmente, tais análises auxiliam em uma comprecnsão mais aourada cla história

cvolutiva dessc glupo, ul.r.n vcz que o registro lòssil é, em paúe, conseqüência cle

processos bioesttatinômicos e diagenéticos que obscurecem ou rnesmo alteram os sinais

cvolul ivos (Grcenstcin. I 992.¡.

FIábitat de vida

confòrme discutido no item antelior (item 5.3), o hábitat de vida de orbict oidea

não é um consenso na literatura. Alguns autores associam-na a ambicntes marinh's
profunclos (.,.g., lìerguson, 1962b; Kobayashi e lgo, 1965; Butts-Matheson, 2001; IlLrtts-

Matheson e Isaacson, 2002; Ghilardi et at., 2002), onqrÌanto outr.os oonsicleram-na

indicativa cle águas extromamente rasas (e.g., wanless, 195g; peou c Engcl, r()79; popp et

al., 1981; Gibson, 1984; Gibson e Gastaldo, 1984, 19g7; Weidner e Feldman, l9g5; pody e
Dewey, 1986; Zonnevcld, 2001). ca.acterísticas estratigráfioas, sedimentológicas e

paleontológicas sugerem que os espécimes prcservaclos nos sedimentos do calc¿rrrio

Esperança foram depositados em um ambiente marinho restrito, raso e oom baixas

concentrações de oxigônio dissolvido (veja item 5.3).
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Portanto, os dados disponíveis até o momcnto indicam que esses organismos

apresentaram uma ampla dist|ibuição batimétlioa. A ampla tolerância às variações de

profirndidade obsclvada para orbiculoideq não é algo difÌoil de ser compreendida. os

lingulícleos atuais, por exemplo, os quais tambóm são braquiópodes inarticulados, estão

distribuídos clescle a zon¿r intermaré até profìrndidacles plataformais, isto é, l60m no caso

de Lingula e 470m, no caso dc Gk¡ idio (tìmig el al., 1978). Entretanto, são usualmente

cncontrados em profirnditlades menores que 40m (Craig, 1952; Ferguson, l963; painc,

1963,1970; cherns, 1979). A maior parte clas língulas vivc entre 5 c 50m de profundiclacle;

Glc.¡ttidia, por outro lado, vive entre 15 e 70m (Emig et at., l97B). No que se refère às

espécies fósseis, essas fòram mais abundantes em sedimentos depositaclos em águas rasas

(Rudwiok, 1970; Cherns, 1979). Assinr, é possível que OrlticuktitÌea, assim o<>m<t Lingula,

seja um organismo fisiologicamente gcneralista, o que a permite viver em difòrentes

profirndidades. Ilessalte-se, contudo, que esses invertebrados estão fÌeqüentemente

preservados em sedimentos finos (Wanless, 1958; Ferguson, 1962b; Kobayashi e [go,

1965; Iìer.rs c Lane, 1969; Graham, 1972; Gibson, 1984; Cibson e Gastaldo, 19g4, 19g7,

Weiclner e F'eldman, 1985; Pody e l)ewey, 1986; Butts-Matheson, 2001; Butts-Matheson e

Isaacson, 2002), independentemente da batimetria. Tais sedimentos estão associados ¿r

ambientes, cu.jos níveis energéticos lòram baixos. Isso sugere qr.e orhiculoide¿r tenha

habitado, prefbrencialmente, paleoambientes oalrnos.

A ocorrê.cia desses invertebrados em ambientes com baixa conoentração cle

oxigênio dissolvido ó um aspeoto notável da sna eoologia. Todos os organismos

euoariontes viventes conhecidos dcpendem desse gás para sobrcviver e estão excluí¿çs cle

ambientes bcntônicos quc apresontam valores de oxigônio menores que 0,1-0,2 ml 02 I L
II2o próxirno ou no interior do substrato, durante a maiot parte clo ano (lìhoacls e Morse,

l97l; oschmann, 1993). A tolerância às oondições clisacróbicas inclui inúrneras

adaptações, tais como a rcdução da taxa merabólica, a prelerência pelo metabolismo clo

sucoinato, a presença de tm sistema circulatório oficiente (o que permite adquirir
quantidades aclequac{as desse gás e eliminar gás oarbônioo), a pl.esença cle pigmentos para

transportar ácido sulfidrico, o c¡ual é comum em ambientes redutores, e a sincronização do

oiclo de vida indiviclual com o ciclo de fìutuação do oxigênio (oschmann, 1993). contudo,
é dificil sugerir qual ou quais dessas adaptações estavam presentes entre os espéoimes de

