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SUI{ARIO

Em sua c1ássica revisão baxonônica dos pelecípodes do

Grupo Passa Dois (Neoperniano) da Bacia do Paraná, Runnegal & Newell

(1971) conclulran que, do ponto de vista evolutivo, a nalacofauna

sofreu uma irradiação adaptativa intrabacial, en condicões de águas

salobras e de extreno isolanento EleoE ráfico, de modo senelhante a

das faunas de noluscos do Neó{eno do Paratétis. Enbora, nesse

trabalho, Runnegar & NewelI (1971) tenham resolvido grande parte dos

problenas taxonðmicoe da nalacofauna, persistia u¡ra antida objeção

ao nodelo de evolugão assocíado ao isolanento Éleográfico proÉlressivo

da Bacia do Paraná (Leanza, 1948; Hendes, 1848, 1852a, 1954, 1967;

Beurlen, 1954), en razão da inexplicáveI ausência de pelecípodes

morfologica¡rente intermediários na porção superior do Grupo Tubarão,

subjacente ao Grupo Passa Dois. A1é¡r disso, haveria grande

dificuldade de sobrevivência da fauna bentônica, durante o episódio

euxlnico da Bacia do Paraná, representado pelos folhelhos negros da

Formação Irati, sítuados na base do Grupo Passa Dois. Para explicar
essas questões, Runnegar & NewelI (1971), coupararam a distribuicão
dos peleclpodes da Baeia do Paraná, no "tenpo" Irati, con a dos

invertebrados bentônicos do Har Negro, onde condicões anaeróbicas

restringen os organisnos do fundo Ès partes narginais do mar. Assim,

se a malacofauna do Grupo Passa Dois tivesse tido una distribuição
similar, no decorrer da deposição da Fornação Irati, é prováveI que

a maior parte, senão todo registro sedimentar, tivesse sido perdido

por erosão das narglens da bacia.
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Os sedinentos fossilfferos da região de São Sepé, RS,

conhecidos desde a década de 1950, foran atribuidos à Formação Rio

Bonito (ZinÉano & Cauduro, 1959; Cauduro & Z inÉlano, 1965; Cauduro,

1970) e, mais recentenente, com base e¡u napeanento geológico de

seni-detalhe (Sartori, 1978; Bortoluzzi & Veiga, 1S81), à Fornação

Palerno. Grande parte dessa controvérsia suÌgiu, dada à situação

isolada das rochas portadoras dos fósseis dificultar a sua

correlação con os sedimentos neopaleozóicos que ocorrern na área de

São Sepé, Aparentenente, contudo, esses sedinentos fossilíferos
pode¡r ser atribuldos à Formação Palermo ou ao "tenpo" Palermo por

conparagão litológica e pelo donínio de grãos bissacados estríados e

dos nicrósporos Lueckisporites, Str iatopodocarpi t es ,

Protohapf oxypj¿us e Vit.tatina no siltito de São Sepé, que são comuns

na Zona de Lueckisporites virkkiae (Toigo, 1988) e no intervalo K de

Daenon & Quadros (1970). Esta interpret,ação, po¡én, não é destituída
de dúvidas, já que conglonerado arcosiano do tipo presente nos

afloranentos de São Sepé não constitui Iítologia comum da Fornação

Palerno.

AIén da nalacofauna de São Sepé, outra fauna de pelecípode

eE posição estratigráfica possivelnente internediária entre a da

assembléia da Fornação RÍo Bonito e a da cIássica assembléia

" endênica" do Grupo Passa Do is, é a que ocorre no calcár io

pisolitico da região de Guiratinga, Ì{T, atribuído por Schneider et

aI. (1974) à Formação Palermo.

As nalacofaunas de São Sepé e Guiratinga são inportantes

para o escLarecimento da história evolutíva das faunas de

peleclpodes do Grupo Passa Dois porque possuem formas similares às
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deste encontradas na porção norte da Bacia do Paraná. Desse modo,

podem representar assembl,éias em parte predecessoras das faunas de

peleclpodes do Grupo Passa Dois, intermediárias entre estas e os

estoques narinhos encontrados no Grupo Tubarão (SubElrupo Itararé e

Formação Rio Bonito) e e¡o outras sequências neopaleozóicas mais

antigas da Bacia do Paraná e de outras partes da América do Sul.
A nalacofauna de São Sepé é composta por pelecípodes

narinhos, escavadores rasos [¡{startila e].ossi sp. n., lleáladesnus

bortoLuzzii sp. n. , Jacquesia guataensis sp. n. , Hyonia

riog¡randensis sp. n., Pyranus cf. P, cohtpetesioides (Hendes),

Ednondia sp.l, escavadores inter¡nediários (Elen, et sp. j_ndet. A) e

da semi-infauna bissada (Stutchburia sepeensis sp. n., gen. et sp.

indet. B) . A assembléia de Guiratinga é r¡onoespecífica, sendo

representada por Pytanus nendesi (Petri & Ftllf aro), comb. n., uma

forma escavadora rasa. 0s peleclpodes estudados devem ter ocupado

habitats de águas rasas, relativamente aÉitadas, de fundo

inconsolidado (mole) de infranaré a plataforma rasa.

0s peì.eclpodes de São Sepé são encontrados

preferencial-mente e¡n arenitos finos, sendo que a senelhança entre a

porcentagem de valvas esquerdas (34%) e direitas (32%>, o núnero

relativanente alto de valvas articuladas <34%), as diversas classes

de tananho presentes, a distribuição caótica de bioclastos na

matriz, a ausência de incrustração e bioerosão, suElerem que estes

sofreram rápida seleção, reorientação e redeposição, provavelnente

durante um evento de sedimentação episódica. O pelecípode de

Guiratinga ocorre em calcário pisolítico coquinóide, possivelmente

depositado em ambiente de alta ene16lia.
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Enbora as formas presentes na fauna de São Sepé e

Guiratinga não sejam diagnósticas do ponto de vista geocronológico,

a conposição da assembléia é conpatíve1 con uma idade neoperniana.

A análise da distribuição, eomposição e possíveis

afinidades dos pelecipodes presentes nas assembléias dos Elrupos

Tubarão e Passa Dois de¡uonstra que a sua evolução ocorreu em um

mar epicontinental, cuja história neopaleozóica compreendeu fases de

sedimentação Êllacial (terrestre/glåcio-narinha), flúvio-deltáica,

marinha e continental, associadas a un grande ciclo t¡ans6lressivo -

regressivo. As variações ambientais envoLveram, ta¡nbén, un

aquecinento Éleral en diregão ao f j-nal do Permiano e flutuações nos

ambientes bentônicos disponíveis, na salinidade das águas, na

d isponibilidade de alimentos etc-

Durant,e o "tenpo" Tubarão, foram particularnente

inportantes para o desenvolvinento da malacofauna, os pulsos

transglressivos que favorecerian a iniÉração de diferentes gêneros,

inicialmente com marcante caráter cosmopolita (parte média do

Subgrupo Itararé, assenbléias de Capivari, SP, HortoIândia, SP,

Itaporanga, SP, Hafra, SC) e, posteriormente, com acentuado caráter

gondvânico (formações Rio Bonito e Palermo, assembléias de Taió, SC'

e São Sepé, RS, respectivamente). As assenbleÍas da parte superior

do Subgrupo Itararé, Forn¡ação Rio do Sul, intercaladas entre as da

parte média do Itararé e as das formações Rio Bonito e Palermo,

apresentam Ìnist,ura de elementos cosmopolitas e gondv6.nicos. Um

padrão oposto é apresentado pelas assembléias de pelecípodes que se

desenvolveram na Bacia do Paraná, durante a fase regressiva da parte

final do Perniano (Grupo Passa Dois) e que, em parLe, parecern ter
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evoluldo in situ. E curioso notar que nuítos processos e fatores
envolvidos na evol-ução dos pelecípodes neopaleozóicos da Bacia do

Paraná (e.9., presença de una maLacofauna reliquial, originada a

partir de estoques marinhos; certo Elrau de endenisno; evolução in
situ, com diversificagão, durante períodos de caráter regressivo,

associada ao isola¡r¡ento geográfico ), particularnente do Grupo

Passa Dois, são símilares aos já descritos para outros mares

ep i c on t, in en t a i s do Cretáceo da Amériea do Norte (Kauffman, 1977) e

do Cenozóico da URSS (Nevesskaya et al., 1987).

Após o "tempo" Palerno nota-se um acentuado aumento no

Elrau de endenismo das assembléias do Neopaleozóico da Bacia do

Paraná. Embora não se disponha ainda de metodologia adequada para se

propor provlncias paleobiogeográficas, Barnbach (1990) suElere un

indice de 30% de ende¡aismo ao níveI genérico para a subdivisão das

unidades biogeográficas do Paleozóico. Assin, a Bacia do Paraná

poderia ter constituido una província paleobiogeoÉráfiea distinta,
no Neopaleozóico, somente após o "teúpo" Palerno. Contudo, os

pelecipodes da assembléia de PaLaeonutela? platinensis, da poroão

média da lornração Rio do Rasto, parecem não ter pertencido a essa

provlncia, pois abranlen formas de água doce, restritas aos

ambientes continentais da época (Simões & Rocha-Campos, 1932).

Torna-se evidente, pois, que os esquemas paleobiogeoÉráficos de

Archbold (1983), Runnegar (1S84) e Gonzalez (1989), "comprin:em"

tenporalmente a informação paleob ioÉeoÉráf ica.
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The taxononic description and revision of pelecypods from

São Sepé, RS, and Guiratinga, HT, have furnished important evidence

for the underst,anding of the evolution of the Late Paleozoic fauna

of the Paraná Basin. Both assemblages occur in sedi¡nents assigned t,o

t,he Palermo For¡nation and are thus stratigraphically intermediaLe

between the marine pelecypod fauna of the Tubaräo Group (Late

Carboniferous-Early Permian) and Lhe classical endenic pelecypod

assemblages of the Passa Dois Group (Late Permian).

PelecyÞods described from the São Sepé assenblage ínclude:

Astartila c-Zossi sp. n., Jlagadesnus bortol.uzsjj sp, n., Jacquesia

Eluataensis sp. n. , ì'lyonia riog:randensjs sp. n. , Pyranus cf . P.

conperesioides (Mendes), Stutchburia sepeensjs sp. n.' Ednondia sp.,

gen. et sp. ind. A and B. Pyranus nendesi (Petri & Fúlfaro), comb.

n., is the only taxon yet identified from the Guiratinga assenblage.

The São Sepé assemblage is doninated by shallow burrowinÉi

pelecypods (Astartila cJossi, llyonia Ìiog\andensis, Pyramus cf. P,

cowperesioides, Hegladesnus bortoJuzzii, Jacquesia Eluataensis,

Ednondia sp. ). Bissally attached se¡ri-infaunal forms (Stutchburia

sepeensis, Éen. et sp. ind. B) are common, and internediate

burrowing species (gen, et sp. ind. A) are rare. The São Sepé

pelecypods problably occupied shallov¡ narine subtidal to inner

shelf, unstable silty bottons. The pelecyÞods are found

concentrated in fine sandstone exhibiting biostratinonic

characteristics indicative of deposition under high energy
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conditions. Pyranus nendesì from Guiratinga was probably also a

shallow, silty bottom burrowing ani¡naI. lt ís found as ên

allochthonous ele¡nent in silicified oolite deposited under high

ènergy.

The two assemblages include taxa belonging to marine

Élenera also recorded in faunas from the underlying Itararé Subgroup

and Rio Bonito Forr¡ation (e.É. , Stutchburia, llyonia), and are

associated as well wíth typical components of the Passa Dois Group

asseablages (Pyranus cf . P. cowperesioides). Additionally, AstartiJa
c]o.ssj and l,tegadesnus bortoJuz.zjj strongLy resenble CastereJJa and

PJasyociprinella, respectívely. These affinities and predominance of

megadesnids in the two faunas suggest their common ancestry from a

megadesmid stock. Conparative study of the Paraná Basin and other

Permian megadesmids, partcuLarly from AusLraIia, improved the

knowledge of such important morphological features as the pedíal

nuscul-ature with ínportant implications for the systematics of the

group.

Several of the conponents of the assemblages studied, such

as Pyranus, l{yonia, Astartifa, ìlesladesnus and Stutchburia, are

typical elements in the Carboniferous-Pernian narine faunas from

Australia and Argentina. Althouglh none of these elements is truly
geochronologically dia€nostic, the composition of the assemblages is

conpatible with the Late Permian age assigned to the PaIer¡no

For¡nat ion on palynoloËlical Élrounds -

Analysis of the dístribution, con¡position, and possible

affinities of the pelecypods from assenblages of the Tubarão and

Passa Dois groups show that they have evolved in an epieontinental
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sea with a Late Paleozoic history co¡nprising gJ.acial

( terrestr ial",zglacial-mar ine ), Ê luvial-deItaic, marine and

continental sedimentation, associated with a broad transÉlressive-

reÉlressive cycle. The environmental alterations also included a

general warming towards the end of the Pernian and fluctuations in

ecologically i¡nportant factors such as Lhe availability of benthic

habitats, r,raber salinity and food resources.

During Tubarão Group time, transglressive pulses favored

the irnnigration of different Élenera initially renarkably

cosmopolitan (assenblages from Capivari, Hortolândia, ItaporanEla and

l'f afra; middle part of the Itararé SubÊiroup). AssemblaÉles from the

upper pori-ion of the Itararé Subgroup (Rio do Sul Formation) and

those of the Rio Bonito (Taíó) and Palermo (5ão Sepé and Guiratinga)

Formations already show a mixture of cosmopoLitan and gonderanic

elements. These assemblages arê dominated by shallow burrowing

pelecypods, but epifaunal species are also common. A eontrasting

pattern is shown by the pelecypods assenblages t,hat developed in the

Paraná Basin during the Late Pernian reÉlressive phase (Passa Dois

Group) which seem to have in Elreat part evolved in situ. It is
noteworthy that many processes and factors involved in this

evolutíon (e.9., the presence of a relict molluscan fauna deríved

from narine sLocks; presence of endemÍcs; in situ evolution with

.diversif ication during reÉiressive periods associated with

geographical isolation), are similar to those already descríbed for

other epicontinental seas from the Cretaceous of North Anerica and

the Cenozoic of the forner USSR. Shallow burrowing pelecypods

dominated the Passa Dois assemblages together with rare epifaunal,
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bissally attached species. They commonly f or¡n dense concentrations

as coquinas, possibly deposited by storm v¡aves.

After Palermo time, a significant. increase in the number

of endemics is noted in the assemblages. In spite of the fact that

available rnethodologies ãre still inadequate for the discrimination

of paleobiogeographie provinces, data on hand suggest that the

Paraná Basin could have been a distinct paleobiogeographical

province during the Late Pafeozoic only after Palermo time.

Pelecypods of Lhe PaLaeonuteLa? platinensis assemblag¡e, from the

¡níddle port,ion of the Rio do Rasto For¡natíon, however, do not belong

to this province since they include freshwater forms restricted to

continental environnents. It becomes evident from this analysis that
previous paleobiogeographical schemes have overly simplified and

temporally compressed available paleobiogeo€lraphical inf ormation.
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INlRODUçÃO

En 1918, o paleontólogo austríaeo Karl Holdhaus realizou o

prineiro estudo dos pelecfpodes fósseis do Grupo Passa Dois

( Neoperniano ) da Bac ia do Paraná . poster iormente , d iversos
pesquisadores brasileiros e estrangeiros voltaran suas atenções para

essa nalacofauna, tendo en vista a sua diversidade a, an alguns

casos , seu exce lente est,ado de preservação ( S inões & F itt ipaJ.d i ,

1987, 1989a, 1982). Entretanto, desde o trabalho pioneiro de

Holdhaus (1918), sua origen e evolução vêm se constituindo em un dos

tenas r¡ais controvertidos da paleontologia do Gondvana da Bacia do

Paraná.

Diversos autores, dentre os quais Leanza (1948), Hendes

(1949, 1952a, 1954, 1967) e Beurlen (1954) suÉleriran que a crássiea
assenbléia "endênica" de pelecipodes do Grupo passa Dois

desenvolveu-se en condições de águas salobras ou doces (não

narinhas), durante o Perniano, êÍr consequêneia do progressivo

isolanento geográfieo da Baeia do Paraná.

Até 1967, conhecian-se 24 nones genéricos e 5Z nomes

especificos aplicados aos pelecÍpodes do Grupo Passa Dois. Destes,

nenhun era então conhecido fora da Bacia do Paraná. Desta forna¡ â

naioria dos autores coneordava quanto ao caráter altanente endê¡rico

da fauna.

En 1971, Runnegfar & Newe1l publicaran una revisão da

taxononia da fauna do Grupo Passa Dois, exceto dos Éêneros llaackia
Hendes e 0llvei¡aia Hendes, concluindo que pelo nenos dez nomes
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genérícos conhecidos deverian ser rejeitados cono sínônimos, e

aLribuindo una das espécies mais conuns da fauna, Conperesia anceps

Reed, ao EÍênero Pytanus Dana, de ocorrência co¡tun no perniano

narinho da Austrália. Esses nêstros autores interpretara¡ as

afinidades da naioria dos táxons, referindo-os a fanflias narinhas

do Neopaleo z6Lco ,

Deste nodo, a lista faunfstica do Grupo Passa Doís ficou
assin constitulda:

Fanllia llegadesnídae Vokes, 196 7

( 1) Casta¡eJJa I'lendes, 1952

(2) Fa¡razia Reed , 1932

(3) JacEuasja Hendes, 1944

(4) PJes iocyp¡ ine I la Holdhaus, 1918

(ã) Pyraøus Dana, 184 7

Fanllia AsÈartidae d'Orbigny, 184 3

(6) Pin¿oneJJa Reed, L932

Fanllia llytilidae Rafinesque, 1815

(7) Coxcsia Hendes, 1952

Fanllia llodionorphidae I'f iIler, 187?

(8) Naìadopsis Ìlendes, 1952

Fanl l ia PholadonyÍdae? Gray, 1847

(9) Roxoa llendes, 1952



!,anilia fncertae
( 10) fa¡¡aia Cox, 1934

(tL) Leinzia Mendes, 1S4 9

fnce¡tae sedis

( 12 ) ásta¡teJJopsls Beurlen, 1954

( 13) Ba¡àosaia llendes, 1952

(14) RiocLaroa |lezzalíra, 195 7

Runnegar & Newell (1971) referiran-se tanbén ao fato de a
naioria das fornas acina ser, na verdade, reJ.ativanente tara na

fauna, sendo sonente seis gêneros (Jacquesia, pjesiocypr ine I la,
Pyranus, Pinzonel.fa, ?e¡taia e Leinzia) de ocorrência uais comun,

0s autores acina voltaram a referir-se ao caráter
estritanente endênico, iá que da lista revisada, sonente pyraøus eta
conhecido fora da Anérica do Sul. Notaran, contudo, que várias das

fornas listadas eram afins a táxons conuns nos depósitos narÍnhos
pernianos do Gondvana, particularnente da Austrália. 0s gêneros

CastcreJJa, Fa¡tazÍa, Plesiooyp¡inêlla, por exenplo, serian
norfologicanente relaeionados aos gêneros lteûadesûus sowerby e

Asta¡tiJa Dana, e Jaoquasia aparentada a llyonla Dana.

A origen dos outros Elêneros era de interpretacão rnenos

óbvia, podendo, contudo, teren derivado de estoques marÍnhos

neopaleozóícos das fanilias Astartidae, I'lodionorphidae, tfytilidae,
Pholadonyidae, reEist,tados e¡r . sedinentos do Grupo Tubarão,

subjacente ao Grupo Passa Dois (Reed, 1930; Rocha-Canpos, 1920b), na

Fornação Bonete, das Sierras Australes de Buenos Aires (Harrington,
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1955; Rocha-canpos & carvarho, 1g7b). Estas faunas caracterizan-se
pela presença de gêneros marinhos de distribuição anpla no

Neopaleozóico do Gondvana, sendo, pois, representativos das

assenbléias predecessoras da fauna do Gtupo passa Dois.

En resunof os autores conclulram, eom base na revisão
taxonôEica realizada e nas infornações sedinentorógicas e

estratiÉlráficas então disponiveis, que a fauna do Grupo passa Dois
teria rearnente sofrido una radiação adaptativa intrabacial, en

condições de águas salobras e de extreno isolanento geoElráfico

conparável ao da história evolutiva dos noluscos do ìlar cáspio,
durante o Cenozóico.

Portanto, tendo sldo resolvido en grande parte, o problena
das afinidades taxonônicas da fauna persistia, ainda, utna antiÉla
objeção ao modelo da evolucäo associado ao isolanento EleoÉráfico
proElressivo da Bacia do Paraná. Esta díficuldade consistia na

inexplicáver ausêncía de fornas uorforogicanente internediárias, na

parte superior do Grupo Tubarão, subjacente ao Grupo passa Dois, e

nas óbvias dificuldades de sobrevivência de una fauna bentônica nas

condíções Éenerali¿adanente euxfnicas que deveriam ter ocorrido na

Bacia do Paraná, durante a deposicão dos folhelhos negros da

Fornação lrati, que se Íntercalam entre o Grupo Tubarão e aE

fornaçöes Serra Alta, Tere¿ina e Corumbataí.