Orbiculoidea, uma vez que o gênero não aplesenta representantes atuâis.
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E provável que osses disoinídeos tenharn sido organismos oportunistas. De acorcro
com Levinton (1970), oomunidades de arnbientes lisicamentc estressantes são comumente
constit.ídas exclusivamente por oportunistas. nc fato, há evidências t1e que a'nidade r do
calcário Esperança, a qual é constitt¡ída rmicamcnte por espécimes de orhicuroicrett, tenha
sido depositada em um local cle alto eslresse ambiental. Tal Êrto também 1òi observaclo em
sedimentos carbonítèros cras rormações Arco r..r ls, Iclarro (Ilults-Matheson e Isaaoson,
2002) e Pottsville, Alabama (pody e Dewey, r9g6). Desse modo, podemos arirmar que a
abundância desses organismos nos sedimentos das unidacles acima refèridas deve-se ao
fato de tais organismos serein r-estrategistas, isto é, apresentarem r¡ma alta taxa de
feou'didade e um cu.to período de vic{a. Assim, colonizam rapidamente o substrato em que
vivem. Realmente, todos os organismos estudados apresentam pequcno tarnanho (0,7 a
1,9cm), o que é compatível com a possibilidade de possuírem esse comportamcnto. Gibson
e Gastaldo (1987) também suge.iram que esses braquiópodes apresentavam esse tipo cle
estratégia. É importante salientar, contudo, que a pl.esença cle espéoies não transportadas
em densidade elevada também pocre se. conseqtiênoia cra ocorrência de baixas taxâs de
sedimentação, as quais permaneceram por períocros prorongacros. As assinaturas
tafònômicas e a biofzrbrioa sugerefiì que a taxa de sedimentação realmcnte deve ter. sido
baixa dut'ante a fot mação clos pavirnentos de Orbicttloi¿le¿¡. por. outro laclo, t¿rmbém
indicam que essa situação não pcrmaneccu por longos pcrío,os (veja item 5.1 para
disoussão mais detalhacla). Portanto, its orhiculoi¿lea tlevem realmente 1er siclo abundantes
enquanto vivas.

Levinton (1970) cita, ainda, outras oaraoteríslicas que, em conjunto, ¿ruxiliam no
rer:onheoimento tlc espócies oportunistas no rcgistro paleontológico, tais como: a)
orientação randômica e ausôncia de seloção; b) distribuição por uma área rimitada, acima
da qual o holizonte é afòssilílbro; c) ltrrmação de agrupamento s (,,clttsters,,) e d)
ooncentração esquelétioa oonstituída po. um único gênero, o <¡uar representa g5_100% cla
fàuna preservada. Todas essas cataoterístioas fbram observadas na unitlade I clo Caloário
Esperança, o que refbrça a hþótese de orhicttroi¿rea ser, de fato, .m organismo
opoftunista.

De forma semelhanle, acumulações lósseis representativas de recr.ntamento de
espécies com essa mesma estratégia cle vida, cm ambiente fìsioamente estressante. fbram
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identificadas em sedimentos ordovicianos cras lormações Kanosh e Lehman (utah, Estados
Ll-ridos) por 't hiel e Droser (2001 ).

o modo de vida de ()rbicuroidea também é algo polêmico. A grancre maioria cios

autores (l{owell, 1965; Beus e Lane, 1969; Graham, 1972; peou e Engel, 1979; popp et al.,
1981; Richarclson' r9fì6; cibso' e Gastalcro, r9g7; Doyle, r996; Fonseca, 2000;
Zonneveld, 2001) consideram-na um.rganismo pcrtencente a epifàuna pecruncurada e essa

lòi a abordagem adotada neste trabalho. I)entre esses autores, muitos afirmam que ess,,s
braquiópodcs inarticulatros fixavam-sc cm subslrato duro. o quur poduria scr o própri,
sedimento (Graham, l 972; Richartrson, l9g6; Doyle, r 996; [Jutts,Matheson e rsaaos.n,
2002) ou mesmo conchas de outros organismos (Zonnevercr, 2001). Todavia, há aulores
qne afirmam qve orbicuhide¿¡ vivia rìx¿r em detritos orgânicos frutuântes e, portank), seria
um organismo epiplanctônico (Tasch, 1973; cocks e McKerrow, l97g; Gibson e Gastaldo,
1987). Por outro lado, clarkson (19g6), Harper. o Mor.an (1997) e Brenorrley e ljarper
(1998) alitmam que orbicubitrer¡ não ròi um organismo pecrr-rnculacro, mas siur
incrustador. Dc acorclo oom esses autores, tais i.vertebrados fixavam-se diretamente ao
substrato clu¡o, através da valva ventral.

As dilerentes inte.pretações sobre o mocro de vida crcsscs br.acluiópodes
inarticulaclos estão sintetizadas no quaclro 9.
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Quadro 9: Diferentcs interpretações sobre o motlo de vida de Orbiculoidea, a paúir de dados da literatura.