RunneElar & Newell (1971) suÉleriran una posslvel explicacão
para essas questões, através da conparação entre a Bacia do paraná

e a distribuição atual dos organismos bentônicos do ì,far Negro, no

qual condições anaeróbicas prevarescentes abaÍxo da profundidade de

150 n, restringen os organisnos do fundo às partes narginais do nar,
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onde ocupan 24% da área total. se a fauna da Bacia do paraná tivesse
tido una distribuição similar, no tenpo de deposição da Formação

Irati, é possivel que a naior parte, senão todo registro sedinentar,
tivesse sido perdido por erosão das nargens da bacia. 0s autores
arÉlunentaran ainda que os peleclpodes das fornacões Serra Alta,
Terezina e corunbatal habitavan águas rasas, sendo razoáve1 supor-se
ter sido este tanbén o habitat dos seus ancestrais.
Consequentenente, os nelhores locais para a ptocura dos

predecessores das fornas presentes no Grupo passa Dois seriam as

facies narinhas marginais da Fornação Irati, onde una fauna de áÉluas

rasas podería ter sobrevivido.

Ìlais recentenente, novos dados sobre o provável anbiente

de sedinentação do Grupo Passa Dois nostran-se, no Éeral,
consistentes com o nodelo evolutivo adotado por RunneÉ¡ar & Newell
( 1971). Contudo, Cooper & Kensley ( 1984) registrararì na Fornação

l{aterf ord, Bacia do Karoo, Africa do SuI, a F¡tesença de alÉluns

peleclpodes tipÍcos da fauna permiana da Bacia do paraná, ou seja:
Jacquesia elongat.a (Holdhaus), Naiadopsis JaaeJl.osus Mendes,

CastoreJl.a cf. C. Ê.ratiosa Hendes, Leinzia cf. L. f¡oesi llendes e un

prováve1 fragmento de una valva de Pyranus cowperesioides (l{endes).

Apesar da presença de alguns generos tÍpicos das fornações

Ser¡a AIta, Terezina e Corunbatal, (e.g,, pinzonella,

PJesi ocyprineJ Ja, ?erraia) não ter sido ainda regisbrada na Fornação

l{aterf ord, esse achado evidenciou que a distribuição EleoElráf ica de

alguns peleclpodes do Grupo Passa Dois não era tão restrita cono se

supunha anteriornente, enbora ainda limitada a áreas reLativaûente
próxinas, nas reconstrucões pré-deriva.



1. 1. JUSTIFICATTVA

Os afloranentos fossiliferos da área de São Sepé, situados
na faixa de afloranentos neopaleozóicos da região centro-oeste do

Rio Grande do SuI, são conhecidos desde a década de 1950 (Bortoluzzi
& Veiga, 1981). Zíníano & Cauduro (1S59), no seu levantaEento dos

afloranentos fosslLiferos do Rio Grande do SuI, cataloElaran o

afloranento de São Sepé dentre os da Fornacão Rio Bonito, ao que

tudo indica em razã.o da presença de plantas fósseis, então

atribuldas prerininarnente a generos neopareozóicos (Lepidodendron

sP. , CaJanites sp . ) . Não se referem, cont,udo, à ocorrência de

peleelpodes fósseÍs associados aos vegetåis.

Posterioruente, Cauduro & Zingano (1365) e Cauduro (1gZO)

descreveran assenbléias de negásporos e micrósporos presentes nas

rochas fossillferas. En anbos os casos, consíderaratn que os fósseis
ocorren na Fornação Rio Bonit,o.

Infornações adicionais publicadas sobre os afLoranentos de

SÉo Sepé apalecen en Rosler (1970), Sartori (1978) e en Bortoluzzí &

Veiga (1981). 0 prineiro autor atribuiu à Lycopodiopsis sp. , as

fornas referidas por ZinÉlano e Caudulo (1959) a luepidodendton sp.,
contestando a ocorrência de Calanites,

Sartori (1S78) cartoÉlrafou os sedinentos neopaleozóieos

que rodeia¡r o granito de São Sepé, incluindo os afloranentos
fossillferos na Formação Palerno.

Bortoluzzi & Veiga ( 1S81), iÉiualnente co¡û base em

Dapaamênto geológico e levantanentos estratíEráficos, conclulran que
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os peleclpodes fósseis ocorren en títoloElias atribuiveis à Fornação

Palermo. 0s autores não fazem qualquer !¡enção ao trabaLho de

Sartori (1978), que se refere à nesma área estudada por eles.
Ìlenciona¡¡ ainda que, no Eleral, os peleclpodes de São Sepé estariau
¡ral preservados e, portanto, de diflcil identifieação. Bortoluzzi &

VeiÉa (1881) parece¡û, pois, não teren tido conhecinento da excelônte
coleção de pelecfpodes obtida, na década de 1960, pelo prof. Dr.

Da¡cy Closs, nos !¡esnos af loranent,os de São Sepé,

Outras ínfornações a respeito da ocorrência de pelecípodes

en sedinentos equivarentes aos da Formação palermo estão contidas em

Schneider et al. (1374), Alneida & Helo (1981) e en Gonzalez (1989).

0s primeiros autores correlacionan à For¡¡ação Palerno, os calcários
da região de Guiratinda, llT, que contên o pelecípode "Guirdtingia"

nendesi Petri & Frllfaro e que foran atribuídos ao Grupo Aquidauana

de l'lat,o Grosso e Goiás por Petri & Frllf aro ( 1966) . Já Alneida & Helo

(1981), no texto explicativo do napa geoló6¡ico do Estado de São

PauJ.o, referem-se à presença de pelecÍpodes fósseis na Fo¡nação

Tatul, unidade litoestratigráfica do Est,ado de São PauIo equivalente

às fornações Rio Bonito e Palerno, Infelíznente, Þorén, os autores

não deFcrevem e nem ilustran os fósseis. Por sua vez, Gonzalez

(198S) cita a ocorrência do Élênero "Leda" Schunacker, no ParaEluai,

en estratos correlacionáveis aos da Formaoão Palerno.

Adícionalnente, evidências indiretas da presença de

Pelecipodes na Fornacão Palerno tên sido constatadas através do

estudo dos icnofósseis. Netto & Gonza¡¡a (lg8b), pot exemplo,

atribuen à atividade de pelecipodes certos icnofósseis representados

pot escavagões verticais, preenchidos po¡ sedimentos diferentes da
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natriz' encontrados en sedinentos da Fornação paÌerno, da re6ião de

Cachoeira do Su1, RS.

As coleções provenientes de São Sepé e cie Guiratinga,
revesten-se de grande inportância no quadro da história evolutiva
das faunas de pelecipodes do erupo passa Dois, por dois notivos: a)
tendo etu vista a presença de fornas similares às do Grupo passa

Dois, da parte norte da Bacia do paraná; e b) e¡r razã,o de sua
posigão estratigráfica en sedínentos neopaleozóicos atribuiveis,
enbora co¡r dúvidas, à fornação Rio Bonito ou parermo. Desse modo,
poderi.am representar assenbléias predecessoras das faunas do Grupo

Passa Dois e internediárias entre estas e os estoques narÍnhos
eneontrados no Grupo Tubarão, e en outrã.s sequências neopaleozóicas
Dais antigas da Bacia do Paranå e Anérica do Sul^

A colegão de pelecípodes fósseis de São Sepé, obtida pelo
Prof. Dr. Darev cLoss, então da UFRG, foi enviada ao prof. Dr. Josué
canargo ìlendes para estudo. Este reconheceu a importåncia do achado,
porén, por várias circunstâncias, não pode realizar o seu estudo
pornenorizado..

Esse material, juntanente com as anostras provenientes de

Guiratinga, pernaneceu depositado na coleção cientifica do

Departanento de Paleontolo6¡ia e Estratigrafia do IG,zUSp, tendo-ne
sldo entreÉlue en 1988, para estudo, então dentro de u¡r projeto de

iniciação cientifica, orientado pelo prof. Dr. A. C. Rocha-Canpos

(rc,/usP), financiado pelo cNPq e posteriornente transfornado no tena
de tese de doutora¡oento.

Durante o desenvolvimento da pesquisa, tornou_se
necessário estender o estudo paleontológieo a elenentos das



a6senbléias dos Elrupos Tubarão

espécies da Fornação palermo.

ou

e Passa Dois, possivelmente afins às

r.2 OBJETIVOS

A pesquisa desenvolvida baseia-se na prenissa de que os

peleclpodes do Grupo Passa Dois podem, êrD parte, ter se originado de

estoques narinhos presentes no Grupo Tubarão e em outras sequências

neopaleozóieas do Gondvana, åo contrário do postulado por autores
prévios (e.9., BeurIen, 1954). Assin, o principal objetivo desta
tese de dout,oranento é a obtenção de subsídios para o escLareci¡¡ento
dos probLenas que ainda persisten, rêlacionados à hipótese vigente
sobre a origen e evolução da c1ássica assenbléia "endênica" de

peleclpodes do Grupo passa Dois, através de:

a) estudo paLeo¡rtológico da fauna de pelecípodes de São

Sepé e Guiratinga, incluindo a identifieação e deserição das fornas
presentes;

assenb 1é ias

setores do

conparação das fornas deseritas con outras das

do Grupo Tubarão e do Grupo Passa Dois, e de outros
Gondvana;

b)

c ) trabalhos de ca¡upo visando

estratigráflca da assembléia de São Sepé;

estabe leeer pos i ção
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d) anáIise gllobal das caracterÍsticas paleoecológicas e

afinidades pa I eob ioÉleográf icas das nalacofaunas do NeopaLeozóico da

Bacia do Paraná, para que se possa estabelecer un model0 evolutivo
para essas faunas;

e) estudo conparativo d¿ evolução das faunas de

perecipodes que se desenvolveraù en nares epicontinentais, visando
verificar a hipótese de que as asseubléias do Grupo passa Dois
evoluiran de forna senelhante às do Neógeno do paratétis, conforne
sugerido por trabalhos prévios (Newe11 & RunneÉlar, 1gZ0; Runnegar &

Newe11, 1971; Sinões & Rocha-Canpos, 1989, 1990a);

f) análise sucinta do quadro paleobiogeográfico dos
peleclpodes neopaleozóicos da Anérica do SuI, face à histó¡ia
evolutiva dos peleclpodes aqui tratados.



2. TERHINOLOGIA EHPREGADA

2.1 BIVALVIA I'5. PELECYPODA

Enbora o none Bivalvia Linné, 1759, tenha pri.oridade sobre
o none Pelecypoda Goldfuss, 1820, tendo sido adotado cono none de

Classe no Treatise on Invertebrate paleontology, o conceito de

prioridade não é do ponto de vista fornal, apricáver no caso.
Autores renonados (i.a., B. RunneEfar, J. pojeta) utilizam
nodernanente o none Peleeypoda, alegando, entre outras coisas,
evitar assin confusão con outros E¡rupos de i.nvertebrados providos de

cars.paça bivalve. Essa confusão acentua-se sobrenaneira en estudos
de cunho tafonônico, nos quais vê-se frequente nistura no uso dos

ternos bivalve (none de classe) e bivalve (esqueleto). E por esse

notivo que o none Pelecypoda é enpregado nessa tese. para una a¡rp1a

revisãr dos probremas nonenclaturaÍs nenci.onados acima, consulte
Poj eta ( 1S66 ) .

2.2 TAFONOI'IIA

A terninologia utilizada na descrição tafonônica das

assenbléias de perecipodes estudados segue a proposta por Kidwelr et
al. (1386), pois os teroos propostos são precisos e de fácil



aplicaçäo, ínclusive nas descrições de canpo (fíÉ. 1).

2.3 PALEOECOLOGIA

A nonenclatura paleoecológica enpreEada é a nesma adotada
por Stanley (1370, tliz> e RunneÉlar (1924) para estudos de anatonia
funcional e nodo de vida de perecipodes narinhos fósseis e viventes.

2,4 CITAçÃO DOS NOI'ÍES DOS AUTORES DE TAXONS

0s nomes de autores de fanllias, generos e espécies de

peleclpodes serão citados apenas quando mencionados peJ.a prineira
vez no texto.

2.5 I'IORFOLOGIA COMPARADA

Os ternos empregados nas descriCões apresentadas no

capltulo S são os utilizados por Runnedal (1s6b, 1966, 1962, 1g68,

7974), Cox et al. (1969, in Moore et aI., 1369), AIIer (1324) e

Carter & Aller ( 1975 ).
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k*r*
I



3. ESTRAÎIGRAFIA

9. 1 AFI.ORAI{ENTO DE SAO SEPE, RS

0 afloranento fossitl.fero de onde provên os fósseis
estudados, descoberto em 1950, situa-se cerca de g kn a oeste da

cidade de São Sepé, aproxÍnadar¡ente a 30o g. S.e 53o 40.H (fLÉ,. Z).
outras ocorrêneias fossiriferas referidas por Bortoluzzi & veiga
(1981) na rodovia BR-392, iunto a são sepé, não foram locarizadas
durante os trabal-hos de canpo.

No afloranento de São Sepé, Iitologias variadas, incluindo
conglonerado arcosiano de f ragment,os angulosos de granito, quartzo e

feldspato, siLtito cínza-escuro, arenito fino com laminação plano_
paralela ou ondulada, arenito muito fino con laninação cruzada e

arenito coquinóide, extensivamente sÍ1icifícados, distribuem_se
esparsanente sobre uma "nancha" do granito de São Sepé, exposto por
erosão, com aproximadanente 0,25 km2 de área, a cerca de B kn do

corPo lgneo principal (f ig. 2). O conLeúdo fossilffero do

afloramento inclue EeEla- e microfósseÍs veEetais e pelecipodes,

Plantas, f raEl¡nent,os vegetais incarbonizados e pal-inonorfos ocorren

Elerarnente no conÊllomerado e siltito, enquanto os peJ.eclpodes são

encontrados preferencialnente no arenito.
0s negafósseis vegetais incl-uen troncos silicificados de

licófita (Lycopadiopsis sp. ), ínpressões de folhas de

Noe3lslerathiotr¡sis e êlossopte¡is, arén de restos de cafaøites sp.
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A asser¡bléia palinolóÉfica de São Sepé, por sua vez, e

bastante rica e diversificada. cauduro & zingano (1965) descreveran

inicíaInente, no siltito, os DeElásporos T¡ileit.es trivedii, T.

vuLgatus, ?. nitens, T. t¡jvaJjs, Laglenoisporj tes Þ¡asjJjensjs, L.

brasiLiensis var. ninor, L, sinuatus, SeÉossjs¡lorites furcatus e

Duospor i t es end oapor i t ifa¡us.
En trabalho posterior, Cauduro ( 1S70) deronstrou a

presença nessa nesna litoloElia de una ¡¡icrofl0ra diversificada de

nicrósporos, incluindo: punctat ispor i tes Eretensis, Deltoidospora
di¡ecta, D. sinuata, Granu Jat ispo¡i tes trisjnus, Raistrickia
øuJticapiJata, Neo¡aistrickia baculiranosa, /ü. capil.osa,

Horridit¡iletes curvibacul.osus, Il. triquet¡us, H. grandibaculus,

I{o¡¡iditriletes sp. , H. Elrossobacu l atus, ReticuJatisporites sp. ,

K¡aeuse J isporj tes sonneri, Í. noduspinifetus, ÎlaJlatisporites
valfatus, V. voJutus, V. spinosus, Densosporites coniferus, D.

fiJaøentasus, PJ icat ipolJen i tes paranaensis, Vi¡kkipollenites
obsourus, V. nethae, Barakarites rjog¡andensis, Florinites sp. ,

Protohap loxyp inu s grandisaccus, Str i atopod ocarp i tes fusus, S-

rhoøbicus, S. pintoi, S. octostriatus, Lueckisporites brasiJiensis,
L. densus, Vittatina subsaccata, V. saccata, V. vittifera, Vittatina
sP. , Haniapollenites bull.aefornis, Ðistriatites biJateralis,
PiceapoJlenites sepensis, pityosporites int,ernedius, Vesicaspora
potoniei, Illinites nitellus, VestigispoÌites Elondsanensis, V.

thonasi, V. øethoris, Crustaesporites sp. , Cycadopites ELaber,

Tet¡apotina horoJogia. Dentre os generos de ocorrência nais co¡nun

dest ac an- se Punc tatispo¡i tês, Xraause I ispor ¡ tes , Vaj lat ispor i tes,
Deneospori tes, PJ ioatipol len i tes, Labiipolenites,
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5t¡JatoPodooarytttca, Luaoktllpo¡ltot e IJllnlèor , sendo rara a

presença de

Striatoabietites,
1s70 ) .

Neoraistrickia, Raistriekia, Horriditri Letes,

Vittatina, Cycadopites e Tetraporina (Cauduro,

3.1.1 POSIçÃO ESTRATIGRAFICA DOS FOSSEIS

Bort,oluzzi & veiga (1981), através de napeanento Éeo1ógico
e levantanento de quatro perfis geolóelicos na área de São Sepé (três
na área da fazenda do Sr. Adair Seherer e um ao longo da rodovia
santa Haria-são sepé, BR- 3gz, a aproxinadanente 400 m a sE do

Lageado da Laura) analisaram as relações estratiglráfieas entre os

sedinentos neopaleozóicos e o ennbasamento cristalino. Essas seções

geológicas foran en parte revisadas durante os trabalhos de canpo

que precederan à confecção da presente tese (figs. 8,4).
Adicionalnente, Borto\uzzi & Veiga (1981) realizaran um

levantanento estratigráfico por¡nenorizado do loeaI de ocorrência dos

pelecipodes fósseis visando esclarecer o problema da posição

estratigráfica do jazigo fossirífero, ên relagão às formações

sedinentares presentes na área.

As três unidades neopaleozóicas aflorantes na área de São

Sepé (fornações Rio Bonit,o, palermo, Irati) são encontradas e¡n

eontato diseordante e/ou falhado sobre rochas lgneas e netamórficas
¡rais antigas do embasanento crist,alino local, pertencentes aos

gruPos Bon Jardin e Porongos (Eopaleozô!co). Afloranentos nenores e
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isolados de roehas do e¡¡basanento, particularnente de Élranitos,
aparece¡n dent,ro das f aixas sed ir¡entares . Da mesna f orna,
renanescentes erosivos das fornações sedimentares neopal eozóicas

reeobre¡r os corpos igneos eopaleozóicos, eo¡no é o easo dos

sedinentos fossiliferos (fie. Z).

En decorrência das circunstâncias aeima, a eorrelação dos

afloranentos fossiliferos con as fornações neopaleozóicas
circundantes constituiu, desde o inicio, un problema de dificil
resolucão. Conforne já neneionado, Sartori (1gTg) e Bortoluzzi &

Veiga (1981) correl.acionaran os sedi¡rentos fossiliferos à For¡nação

PaIernro. Esses últimos autores denonstraran que na seção aflorante
na rodovia BR-392, a 4,3 kn a NI{ do t,revo de são sepé, a partir do

Lageado da Laura (figs. Z, 4), una sequência de siltj_to cinza,
arenito conglonerático e conglonerado arcosiano, contendo fraElmentos

de troncos silicif icados, se¡nelhant,es aos dos af Ioranentos da

fazenda do Sr. Adair Scherer, provavelmente reeobren o Élranito do

enbasamento . Alguns netros adiante ( f ig . 4> , aparece unr pacot,e de

pelitos intensanente bioturbados, int,ercaLados con lentes delgadas

de arenitos senelhantes aos do afloramento da fazenda do Sr. Adair
Scherer t ê que são nais clarar¡ente atribulveis à Fornação palerno.

Esta int,erpretação não ê, entretanto, destituída de dúvidas, pois
algunas litologias associadas aos fósseis, como as breehas ou

congl'o¡nerados de f ragment,os de granito, não são conhecidas na

For¡ração Palermo. Igualmente, âs plantas fósseis encontradas nos

afl'oranentos de São Sepé não foram reÊîistradas nessa unidade, eÍì

outras partes da Bacia do Paraná.
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Bortoluzzi & Veiga ( 1gB1) utilizaran, adicionalnente,
arguDentos paleontológicos en apoio a correlação adotada. A

conposição da nicroflora do siltito fossilífero, co¡n predoninância

de grãos sacados e nonossacados, sobre os esporos triletes (Cauduro,

1970), e a presença dos gêneros p¡otohaploxipinus e Vittatina,
dentre outlos, indicaria a sua equivalêncía eon os intervaLos
bioestratiÉrá.ficos nais altos do esquena proposto por Daemon &

Quadros (1970), provavelnente, I-J ou K, litoest,ratigraficanente
eorrespondentes às fornações Rio Bonito e palerno, pelo nenos um

Éenero de palinomorfo, Lueckisporites, só aparece a pertit do

intervalo K, o qual en grande parte da Bacia do paraná ocorre na

base da Fornação Palermo (Daenon & euadros, 1S?0).