Epifauna
pedunculada

Fixa
substrato
duro.

Plano de
comissura
vertical, com
valva ventral
para baixo.

Epifauna
pedunculada
(epiplanctônico)

- valva ventral
com abertura

alongada, a qual
parte do ápice em
direção à margem
posterior;
- espécirnes
piritizados com
pedículo de 1,5

cm preservado;
- especimes in
,situ, fixos lto
próprio substrato
ou em conchas de

Fixa em
detritos
orgânicos
flutuantes.

- Beus e Lane, 1969'.
Graham, 1972; Peou e
Engel, 1979; Popp et
al., l98l; Richardson,
1986; Doyle, 1996;
Fonseca, 2000;
Zonneveld, 2001 .

Incrustante

- espepimes
preservados
juntamente com
graptólitos em
folhelhos negros;
- superficies
inteiramente
cobertas com
detritos de
plantas,
associados à
Orbiculoidea
(Upper Cliff Coal

Fixa em
concha de
outros
organismos,
diretamente
através da
valva ventral.

Tasch, 1973; Cocks e
McKerrow, 1978;
Gibson e Gastaldo,
1987.

Plano de
comissura
vertical, com
valva ventral
para baixo.

Interval,
Alabama
- espécimes fixos
em conchas de
Schizopfuria
resu¡tinala
(Orthida,
Brachiopoda)
(Lower
Limestone Group

- Ferguson, 1962b;
Clarkson, 1986;
Harper e Moran, 1997;
Brenchley e Harper,
I 998.
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Evidências morfofuncionais e tafonômicas sugerem que Orbiculoidea não foi um
organismo incrustante, mas sim provido de um pedículo curto e funcional.

Os espécimes juvenis desses braquiópodes apresentam uma larga fenda na valva
ventral, a qual constitui a abertura pedicular. Todavia, essa fenda estreita-se e funde-se
antes de atingir a margem posterior, à medida que a valva cresce. Conforme a abertura
pedicular migra posteriormente, sua abertura anterior é fèchada por uma placa, o lístrium.
Esse é produzido pelo crescimento de material da concha em ambos os lados da fenda e
funde-se na base de uma depressão localizadana superfície externa da valva. Somente uma
abertura pequena e oblíqua perïnanece, permitindo a passagem do pedículo através da
concha (Rowell, 1965; Graham, 1972) (figura 53). Tais características demonstram que
orbiculoidea possuiu pedículo durante todas as fases do desenvolvimento ontogenético.
Adicionalmente, a presença de espécimes de orbiculoidea mediorhenana preser.¿ados em
sedimentos devonianos de Hunsrück Slate, Alemanha (Südkamp, lggT) (figuras 54 e 55),
representa uma evidência incontestável de que esses braquiópodes foram organismos da
epifauna pedunculada.

Figura 53: Interior da valva pedicular de um espécime de
Orbiculoideq, mostrando a área pedicular e o forâmen
(retirado de Graham, 1972).
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Figura 54: valva dorsal de um espécime de orbiculoitle(r mediorhenønø, com o pedículo
preservado (retirado de Südkarnp, 1997).

Figttra 55; Valva ventral de um espécime <Ie Orbiculoidea uediorhenantt, com o pedículo
presarvado (retirado dc Siidkarnp, 1997),



As assinaturas talonômicas dos bioclastos de Orbict oidea preservados no Calcário

lisperança também não são conclizentes com esse hábito cle vida. Organismos incrustantes

lìxam-se no substl'ato duro através de pequenas áteas umbonais, maroaclas por.uma cioatriz

em Lrma das valvas (Iìrenchley e Ilarper, 1998). craniu e schuchertella são cxemplos cle

braquiópodes que aprcsentam esse modo cle vicla (Iìrenctrtey o I Iarper, l99g).

conseqüentemcnte, é de se esperaf que a proporção de valvas opostas preservadas em

acumulações esqueléticas cfe organismos inorustantes, c¡ue não fbram preservad <'¡s in sitzt,

não seja a mesma. É provável que a valva que estava lÌxa fbsse propotcionalmente mais

numerosa. De lato, estudos realizados com Iòrmas inclustantes do Jurássico de Langcnberg

Flillrange (Lower Saxonian llasin, Alemanha) (Delecat et at., 2001) e do cretáceo clas

f'ormaçõcs Ko.ycany c Bíla l lota (República Toheoa) (Zitt e Nekvasilova, 1996)

oonfirmararn a ocorrônoia dessa assinatura tafonômica. contuclo, ambas as valvas desses

braquiópodes estão preservadas em proporções semelhantes nas acumulações esqr,relétioas

t:studadas.