Dados recentes sobre a palinoest,ratigrafia do

NeopaLeozóico da região centro-leste do Rio Grande do SuI (Toigo,
1988), corroboran essa correLação. Toígo (19gg) propôs a subdivisão
do Gondvana do Rio Grande do SuL, en duas zonas de intervalo
denoninadas Zona de Cannano¡opoJJis ko¡baensis e Zona de

Lueckisporites virkkiae. A zona de cannanoropoJJis *o¡baa¿sis
subd ivide-se e¡n três subzonas de intervaro ( subzona

Protohapl oxyp inus goraiensis, subzona caheniasaccìèes ovatus e

Subzona HanìapolJenites kar¡ooensis) e é litoestratigraficamente
correspondente ao subgrupo rtararé e à Fornacão Rio Bonito. A zona

de Lueckisporites virkkiae, por sua vez, seria equivalente às

fornagões Palermo e Irati. Nessa ¿ona há urn predonínio dos

Disaccites striatiti sobre os Disaccites não-estriados e os

I'lonosaccites, a1én de acentuado declfnio de esporos t,ïiletes e

aletes (To igo, 1S8B ) .
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Na associação esporopolfnica de São Sepé nota-se també¡l

predonlnio de Elrãos bissacados estriados, que caractetiza a zona de

Lueckisporites virkkiae e o intervalo K de Dae¡ron & euadros (1g?O).

AIé¡r de Lueckisporites, alguns Élêneros presentes en São Sepé (e.g.,
S t¡iatopodocarpi tes, Prot ohap loxyp inus, Vittatinù são tanbén conuns

na Zona de Lueokispo¡ites virkkiae.

3.1.2 SEDIIIENTOS DA FORI{ACÃO PALER}IO NA AREA DE SÃO SEPE, RS

A ausência de boas exposições da Formacão palerno na área
de São Sepé dificulta o correto eupilhar¡ento vertical das

J.itorogias abaixo descrit,as, ben co¡ro a observação de sua va¡iação
Lateral. A despeito disso, as seções revantadas por Bortoru¿zi &

Veiga (1981), en parte revisadas durante nossos trabalhos de canpo,

dão u!¡a idéia generalizada do comÞortanento dos sedinentos da

Fornacão Palerno, em relacão ao enbasanento cristalino, e sua

prováveI sucessã.o vertical (figs. 3, 4). A seguir, são descritas
as principais litologias da Fornação paler¡lo na área estudada:

A) Area da fazenda do Sr. Adair Scherer.

, ConÉlonerado . Corresponde a ortoconglonerado

arcosiano, silicificado, constituÍdo por Efrânulos e seixos de

conposição variada, predo¡¡inant,eEente de granito, quartzo hialino e

feldspato rosa, anËlulosos a subangulosos, às vezes nais densamente
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de uodo irreguJ.ar ou paralelanente, sugerindo
estratificação, ou dispersos en natriz siì.to-argilosa (figs. 5, 6).
Estão presentes, tanbén, intraclastos de siltito cinza_escuro (f iÉ.
7> e fragnentos vegetais. E¡r certos casos, conchas de pelecrpodes
estão caoticanente nisturadas cor¡ Errânu10s de quartzo hialino e

feldspato, subangulosos, dispersos en natriz fina (f ig. S). En

lânina, os Elrånulos de quartzo exiben pequeno c¡escimento
secundário, estando separados dos drânulos de feldspato por uma fina
pelfcula de linonÍta, O oïtoconÉllonelado assenta_se
discordantenente sobre o enbasanento c¡istalino - seu contato
superior con o siltito é irregular (f ig. 9).

.SiItito, ûcorre intercalado entre o ortoconÉllonerado
arcosiano e o arenito cou raninação cruzada do tipo "hunnocky,,, o

siltito é cinea-escuro (f ig. 10) a claro (f id. 1l), maciço, col¡
fratura conchoidal, constituido pot u¡tr agregado de silica
nicrocristalina con esparsos grãos de quartzo anguì.osos a

subangulosos, abundantes parhetas de nuscovita e raros grãos de

feldspato. Segundo Bortoluzzi & VeiEla (1991), observa-se, en Iânina,
a presença de restos vedetais incarbonizados e nicrósporos. euando
ferrificado, o siltito apresenta cor !¡arron-anarelado, em superflcie
fresca, e narr orn-averme I had o , quando intenperizado (Bortoluzzi &

Veiga, 1981) .

.Arenito nuito fino con 1aninacão cruzada do tipo
"hunnockv", Oco¡re associado ao peli.to cinza-escuro fornando canadas

de aproxinadanente 3,5 cn de espessura. 0 a¡enito exibe raninagão
onduLada ou plano-paralela, en contato basal irregular sobre o

siltito, passando acima a laninação ondulada e laninação. cruzada do
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Figura 5 - Conglonerado
de gran i l-o,
estrat ificação

constit,uÍdo por densoquart,zo e f eldspato.
interna.

acúnu 1o de f ra6!men tos
Note a ausência de
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Figura 6 - ConEllumerado de €rânulos de guartzo e feldspato dispersos
em matriz silto-arÉlilosa.
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Figura 7 Cong I ome r ad o
escu ro .

contendo int,racLasto de silt,ito cinza_
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B
Figura B - Conehas desarticuladas

vegetais incarbon izados
anÉîulosos de quartzo e
d istr ibu idos e¡n matr iz s i

de pelecipodes (A)
(B ), associados

feldspato (seta),
lto-argilosa.

e frag¡nentos
a grânulos
caotica¡nente
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Figura I - Detalhe do contat,o irregular do siltito cinza-eseuro com
o conÉllomerado subj acente.
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Legenda:

\r9\

lominoçõo plono- porolelo

lominoçõo ondulodo

lominoçõo cruzodo do tipo hummocky

Figura 10 - SiIt,ito cinza-escuro, fiüofossilifero, sucedido por
arenito ¡nuito fino co¡n J-arninação ondulada ou plano-
paralela, passando a laninação ondulada e larninação
cruzada do tipo "hummocky". Note o eontato basal
írregular do arenito com o siltito. No topo, o arenito
exibe marcas onduladas possivelnente si¡nétricas.
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Figura 11 Siltito cinza-cIaro
incipient,e laminação

sucedido por arenito muito
plano-paralela. fino con



tipo "hunnocky", con baixo ângulo de trucamento (fig. 1û). No topo,
estão presentes nareas onduLadas, possivermente sinétricas.
Inferiznente, não foí possíveJ. nedir o conprit'ent,o de onda das

laminações cruzadas do típo ,,hunnocky,.,

.Arenito fino. E un arenito fino, narroD_a¡narelado,

con laninação plano-paraIela ou ondulada (fLÊ,, IZ). Dispersos no

arenito ocorren Elrånulos de quart,zo hialino e feldspato, angulosos a

subanguLosos (f ig. 13), As rerações de contato com as outras
lit,ologias de São Sepé são desconhecídas.

. Trata-se de aren ito fino,
contendo densa acunulação de conchas de pelecípodes escavadores

rasos e da seni-infauna bissada, incluindo diversas classes de

ta¡¡anho. As conehas estão na aua naioria desarticuLadas (f ig. 14).
E¡r seção, os bioclastos apresentan-se enpilhados (,.stacked,,),
aninhados ( "nested" ) ou en posição obliqua ao aca[anento. Os

bioclastos distribuen-se de naneira caótica, sustentados por rûattiz
arenosa fina, não exibindo craros sinais de bioerosão ou corrosão. 0

arenito pode assentar-se d i s c o rd an t emen t e sobre o enbasar¡ento

crístalino ou estar intinamente relacionado ao conÊllomerado. Sua

relagão co¡11 o aren ito eom J.aminação cruzada do tipo ,,hunnocky,, 
ê

desconhecida. Bortoluzzi & veiga ( 1gB1) conentaû que o arenito
fossillfero¡ €tt¡ alEfuns casos, iaz sobre o embasament,o,

aparentenente, preenchendo irreEiularidades da superflcie do Elranito
de São Sepé, situaçäo não verificada nos trabalhos de canpo.



Figura 12 Arenito fino, marro¡n-amarelado
plano-paralela ou ondulada, co¡n
quarLzo e feldspato.

J¿

, BXibindo laminação
grânulos dispersos de
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Figura 13 - Detalhe de
subanÉlu losos,
plano-paralela

grânu1os de quartzo
dispersos e¡n arenito f ino,
ou ondu lada.

e feldspato,
corn laminação
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B) Scção geológica ao lonÉfo da margen direita da BR-ggZ,

sentido Santa llaria-São Sepé, a cerea de 4,Bkn a NI{ do trevo de

aoesso a últina cidade, próxino a nata de eucaLiptos.

Nessa segão ( f igs 4, 15 ), orientada de SE-Nti e

aproxinadanente 2AO ¡n de extensão, o eontato dos sed i¡nentos

Foruração Palermo co¡n o embasamento cristalino está encoberto.

co¡n

da

Na parte ¡rais baixa da seção (ponto 0), ocorre¡n arenitos
nuito finos e siltitos argilosos de cor bege, co¡r¡ estratificacão
plano-paralela a irregular. Essas IitoJ.ogias estão intensamente

bioturbadas. Os icnofósseis incluer¡ tubos verticais e tubos

horizontais. Os tubos verticais possuen aproximadamente 2 em de

conprinento e 6 nn de larElura náxina, enguanto os tubos horizontais
apresentan diâ¡uetros variáveis, com as fornas naiores atingindo
cerca de 5 ¡nn. São comuns ta¡ubém nesse intervalo, lentes de arenito
nuito fino con ¡ricrolaninaeão cruzada. fnterealados ocorren ainda

canadas ou lentes irrellulares de arenito Élrosso, f eldspático (ponto

1,/superior), con base erosiva e topo ondulado, e espessura de 10-1S

en. Lateralnente, abaixo da intercaLação arenosa, os sedi¡uentos são

mais sfltico-argilosos, con intercalações de Lentes r¡i1i¡aétrieas de

aren ito .

Se$ue-se (ponto 2>, uma sequência de siltitos e siltitos-
argilosos, int,ercalados co¡n arenito f ino de estratif icação plano-
paralela ou fornando lentes con nicrolaninação cruzada, intensa¡rente

bioturbados. Sobrepõe-se u¡na lente de arenito Éfrosso, feldspátieo,
con intercalações nilinétricas de siltito, coÍr contato basal erosivo
sobre a Litologia pelitiea. Aeina dessa lente ocorre u¡na
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Figura 15 - Seção colunar da Formação Palermo ao lonÊlo da BR-392,
cerca de 4,3 kn a N}i do trevo de São Sepé.
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intercalação de areni.to nal selecionado, de åspecto diamictítico,
com clastos de argila. 0s Érãos são angulosos a Subangulosos, coE

Éiranodecrescência ascendente,

Na parte nédía da seção (ponto 3), a aproxinadamente 1,20
¡n da intercaração de dianictito arenoso, ocorre silt,ito cinza-
anarelado, intercalado co¡r lentes nilinétricas de arenito,
íntensanente bioturbado e con ni.crolaninacão cruzada. superiormente,
aparece uma interealação de 50 cn de espessura de arenito fino, con

nierolaninacão cruzada. Logo acina, ocorre uua canada de arenito
nuito fino, con intercalações de lâninas de argila e estratificacão
irregular a plano-parale1a, bastante bioturbada (ponto 4>.

superiormente, poden aparecer lentes de arenito entre os estratos
plano-paralelos .