Além disso, Zitt e Nekvasilova ( I 996) oonstatar.am clue os bioclastos dos

organismos que apresentam esse hábito de vida distribuem-se caoticamente no substrato,

tanto lateral como vcrticalmente. Segunclo os autores, esses bboìastos nunca form¿rm

horizontes conohífèros. -l'ais características clifèrem das observaclas na uniclacle I clo

caloário Esperança. conlòrmo .já menr:ionado, há pavimcntos bem definidos c1e restos

esquelétioos de Orbicukùde¿r nessa unidade, enlìaquecenclo a hipótese tle Orbicttloitlea set

um olganismo incrustante.

Não há, ai.da, evidências de cioatrizes em nenhuma das valvas clos espécimes

cstudados, o que seria esperado caso alguma clclas cstivesse fixa a um oþjeto. Além disso,

ó cotnum que a valva ql"te estava lìxa aclquila o contorno clo substrato. ]'al car.acter'ístic¿ é

ordin¿iria cntre os espécimcs tle crtmia, os quais apl.esentam esse hábito cle vida (clarkson,

1986). T'odavia, essa característica não ioi observacla entro os bioclastos clo Calcário

lispelança. 'T'odas as valvas ventrais cnconr.radas são planas e aprosentam as ornamentaçôes

hcm pteservaclas. É importante salient¿rr, aincla, que nenhum clos br.aquiópodes tidos como

incrustantes tem pedículo, difèr.entcmente do or.ganismo em questão.

A presença de pcdículo não significa que esses braquiópodes neoessariamente

habitaram locais com alta energia ambiental, confbrme já sugerido pela gramrlometria dos

sedimentos nos quais estão preservaclos. Depencìendo do tipo cle órgão apr.csentado, o

organismo pocle viver cm subslrato lamoso, fìxo à pequenas áreas estáveis, tais como

oascalhos e lìagmenlos cle conchas (Riohardson, 1981). Atlemais, a presença cle uma
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g.andc área de repouso (oonfbrida pela valva ventral plana) e de conchas fìnas e lisas

sr.rgcro quc orbiculoi¿leu tcnha vivido em trmbientes, cujo substrato cra mole (F.iirsioh e

Ilurst, 1974; Doocl e Stanton, l98l).

Adcnrais, l-rá a possibilidacle ave.tada por alguns autores cle que orbiculoidea,
embora tenha apresenlado pedículo, fixava-se em cletritos orgânicos flr.rtuantes, ou seja, de

q'e teria sido um organismo epipranctônico, semelhantcmente a outros poucos táxons de

braquiópodes inarticulados (e.g., oholus ,.tìlosus; serict.¡i¿lea restricta) (Bergström, l96g)
e atticulados (e.g., membros da Superfàmília Chonetoidea) (Burton e Curry, 19g5;
Racheboeuf e Garcia, 1996). Entretanto, são raros os pesq'isadores que acreditam nossa

hipó1ese ('fasch, 1973; cocks e McKcrrow, r 97g; Gibson e Gastaldo, l9g7), A teoria
clesses ostudiosos baseia-se. princþalmcnte, na ooor.rôncia de orhiculoicle¿¡ em folherhos
negros, graptolíticos, associaclos à condições redutoras. l)e aco¡clo oom .fasch 

(1973) e
cocks e MoKerrow (1978), braquiópodes necessitam cre águas bem oxigenadas par.a viver
e' poftanto, a ocorrência desses organismos em sedimentos indioativos cle conclições
anóxicas sugere que eles viveram acima cro subst¡ato, fìx<is na vegetação marinha presonte
na superfìcie da água. Flntretanto, alguns componentes desse filo podem tet habitado
ambientes com baixas conoentrações de oxigênio dissolvido (Rhoads e Morse, l97r;
Doyle, 1986; Brctt, 1998). A presentc clissertação, bem como outros rrabalhos já
publicados (e,g,, wanless, t 958; Butts-Matheso., 2001; Butts-Mathes.n e Isaacson, 2002)
sugerem que orbiculoide¿¡ possa te' sido um desses componentes. Assim, a ocorrência
desses invertebrados em fòlhelhos negros estaria prefèronciarme nte relaoionada a uma
caraoteríslioa ecológica dos o.ganismos pcrtcnc.ntcs ao gênero orbiculoi¿lea e não a
ooonência de processos tafbnômioos.

'fasoh (1973) também encont.ou bioclasros de Linguru prescrvzr.losjuntamcnte com
orhiculoidea e, de modo semelhante, intcrprctou-os como organism.s epiplanctônicos.
Porém, é sabido que os lingulídeos aprcsentam hábito verdadeir.amente da infàuna, vivenclo
no inte.ior dc orifìcios em fòrma cre u (r'}ai'e, 1970; Ruclwiok, r970; cher.s, 1979; Dmig,
198 I a, b). Aclemais, podem habitar locais temporariamente rcdutores (paine, I 970).

Por out.o lado, Gibson ., Gastaldo (l9g7) atrib.íram o hábito de vida
epiplanctônico de orbicukù¿let¡ à ocorrôncia de espécimes desse gônero em superfìcies
intciramente cobcrtas oom cletriÏos de plantas, na l,ormação pottsville (Alabarna, Ëstados
iJnidos). Porém, é possível que esses organismos e os vegetais tenham sic.ro preservaclos
juntos simplesmente por habilarem o mesmo ambiente.
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Além disso, todos os discinídeos viventes tìxam-se permanentenente ao substrato
através de trm pedícuro curto (Rowell, r 965). os espécimes de orbictioidea também
aprcsentam um pedículo pouco co'rprido (Riohar.dson, 19g6; Südkamp, l()g7), o que é
típioo de espécies que vivelam fixas ao substrato (Richardson, 19g6). T.al oaractel.ístic¿r
sugcre que eles apresentaram o mesmo hábito dc vida cle espécies aparentaclas atuais e,
pottanto, não deveriam viver lìxos em detritos fìutuantes.

caraoter'ístioas presewaoi.nais também são contrárias à hipótese desses aut.res.
Espera-se que cspécies vercradciramente pelágicas sojam indepencrentos do tipo de
substrato e, conseqüentements, sejam encontradas em rma ampìa variedade de fácics
(Burton e curry, 1985; Racheboeuf e Garcia, 1996). Todavia, bioclastos de orhiu oidea
são fieqüentemenle enoontrados cm fäoies trc sedimcntos 1inos, confbrme já me'cionaclo
no iníoio cieste item. o mesmo padr'ão cre disttibuição ròi ide'tifìcacro no carcário
Esperança. P.de-se argumentar que a ocorrôncia desse t¿r¡xon, o qual apresenta conchas
finas, em substratos de granulornetria siltc / areia rìna seja um artefàto taftrnômico. risse
tendenciamento preservacional estaria relacionado a um melhor. potenoial cle ltrssilização
em ambientes de baixa energia, os q'ais estão associados a essa gr.an'lometria dc
sedimento Porém, conchas igr.ralmente liágcis cle Rrrnras juvenis cle bivalvos e amonóicles
são c.mumente encontradas em sedimentos gross's (wignall, 1993). Ademais, as
características morròlógicas desses braquióp.des (c.g., presença de uma arnpla área de
repouso; conchas fìnas e lisas) são incrícios cre tlue eres tcnham, de hto, vivido cm
s'bstratos moles c, portanto, finos (Iriirsioh c Flurst, 1974; Dood c Stanton, lggl). Assim, a
restrição cle orhicuroi¿re¿Ì a celÌos fòrhelhos e micritos provavelmente registra a
distribuição original do gnlpo e não paclrõcs de preservação talònômicos.

Alónr clisso, espéoimes cie orrticttroi¿ret¿ lòram encontrad<¡s fixos em r:onchas de
outros organismos, em sedimentos triássioos cla lìormação Liard (British columbia,
canadá) (Zonneveld' 2001). 'rais biocrastos não exibiam assinaturas taronômicas
inclicativas de transportc sigr-rifioativo e, portanto, devem ter sido soterra.os l¿ sr¡zr,
registranclo o hárbito de vicla or.iginal clesses invertebr.ados.

As evidôncias oontrárias ao hábi1o cle vida incrustante c epipranotônica para
espéoimes de Orbicuk¡idea estão sintetizadas no quadro 10.

Para concluir, características talònômicas, morròlógicas e sedimentorógicas
inclicam que os repl'esentantes do gênero orbìcuroi¿re¿t foram organismos epiràu.ais e que
viviam fixos di.etamente no substrato, em oascalhos ou em restos csqueréticos, pr.esentes
no fìrnclo oceânico. Flsses invertebraclos devem ter sido organismos fisiologicamente

116



generalistas e oportunistas, podendo habitar locais fisicamente estressantes. Por fim, é

possível afirmar que apresentaram uma ampla tolerância batimétrica. Porém, habitaram,

preferencialmente, ambientes de baixa energia, os quais estão freqüentemente associados a

sedimentos finos.

Quadro l0: Evidências contrárias a dois diferentes hábitos de vida, citados na literatura para descrever o
modo de vida de Orbiculoidea.