Na porção superíor da seção (ponto S) os sedinentos estão
deconpostos, nas aparentenente são semelhantes aos do ponto 4. 0

topo da seção (ponto 6) caracteriza-se pela intercalação de arenito
naciço, con cerea de 6 a 1Ocm, f e).dspático, con glrãos angulosos a

subangulosos.

3. 1 .3 INTERPRETAçÃO PALEOAI'IBIENTAL

As esparsas observações sedimentolóElicas e estratig¡ráficas
feitas permiten somente urd int,"rptrtação preliminar das condições de

deposição dos sedinentos fossilíferos.
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intervalo correspondente aos sed i¡¡entos
estudados, a área de São Sepé constituía, provaveì.nente, una

paisagen costeira, de relevo no Eleral baixo, porén, con alguns
terrenos elevados, sustentados por rochas igneas, como, por exemplo,

o granito são sepé. Essas áreas constituiran eLe¡nentos imporÈantes

na sedinentação local, conforme ind icado pela ocorrêncía
generalizada de o r t o c onÉll oEe r ad o junto ao enbasanento cristalino-
FraÉlmentos de quartzo, feldspato e granito incluídos no con¡lronerado
poden ter se fornado a partir do inte¡rperisno do granito de São

Sepé, constituindo una espécie de regolito. A presença de natriz
arÉlilosar o baixo grau de seleção 6¡ranui.ométrica e imaturidade
nineralógica, a ausêneia de acentuada estratificação interna e

inbricação suElereB deposição através de fLuxo denso de sedinento. E

diÉno de nota a iuaturidade ninerarógica desse ortocongJ.onerado,

caracterizada pela arta proporção de feldspatos bastante alterados
sugerindo condições clináticas úEidas na área fonte. portanto, sua

preservação poderia estar relacionada a un rápido soterranent,o.

Nas áreas litorâneas protegidas, adjacentes aos granitos,
corpos d'águas calnas estarian sujeitos à sedi¡¡entaoão

predoninantenente fina, fornando o sirtíto fit,ofossillfero. A íntima
associaçã.o deste con o ortoconglonerado, arenito codt laninação
cruzada do tipo "hunnocky" e arenito coquinóide, índica a ocorrência
episódica, na bacia de deposição, de dois tipos de eventos de

sedinentação, 0 prineiro, relaciona-se ao aporte do materiat
coluvj.onar, grosso (conglonerado). Este ao descer as encostas
granfticas, desprendia e transportava os veEletais aIí presentes, ben

cono os que vivian nas áreas Dar6finais dos corpos d'águas calnas.
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Essa vegetação poderia ser constitulda, em parte, por licófitas. De

fato, estudos paleoecológicos realÍ¿ados por Cúneo ( 1Sg6) en

sedinentos do Neopareozóico da ArErentina, demonst,raram que certas
Iicófitas ocuparam regiões litorâneas. A vinculação dessÈs veEretaÍs

a anbientes infLuênciados por condições narinhas costeÍras tambén
paroce ocorrer nos depósitos de pranicie de naré das formapões
Te¡ezina e Corunbataf (Sousa, 19gb). Ao adentraren à bacia de

sedinentagão, as correntes densas lançavan suas cargas de detritos e

erodia¡r a Iitotogia pelitica já depositada, fato evidenciado pela
inclusão de Íntraclastos de siltito cinza-escuro no

ortocon6ilonerado . Por outro rado, a associação dos arenitos
coquinóides ao ortocongronerado e sirtito, e a intercalação deste
con arenito nuíto fino, exibindo 1aninação cruzada do tipo
"hunnocky", indica 9ue, durante cettos perlodos, as áreas
litorâneas, eram invadidas por areia, possivelmente, transportada
por ondas de tenpestade. 0 deslocanento lateral de naterial arenoso

e de bioclastos (e.g., conchas de peleeípodes) até áreas cost,ei.ras

onde estavan se depositando sedinentos finos não é fenôneno inconun
nos ambientes lit,orâneos atuais. yeo & Risk (1gZg), por exemplo,

notaran, durante a passaÉlen de ondas de tenpest,ade na Baia de Fundy,
que grandes quantidades de areia fina foran depositadas junto à

costa. Fenõmeno senerhante foi ve¡ificado tanbém por peterson

(1385), que constatou o acúnulo de cerca de 10 cm de espessura de

sedinento slltico no substrato arElilo-arenoso da laguna de Hugu,

California, por aumento na taxa de sedinentação, após a passaglem de

ondas de tenpestade.
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0s pelecipodes de São Sepé pertence¡n a gêneros narinhos,
conuns nos anbientes rítorâneos do Gondvana. Foran na sua naioria
fornas escavadoras rasas ou de se¡li-infauna¡ suspenslvoras. por esse

notivo, eles não devem ter ocupado preferencialnente as áreas onde

se depositavam os pelitos, cujas condições anbientais, de fundos

r¡uito noles, ricos en natéria orÉlânica, são mais favoráveis ãos

peleclpodes detrítivoros. Se os pelecípodes estudados tivessem

ocupado esses fundos peJ.lticos, era de se esÞetar que alguns deles
estivessen preservados en posição de vida, em decorrência do aumento

na taxa de sedinentação, durante a deposicão dos arenitos finos.
Enbora fossem f or¡uas escavadoras ativas ( "active burrowers,,), a

naioria dos pelecipodes de são sepé, con conchas normalnente obesas,

deverian escavar lentanente o substrato, estando f j.sicanente

incapacitados para se loconover rapidanente até superfície dos

sedinentos, atingindo sua posição "nor¡¡a1" de vida, após teren sido
soterrados. Assin, não é inprováveI que esses orglanis¡ûos tenhan

vivido en anbientes Iitoråneos, de fundo nais síltico-arenoso, que

poderÍan se desenvolver nas proxinidades dos corpos de áÉluas calmas.

Suas conchas poderian, desse nodo, ser exunadas, renobilizadas e

rapidanente redepositadas nos Locais d'ágluas calmas, junto ao

granit,o, por ação de ondas de tenpestade. A presença de sedinentos

da Fornação Palermo sobre o Élranito de São Sepé evidencia o seu

caráter transgressivo. Condições senelhantes a essa foran
verificadas tambén por Santos et aI. (1S81), na Fornação palerno de

Pantâno Grande, RS, onde conglonerado e pelito assentan-se

discordantenente sobre o embasanento cristalino.
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3.2 AFLORAI'IENTO DE GUIRATINCA, I{T

Apesar de os afloranentos fossilfferos de Guiratinga seren
conhecidos desde 1947, existeû poucos dados na Iiteratura a sBu

respeito (Caster, 1947; AIneida, 1948, 1954; petri & FúIfaro, 1966;

schneider et ar., !974¡ petri & Fúrfaro, lsga), 0 afroranento de

onde foran coletados os fósseis exaninados, localiza-se no ribeirão
da Taboca, a 20 n acina do nivel do ribeirão, distante 21 kn de

Guiratinga (figs. 16, 17). o afLora¡rento é constituído de careário
pisolit,Íco silicificado, disposto en canada lenticula¡.

A posição esttatigráfica .dos sedimentos fossilfferos de

Guiratinga, contendo Pyranus nendesi (petri & Frllf aro, 1g66) eonb.

n., ainda não foi estabelecida con precisão. Alneida (1954) e petri
& FúIfaro (1866) atribue¡¡ a Iitologia fossilífera ao Grupo

Aquidauana. Já Schneider et al. (1924) e Schobbenhaus et al. (19g4)

correlacionaram os horizontes que conten os ÞelecÍpodes fósseis à

Fornagão Pale¡no. l{aÍs recentemente, contudo, petri & Fúlfaro (1gg3)

atribuiran o carcário fossirífero de Guiratinga à Fornação Tatuí,
entratanto, sen discutireu quais foran as evidências utirizadas
nessa correlação,

De acordo com Petri & Fúlfaro ( 1966), os horizontes
fossillferos estariam situados 100 n abaixo do contato com o Grupo

Passa Dois. Alneida (1954) havia, entretanto, IocaLizado as

ocorrênci-as fossillferas na porção superior do Grupo Aquidauana.

Além disso, faltaE dados para situar os hori¿ontes fossilife¡os eÍt

relação ao contato basal co¡' outros sedimentos neoÞareou óicos
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presentes na árÈa.

3.3 AFLORAHENTO DA CHACARA LARA, SP

Foran execut,ados tanbén t.rabalhos de canpo na reElião de

Rio claro, sP, con a finaridade de coretar perecrpodes da Fornação

corunbatal para conparação con os espécines de são sepé. As coretas
foran realizadas na seção aflorante no reito da antiÉla ferrovia que

ligava Rio CLaro a Analândia, no trecho entre Ajapi e Ferraz, e

cujos aspectos estratigráficos, sedimentológicos e pareontológicos
já foran bratados por }lendes (19S2a), Landin (1920), RaElonha (1980)

e Perinotto & Rosler (1985), dent¡e outros.

Na região de Rio Cl,aro, as litologias características da

Fornação Corunbataí são siltitos naciços, lanitos J.aninados, cortr

Éfretas de conÈração, narcas onduladas, intercalados eon lentes de

arenito e baneos de ealcarenito, não atingindo, no seu conjunto,
nais de 130 m de espessura (Ragonha, 1SB0).

No locaL de coleta dos fósseis, loealizado 2km ao norte da

antiga estação de Ferraz, junto à Chácara Lara (f ig. 1g), a

!ornação Coru¡¡batai apresenta, na base, arenito fino, cl_aro,

aparente'ente naciço, não totalúente exposto, seguido de lanito
arroxeado escuro, às vezes esverdeado, con larninação írregular a

planrr-paraIeIa, J-arninagão ondulada, fratura conchoidal e cerca de

1,60 n de espessura. Esta lit,orogia é bruscanente sucedida por 30 a

50 cn de are¡rito fino a slltico, naciço, bem a noderadanente
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selecionado, com grãos foscos (Ragonha, 19SO) (fig. 1g), contendo
glauconita. Na base do arenito, ocorren Ientes centi¡aétricas com

denso acúnuLo de fragnrentos de conchas e i.ntraclastos sílticos
nilimétricos (ficls. 20, 27>, exibindo granocreseência ascendente. os

pereclpodes presentes fazem parte da chamada assenbléia de

PlnzoncJJa jJJusa Reed, localnente situada na parte nédia da

Fornação Corunbatai (Ìlendes, 1952a). Couunente, estão dispostos
caoticanente na natriz, co¡û as conchas, às vezes empacotadas

( " stacked" ) ou aninhadas ( "nested" ) ( f ig. ZZ) , exibindo grande

variação nas classes de tamanho. Predoninan na assenbréia conchas

desarticuladas, enbora conchas articuladas fechadas sejan
frequentes. Conchas articuladas abertas ( "butterf1ied,,) são raras.
Nornalnente, as conchas não exiben claros sinais de bioerosão,
corrosão e inerust,ação. Do ponto de vista paleoecológico, há nistura
de elenentos da epifauna bissada (e.g., Coxesia) (Sinões & Rocha-

Canpos, 1990c, 199lb; Sinões & Costa, lSgZ), com formas escavadoras

rasas (e.9., PJesiocyprinel.la, Jacquesia, PinzonelJa, lerraia)
(Sinões & Rocha-Ca¡rpos, 1gg0c, 19Slb, 19S1d) e formas escavadoras

ínt,er¡rediárias e profundas (e,g , , Casterefla, pyranus e Roxoa)

(Sinões & Rocha-Canpos, 1SS0b). Na porção superior da canada de

arenito, os pereelpodes ocorren co¡n as valvas silicificadas estando,
portanto, ben preservados, Na porção inferior, entretanto, os

fósseis não estão si1ícificados, ocorrendo sob a f orr¡a de moldes

internos e externos. As feições bioestratinônicas e pareoecológicas

descritas aciua indican que essa concentração fossirífera foi gerada

en condições de águas marinhas, relativanente rasas e que durante a

sua gênese houve renobilizacão do subst,rato, curto transporte
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Figura 20 - Lente com denso acúmulo de fragmentos de eonchas e
intraclastos síIticos mílirnétricos (A), na base de
aren it,o eogu inó ide . Note guÊ , na f igura 20 B , o aren ito
assenta-se direta¡nente sobre o siLtito.

B
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Figura 2I - Seção da amostra da f
concha concordante ao
para baixo, juntament,e
conl-ato basal irreguLar
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Figura 22 Valva direi
corn l-rês
( "nested" ).

ba de Plesiocypz'ineJla carinata,
valvas de Pinzonella illusa

fragmentada,
an inhadas
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rápido soterranento,

ep isód ica .

3.4 CORRETAçÃO E IDADE

As evidênc ias estrat iglráf icas e pa leonto 1óE i cas

disponiveis indican que a nalacofauna de São Sepé situa-se acina da

fauna narinha do Grupo Tubarão (Subgrupo Itararé e Fornação Rio

Bonito) e abaixo da c1ássica assenbléia de pelecípodes do Grupo

Passa Dois (fornagões serra Arta, Terezina e corunbatai), co¡n as

quais possui alguns vinculos. A nalacofauna da Fornacão Palerno não

parece estar relaeionada, porén, coÍt outras faunas neopaleozóicas

brasileiras. A alta porcentagen de representantes da Fanllia
Hegadesmidae nessa assembtéia, sugere, entretanto, alÉlumas

afinidades co¡n as faunas do Perniano da AustráLia e Nova Zelândia.

Quanto ao Problema da idade, é inport,ante ressaltar que as

for¡¡as presentes en São Sepé não são diagnóstieas do ponto de vista
Éreocronológico. Enbora a naior parte dos Elêneros da assenbléia de

São Sepé apresente anpla distribuicão estrati.Eráfiea no

Neopaleozóíco, eles são característicos das assenbléias marinhas

pernianas. 0 Bênero Astartila, por exenplo, ten sua distribuicão
restrita ao Perniano (Runne$ar, 1965). Pyranus, por sua vez, tanbém

é una forna tipica do Per¡niano, eon exceção apenas de P. tehuelchis
Gonzalez e P. prìnigenìus Gonzalez, do Carbonlfero nédio da

Argentina (GonzaLez, Ig72), e Pyramus barringtonensis Runnegar, do
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Nanuriano da Austrålia (RunneElar, tg72a). Do nesno ¡¡odo, os gêneros

cos¡lropolitas ùtyonÍa e Sëutohburìa Etheridge Jr. t,ên sido
eonsiderados elenentos earaeteristieos do Perniano, principalnente
do henisfério su1 (Roeha-Canpos, 1g70a). Contudo, nais reeeirtenente,

Rocha-CanPos et al. (L977 ) assinalaran a posslvel presença desses

Élêneros em sedinentos do Neocarbonifero da Bo1ívia, anpliando assim,

sua distribuição estratiElráfica.
A conposição da assenbLéia de São Sepé ê conpatfvel co¡n

una idade provavelnente neoperniana, conforne indieado pela presenga

de Pyranus ef. P. coflperesioides e pela senelhança entre Jacquesia
g:uataensis e Jacquesia das fornagões Terezina e Corunbataí. Ða

mesna forna, a sinilaridade entre Pyraaus nendesi e Pyramus anceps,

da parte nédia do Grupo Passa Dois, suElere tanbén una idade
perniana, provavelnente neoperniana, para a

Gu irat ínga .

assenbléia de
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4. PELECIPODES DO ERUPO TUBARÃO: SINOPSE BIB[IOGRAFICA

4. 1 EVOIUçAO DO CONHECII'ÍENTO

A prineira nenção à ocorrência de pelecÍpodes no Grupo

Tubarão aPareee eur l{oodwort,h (1912) que se referiu a una carta de

E.B. 0 I ive ira, relatando a deseoberta de pelecipodes

em folhelhos obtidos da sondagen de Passinho, a Lzindeterninados,

kn de Ir¡bituvo, PR. 0s espécines obtidos foran considerados por

Oliveira (L927 ) sinilares à Leda e posteriornente deseritos como

Leda uoodvorthi (01iveira, 1930).

Ainda na déeada de 90, F.R.c. Reed desereveu una nova

coleção de fósseis provenientes do arenito de Taió (Fornação Rio

Bonito), SC, propondo as seguintes espéeies: Avieulopecten
(DeJtopeeten) catharìnae, Aviculopecten (Deltopecten) relegatus,
Avieulopeeten (DeJtopeet,en) øjscejJus, Aviculopecten (Deltopecten)

unìeus, Aviculopeeten (Deltopeeten?) crassicostatus, Stutchburia
årasiJjansjs, SpatheJla tayoensis, Schizodus occidentaLis, até¡n de

outras atribuíveis a ì{yonia, Ednondia de Koninck, schizodus?

Verneuil & Murehison, Solenopsis HcCoy, Al.l.orisna? KinB e

Pseudamussiun? Hurchison. Reed (1930) dest,acou o caråter distinto da

fauna de Taió en relação às asse¡ub1éias eonhecidas do Neopaleozóico

da A¡nériea do Sul e suas af inidades com as das canadas ¡narinhas

("upper and Lower Harine Beds") do Neopareozöíeo da Austrália.
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Duas novas ocorrêneias de fósseis narinhos na sequência
glaeial do Grupo Tubarão (Fornação Rio do Su1) foran Localizadas por

Langle (1944) na rodovia Teixeira Soares-Palneira, PR. Na prineira,
de¡rominada Bajtaca, situada 2,2 kn a SE de Teixeira Soares, foram

eneontrados en sedi¡nentos argilo-arenosos espécines referíveis ao

gênero Aviculopecten Hc Coy, além de outros peleeipodes não

identificados, então desconhecidos na sequência g!1acia1 do sul da

Bacia do Paraná. No outro afloranento (Rio da Areia), loealizado no

leito e ao longo das narÉiens do rio da Areia, Lange ( 1944 ) constat,ou

a presença de uma malaeofauna que considerou sinilar à de Taió,
tendo en vist,a a presença dominante de espéci¡r¡es de Avieulopeeten,
alén de formas não assinaladas em Taió.

As rel-ações estratigráficas entre os afloramentos

fossilíferos de Rio da Areia, Baitaca e Passinho fora¡n discutidas
por AI¡reida (1945), que procurou correlacioná-los con outros do su1

do Brasil. Segundo o autor, 8s faunas de Baitaca e Rio da Areia,
e¡nbora não idênticas, seriam sincrônieas; a fauna de Baitaea,
entretanto, seria correlacionáve1 à da sondagem de Passinho, com a

qual teria espécies en eomum, contidas en litoIoÉ!ias idêntieas. En

função das relações observáveis no ca¡npo, interpretou a fauna de

Teixeira Soares eono de idade equivalente às das assembléias de

Baitaca e Rio da Areia (Alneida, 1945), todas relacionadas à fase

transElress iva de Te ixe ira Soares .

Pesquisas reaLizadas por Barbosa & Almeida (1949) na bacia
do rio Tietê, Levaran à descobert,a, ên sedinentos do Subgrupo

Itararé de Capivari, SP, de pelecípodes atribuídos por eles a

AvicuJopecten sp., que eonsiderara¡r diferentes dos reElistrados en
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Tai ó

En sedinentos então atribuídos à "Fornação Haricá"
(=Subgrupo Itararé) Hartins & Sena Sobrinho (19b0) descobriran três
novas localidades fossiliferas no Rio Grande do Su1. No afloramento

de Canbaí Grande, situado na rodovia São Gabriel-São Sepé,

registraran a presença de Avieul.opeeten. Com base nesse achado e em

outras evidências paleontológicas e estratigráficas, Martins & Sena

Sobrinho ( 1950) atribuira¡n una idade permo-carbonifera para os

sedi¡rentos da "Fornação Harieá". 0s espécimes de Ca¡nbaí Grande

foram descritos por Hartins (1951) cono AvieuJopeeten canbayensis,

considerando-os diferentes dos pectinídeos de Taió, descritos por

Reed (1930), pelo menor tananho e orna¡nentação distinta. Hartins
(1951) destaeou, ainda, que por suas próprias caraeteristieas, âs

espéeies de Santa Catarina não deven ser nantidas no gênero

Avìculopecten ne¡n no gênero Deltopecten Etheridge Jr.
Novas espécies da Fanilia Avieulopectínidae Me Coy,

coLetadas e¡n sedinentos do Neopaleozóico da Baeia do Paraná

(Fornação Rio Bonito) en Taió, SC, e na Bacia do parnaíba (Formação

Piaui), foram estudadas por Keclel & Costa (1951). Do mesmo ¡nodo que

Martins (1951), verificaram que os avieulopectinideos de Taió,

descritos por Reed (1930), não pertenciar¡ ao Elênero Aviculopeeten,

nen ao gênero DeJtopecten, diferindo destes por várias
caracteristicas be¡n def inidas, tais co¡no: ornanentação, maior

auricula anterior, valva direita chata e muito menor que a esquerda,

âtea 1iÊfanentar mais ou nenos suLeada, estrutura do ostracun interno
folheada e imbricada, dentre outros. Estas earacterísticas levaram-

nos a estabelecer um novo 5!ênero denonninado Heteropecten Kegel &
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Costa, âo qual pertenceria a maioria se não todas as fornas de Taió.
Kegel & Costa ( 1951) descreveran as seé:uintes espéeies: H.