Incrustante - abertura presente na
valva ventral indica
que Orbiculoidea
possuiu pedículo em
todas as fases do
desenvolvimento
ontogenético;
- espécimes

Epiplanctônico

- ausência de cicatriz
em qualquer uma das
valvas;
- ausência de seleção
entre valvas opostas;
- pavimentos
constituídos
exclusivamente por
restos de
Orbiculoidea.

- algumas espécies de
braquiópodes podem
tolerar ambientes
com baixa
concentração de
oxigênio. Assim, a
ocorrência em
folhelhos negros
pode não ser um
artefato de
preservação;
- a preservação de
espécimes de
Orbiculoidea
juntamente com
detritos orgânicos

Beus e Lane, 1969;
Graham, 1972; Peou
e Engel, 1979; Popp
et al., 1981;
Richardson, 1986;
Doyle, 1996;
Südkamp, 1997;
Fonseca, 2000;
Zonneveld, 2001,
este trabalho.

- bioclastos
freqüentemente
associados a
sedimentos de
granulometria fina.
Contudo, espera-se
que organismos
verdadeiramente
pelágicos sejam
independentes das
facies presentes;
- espécimes em
posição de vida, fixos
em restos de conchas.

pode ser resultante de

- Wanless, 1958;
Doyle, 1986; Butts-
Matheson, 2001;
Zonneveld, 2001;
Butts-Matheson e
Isaacson, 2002; este
trabalho.
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6. CONCLUSÕES

1) A fauna de inve¡tebrados do calcário Esperança é dominada por espécimes <le

braquiópodes. Bivalves, briozoários e vcgctais ooorrem subsidiariamente;

2) os seguintes gêneros de braquiópodes lirram encontraclos na área cle estudo:

Lingula, orbiculoidea, Btatonia, Linoproductus, crtu.ithyris, Neospit.ifer e schelu,ienellct.

Além dos relèridos braquiópodes, os seguintes gêneros de bivalves foram identificados:

solemya, Aviculopinna, septimyalina e Aviculopecten por fim, um gênero de briozoá¡io
(Fenestella) e um morfbgênero vegetal (Paraculamîtes) também ocorreln no caloário

Fìsperança;

3) os fosseis estão representados, principalmente, na fìrrma cle moldes e contra

moldes externos. somente os espécimes de orbicuk¡ide¿t, Lingula e p¿tracolamites est?ào

preservados na fòrma cle restos inoarbonizados;

4) Todos os macrofosseis identificados no calcário Esperança enoontram-se

preservados em camadas de dolomito, localjzatlas abaixo do cktlum;

5) A realização de análise de agrup'mento no modo e permitiu ide'tificar 3

unidades microestratigráficas sobrepostas, preservadas no calcário Esperança. Tais

unidades difbrem uma das outras em suas composições taxonômicas e ecológicas, em seus

padrões tafonômicos e na distribuição de fi'eqüôncia de tamanho das guilclas que as

compõe;

6) As conchas aoumuladas nas 3 uniclatles supracitaclas não lbram
signilìcativamente afetadas por processos tafbnômicos biológicos, tais como i'crustação e

bioerosão;

7) As conchas acumuladas nas 3 unidades cro caroário Esperança lòram
moderadamente alteradas por processos mecânicos, tal como desarticulação;

8) As valvas ventrais predominam nas acumulações cle braquiópocles. Não houve

um desvio significativo na proporção 50:50 entre as valvas opostas, preserva<las em

concentrações de bivalves.

9) A história deposicional do calcário Esperança iniciou-se com a unidacle l. Essa

é constituída por um pacote dolomítico afossilífero, com dois pavimentos do braquiópode

inarticulado Orbiculoidea intercaladosl

Os resultados obticlos no presente estudo permitiram concluir que:
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10) As características bioestratinômicas clos fósseis dessa unidade (e.g, presença de

bioclastos com a convexidade para cima e para baixo, em relação aos estÌâtos, com

porcentâgens rnuito semelhantes; proporção de valvas opostas próxima a 50:50; ausência

de seleção de tamanho) sugerem que o transporte dos fösseis não foi significativo e que a

energia clo ambiente cle cleposição clessa uniclade fbi baixa;

I l) Os pavimenlos de Orl¡iculoideu encorfttados âpresentam origem mista, isto é,

sedimentológica e biológica (sen.rer Kidwell et al., 1986). As concentrâções preservadas

são provavelmente autóctones e/ou palautóctones;

12) A baixa diversidade faunística sugere que a unidadc mais basal do Calcário

Esperança tenha sido depositada sob condições fisicas estressantes. Caracte¡ísticas

sedimentológicas e diagenéticas, bem como as análises de miorof,ícies realizadas, apontam

para condições deposicionais disaeróbicas, as quais pal'ecem estar associadas a um

ambiente marinho proximal, porém protegido da ação de ondas. As características

tafonômicas são compativeis com essa interpretação;

13) Características tafonômicas, morfológicas e sedimentológicas indicam que os

representantes do gênero Orbiculoidea fbram organismos epifaunais e pedunculados, que

viviam fìxos diretamente no substrato ou cm cascalhos e restos esqucléticos presentes no

firndo oceânico. Esses invcrtebraclos devem ter sido organismos fisiologioamente

generalistas e oportunistas, podendo habitar locais fìsicamente estressantes. Por lÌm, é

possível afirmar que apresentaram uma ampla tolerância batimétrica. No entanto,

habitaram, preferencialmente, ambientes de baixa energia, os quais estão ffeqüentemente

associados a sedimcntos fìnos;

14) A unidade 2 é representada por um dolomito cinza claro, no qual fosseis de

braquiópodes, bivalves e briozoários estão dispersos na matriz sedimentar. Ademais, cinco

pavimentos descontínuos constituídos principalmente por braquiópodes articulados foram

identificados no interior dessa unidade;

l5) As assinaturas tafonômicas dos bioclastos (e.g., predominância dc espécimes

desarticulados e de valvas ventrais, em detrimento das valvas dorsais) e a biofâbrica (e.g.,

elevada porcentagem de espécimes na posição hidrottinâmica estável) sugerem que as

ooncentrações dessa unidade sejam parautóctones e que representem um tempestito distal,

depositado acima do nível de base de onda de tempestade;

16) Os grupos ecológicos presentes na unidade 2 (e.g., organismos suspensívoros

da epifàuna livre, peclunculacla, bissada e colonial, da semlinfauna bissada e da infàuna
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rasa), bem como a dominância específrca de determinadas guildas, apontam para o mesmo

ambiente cleposioional inlèrido a partil clas oaracterístioas tafirnômicas;

l7) As oaracteristicas paleoautoeoológicas dos organismos prescrvados nessa

unidade (e.g., pl'esença de um grande sulco mediano e de asas, o lato de apresentarem

conchas finas e redução do fòrâmen pedicular) são sugcstivas de um ambiente cleposicional

cle águas calmas e com substrato mole e larnoso, o qual lòi ocasionalmente afètado por

ondas de tempestades;

l8) Por fim, ocorreu a deposição da uniclade 3. Bivalves da inlauna intermecli¿iria

(solenya) e da semi-in1àuna bissada (Avicubpinna) são proporcionalmente muito

numerosos nessa unidade e estão preservados articulados e em posição tle vida. Essas

características são inclícios de que a unidade em questão também represente um tempestito

distal, poróm clepositado abaixo clo nível de base de onda de tempestade e de que a
assembléia de bivalves aí preservada seja autóctone;

19) A abundância de detritívoros na fauna da unidade 3 sugere, ainda, a ocoruência

de águas calmas e de substrato lamoso, rico em matéria orgânica, du¡ante a sua deposição;

20) A utilização de dados sedimentológicos, estratigráfìcos, tafònômicos e

paleoecológicos no presente estudo, através da realização de uma análise estratigrálìca de

alta resolução ampliou o conhecimento sobre o ambiente deposioional do calcário

Flspetança. os sedimentos da unidacle 1 devem ter sido depositados em um ambiente

marinho restrito, enquanto os sedimentos cla porção superior dessa uniclade da Formaçâo

Piauí foram, provavclmente, depositados em ambiente marinho aberto clo tipo platalorma

carbonática, difel'entemente clo modelo proposto por Lima Filho (1991);

2l) A ocorrência de eventos de tempestade parece ter ticlo uma importância

ftlnclamental na gênese das concentrações preservaclas no calcál.io lispe.ança,

princþalmente naquelas presentes nas unidades 2 e 3, as quais são tempestitos <iistais;

22) 'I'oclas as conoentrações fossilíferas preservadas na unidade litoestratigráfÌca

estudada apresentam complexidade interna simples e estilo bioestratinômico arcaico;

23) As características tafonômicas, autoecológicas e sedimentológicas, a sucessão

estratigráfica c a comparação com comunidades modernas sugercm que o ambiente de

deposição do calcário Esperança tornou-se gradativamente mais profundo ao longo do

tempo. Esse parecr ter sido, portanto, o principal fator responsável pela variação tàunística

observada entre as unidades. A energia do meio, o tipo de substrato, o nível de oxigênio e a

taxa cle sedimentação também cxerceram grande influôncia na estrutura trótìca da

oomunidade e estão relacionaclos à variação batimétrica ocorrida;
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24) Critérios tafònômicos, ecológicos, sedimentológicos e atualísticos sugerem que

as unidades preservaclas no Caloário Esperança apresentam mistura temporal da ordem de

centenas de anos;

25) As unidades l, 2 e 3 certamente apresentam cliferentes graus de mistura

tcmporal, uma vez que a taxa cle setlirnentação inlerida variou ao longo da cleposição de

tais unidades;

26) Observou-se a ocorrência de mistura tempotal dcsarmônica entre os bioclastos

dasunidades2e3;

27) A presente dissertação reitera a importância da bioestratinomia e da

paleoecologia para uma interpretação rnais fidedigna dos paleoambientes e dos parâmetros

ambientais a eles relacionados, tais como prof'undidade do ambiente de deposição,

salinidade, consistência dos substratos, taxa de sedimentação e oxigenação do fundo

oceânico. Essas inlbrmações são obtidas com um nível tlt: detalhe superior ao fòrnecido

por tradicionais análises sedimentológicas e estratigrálÌcas. A bioestratinomia é, ainda, um

pré-requisito para qualquer análise paleoecológica, uma vez que proporciona ferramentas

para medir distorções posÊøortem da comlnidade;

28) Um estudo clas características tafonômioas e paleoecológicas dos demais níveis

calcários altamente fbssilíferos preservados na porção snperior da Formação piauí (c.g.,

Mucambo, Meruóca, Contendas), os quais já foram estudados do ponto de vista

sedimentológico por Lima Filho ( 1991) e taxonômico por Anelli (1999), certamente

auxiliará na compreensão das relações estratigrálicas entl'e os refèridos níveis e,

consequentemente, em um maior entendimento da história geológica dessa fòrmação.
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Tabela de assinaturas tafonômicas

que o espécime estava localizado; Par'.: pavimento em que o bioclasto estava localizado: P.cima: para cima; P.baixo: para baixo: Ind= indeterminada: A¡tic.= articulado:
A.aberto: a¡ticulado aberto: A.fechado: articulado fechado; VV= r,alva ventral: VD: valva dorsal: VR: valva di¡eita; VL: valva esquerda; VI: r'alva indeterminada: C=
comprimento: L:largura: H: altura: lnt.= intermediaria: Braq.: braquiópode; Biv.: bivalve: Frag.: 

-erau 
de fragmentaçào: Qual.Preser.= qualidade de preservação.
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sEL (%)
sEP (%)

ssFBS (%)
Dil (%)
srR (%)

SEBS (o/o)

SEC (o/o)

n

Perp (%)
Oblfquo (%)
C. cima (%)
C. baixo (o/o)

n

Art. (%)
Des. (%)
¡nd. (%)

n

w/T
n (r)
YTIT

n (T)

00405092
100 100 6 22 I
0016220
003800
00060
00000
00000
70 159 32 18 50

0 0 59,4 27,8
0000

52,9 58,5 15,6 4,4
47,1 41,5 25 27,g
70 159 32 18

0 0 53,1 44,4
85,7 83 46,9 50
14,3 17 0 5,6
70 159 32 18

93,9 U 51,6 76 U 94 75,7 74,4
5,6 16 48 24 13 6 5,4 11,6
0 0 0 0 1 0 10,8 11,6
00000000
0,1 0000000
0,400,40205,40
0000002,72,4

732 49 2U 26 220 16 37 42

Anexo 2: Sumiírio dos dados tafonômicos e paleoecológicos utilizados nas análises multivariadas. Legenda: SEL: suspensívoro da epifauna liwe; SEP:
suspensívoro da epifauna pedunculada; SSFBS= suspensívoro da semi-infauna bissada; DII: detitívoro da infauna intermediaria; SIR:
suspensívoro da infauna rasa; SEBS: suspensívoro da epifauna bissada; SEC: suspensívoro da epifauna colonial; Perp: orientação
perpendicular, em relação aos estratos; C.cima: orientado com a convexidade para cima; C.baixo: orientado com a convexidade para baixo;
Art.: articuladol Des.: desarticulado; Ind.: articulação indeterminada; lvÆ: proporção de valvas ventrais; vrÆ: proporção de valvas
direitas.
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ESTAMPA I

1 Vista lateral clireita de um molcle infetno <le Avicubpinna.

2 Vista lateral esquerda de um molcle inTerno de Septimyolinu I'anei-

3 Vista lateral de um molcle interno de Solemyu (,Ianeia) radiata.

4 Molctes internos das valvas ventral e dorsal parcialmente des¿rticuladas de Orbicubidect

5 Vista lateral de um contra-molde externo de uma valva vent'ral de I'inoproductus.

6 Vista ventral de um contra-moltle externo de Buxtonia.

7 Vista ventral de um oontra-molde externo de Crurithyris.

8 Vista dorsal de um contra-molde externo de Neospîri/Þr.
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