pJaticosta, H. åastosj , IJ. ef. unjcus e H. catharinae var. nov.

digllypha. Final.izaran, destacando o acentuado desenvolviuent,o dos

avieulopectinideos do Gondvana do Brasil e da Austrália.
Lange ( 1952 ) revisou a fauna do folhelho Passinho,

propondo a reelassificação de algunas fornas de braquiópodes e

gastrópodes descritas por 0liveira (1990, 1996). Eur relação aos

pelecipodes, Lange (1952) ressaltou que todas as fornas, cotrr exeeção

de Leda woodvorthi, haviam sido corretanente identificadas, devendo,

por este notivo, ser nantida a classifieação original de 0liveira
(1930). 0 autor lenbra que o gênero Leda ê considerado sinônimo de

Nucul.ana Link. Assin, por una questão de prioridade, deve ser
adotada a designação de Nueur.ana noodvorthi (oriveira).

A assenbléia de capivari, descoberta en tg47 por 0.
Barbosa, F.F.H. de Al¡leida e s. petri, foi descrit,a por Hendes

(1952b). De acordo eon eLe, a posição estratigráfica da fauna é "a

do neio pacote perno-earbonifero pré-Irati", onde o horizonte
f ossilf f ero narínho oeorre entre sed j.mentos Ellaciais. Foran

identificados os seEluintes pereclpodes : NucuJana? sp. , una nova

espéc ie de avicu lopeet in ideo , denoninada Avieulopecten
capivarìensis, a1én de un pelecipode indeterninado. euanto à idade

da fauna, Hendes (1952b) suÉfere una idade carbonifera superior-
perniana.

Ainda en 1952 , KeEle I & costa rear. izaran un estudo
preli¡rinar da f auna da part,e superior do Subgrupo Itararé, D8

Iocalidade do Rio da Areia. Kegel & Costa (1952) verificaran que as
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espécies de aviculopectinídeos encontradas naquela Ioealidade
diferen das fornas de Taió. Enbora i.embren Heteropeeten catharinae,
essas espéeies, devido às diferenças na nargen eardinal, são afins
ao Bênero AvieuLopecten. Alén dest,e, estão presentes na fauna,
espécines do É!ênero Pronytillus Newe1l e do subgêner c \tyaJinel.La
Newell.

Quanto à idade da fauna, os autores concluíran que "os

aviculopeetinideos desiguais de fornas conheeidas, não permiten
correlação decisiva". Porén, "a mencionada espécie de PronytilJus e

do mesno nodo a peguena forna de ìlyalineJJa exigen uma idade
relativanente antiga; Carbonifero Superior (Nanuriano ou base do

llestf aliano ), se não Carboníf ero Inf erior (Viseano )', (Keelel & Cost,a,

1952 ) .

E¡n seu trabalho sobre as asse¡ubléias de pelecípodes do

Gondvana do Est,ado do Paraná, Beurlen (1954) reconheceu as seguintes
faunas no Grupo Tubarão:

ITARARE: A- F'auna de Ri o da Arei a e Rai tae¡.. PR - Beurlen ( 1gS4 )

constatou que na fauna de Rio da Areia os avieulopeet,inÍdeos são os

eIe¡rentos doninantes, estando representados peLos gêneros

Aviculopeeten, Prosopeeten Beurlen e Linipecten Gírty. Fazen parte
da f auna, ainda, os gêneros sanguinoJi tes Mc coy , sol.enoaotpha

CockereJ-1, AJlorisna e Pronytilus. 0s outros eleurentos da f auna

estão representados por una espécie de chaenonya Dickins¡ uros de

Nueul'ana e alguns fragnentos indeterninados de Schizodus. Segundo

Beurren ( 1954 ), os poueos ele¡rentos da Fa¡rlria Aviculopeetinidae
presentes en Bait,aca pertencen às nesnas espéeies desse g!ênero, de
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SohÍsodus das duas

localidades, possivelnente, pertenc€E à nesna espéeie. Através desta

análise, o autor coneluiu que as duas faunas não Fertencem a

horizont,es estratigráficos distintos, exist,indo, apenas, uma

diferença faciolóElica entre as duas localidades. Os sedimentos de

Rio da Areia foran depositados próximo à costa, en litoral de fundo

arenoso e duro, enquanto que os de Baitaca foran depositadas sob

condigões de águas calnas, con fundo argiloso (Beurlen, 1S54).

B- Fauna do Folhelho Passi-njrc, PR - De acordo co¡¡ Beurlen

(1354), Nucul.ana é a forna típica desta fauna, embora ocorra¡n,

tanbén, espécies dos 6¡êneros Liøipecten e frag¡lentos de All.orisøa.
Para Beurlen (1954), a fauna do folhelho Passinho é a nesna da

assenbléia de Baitaca, apesal de nuito enpobrecida e reduzida.

C- Fauna de Caeivari. SP - Nesta fauna, encontran-Ea

alguns braquiópodes e raros pelecípodes, que estão representados
pelos Élêneros Liøipecten e NucuLana (Beurlen, 1954). Na opinião do

autor "o Dar interglacial de Capivari tinha as ûresnas relações
paleogeográficas e zoogeográficas que o rnar pós-gtacial de Rio da

Areia, Baitaca e do folhelho Passínho".

GUATA: D- Fauna de Taió. SC - Na assenbléia de Taió, o elenento
predoninante ê Heteropecten, erbora os Eêneros llyonia e Stutchbu¡ia
Et,heridge Jr. tanbéu sejan conuns (Beurlen, 1954). De acordo col¡

ele, a senelhanga entre as faunas de Río da Areia (Itararé), e Taió
(Guatá), cortesponde a uma senelhança de faeies, pois, do nesno nodo

que os peleclpodes da assembléia de Rio da Areia, os de Taió

habitavau uma região litorânea de fundo arenoso, de u¡0 nar
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epicontinentaL, de á¡¡uas salobras,

En siltitos cinzentos encontrados entre 24 e 46 n de
profundidade, ao sul da cidade de Itaporanga, Sp, e aflorantes ao

longo da narEren direita do rio verde, e a aproxinadanenÈe 1.400 n à

jusante da ponte locarizada na rodovia r taporang¡a-Taqu ar i tuba,
Hezzalíra ( 1956 ) re6list,rou a ocorrência de novos j azigos
fossillferos narinhos no Ita¡aré. Segundo a profa. Dra. M.R.C. ChanÉ

(IGCE,/UNESP, infornação verbal, 1991), a assenbléÍa de Itaporanga
está situada no topo da parte nédia do Itararé do sudoeste de São

Pau1o. Neste trabarho, una nova espécie de perecíÞode (Nucur.ana

Jiøai) é descrita. De acordo com o autor, lluculana Ji¡nai assenelha-
se a certas espécies da Àustrália e da Europa. por fiu, I'le¿zalira
(1956) destacou que a presença de NucuJana e de braquiópodes
inartieulados (Orbicuroidea) na assenbréia de ItaporanÊla sugere
relações con as assembléias de Teixeira Soares, e, possivelnente,
con a do afloranento de Budó, RS.

Beurlen (1957a) ressal"tou que todas as assenbléias de

invertebrados do Grupo Tubarão caracterizam-se por Êfêneros

tipicanente narinhos, que se desenvolveran, do ponto de vista
paleoecológico, de forna sinilar à fauna sarnatiana de Viena.

Zingano & Cauduro (195S) realizaran un Ievantamento dos

afloranentos fossillferos do Rio Grande do su1, onde assinararam a

presença de Aviculopect.en canbayensis en canadas de arenitos dos

afloranento de canbaf-Grande e Acanpanento velho, correracionados
por eles à "Fo¡nagäo TeixeÍra Soares',.

Rocha-Caupos (1961) conentou a respeito dos peleclpodes,
principarnente pectinfdeos, que conpõen a fauna narinha de Taió,
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Rocha-Canpos (1981) verif j.cou algunas divergências entre as fo¡mas

dos peleclpodes de Taió, e os Elêneros a que foran atribuídos por

Reed (1330). TaI fato enfraqueceria a correlação proposta por Reed

(1930) con as fornas do Neopal.eozóico da AustráIia.
No Subgrupo Itararé do Rio Grande do Sul, Delaney & Goñi

( 1963) encontraran fósseis marinhos en siltitos arenosos,
possivelnente fornados nas bordas de vales pré-glacÍais. De acordó

co¡¡¡ eles, a ocorrência de AvicuJopecten, na fauna, sugere que os

f ósse j.s f ora¡n depositados etn águas frias, rasas e salinas.
Rocha-Canpos ( 1984 ) procurou esclarecer a posição

estratigráfica do hori¿onte fossí1ífero narinho de Taió dentro da

Forração Rio Bonito, ben co!¡o, revisar o seu eonteúdo

paLeonto).ógico. As diferentes espécies de Heteropecfe¿ descritas por

Reed ( 1930 ) e Kegel & Costa ( 1S51) , foran consideradas cono

variantes norfológicas intraespeclficas de H. eatharinaa. A naioria
das outras for¡nas foran interpretadas cono endênicas da Bacia do

Paraná e, portanto, não correlacionáveis a táxons do Perniano da

AustråIia, conforme sugerido por autores prévios. euanto às

caracterlsticas tafonôuicas da assenbléia de Taió, Rocha-Campos

(1364) conclui que a nesl¡a corresponde a una tanatocenose, na qual o

elenento predoninante ê H, catharinae.

En seguida, Rocha-Canpos (1966a) verificou que o tipo de

preservação dos peleclpodes de Taió não se enquadra na elassificação
nornal de nolde inÈerno e ¡olde externo, considerando-o nolde

conposto (l'lc Alester, 1962). Segundo o autor, o entendimento desse

tipo de preservagão tinha inplicações taxonônicas, já que ',o não

reconhecinento da possibilidade de variação das feições internas e
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ext,érnas pela fossilização, freguentemente leva à proliferação de

espécies novas".

Una nova ocorrência fossilffera narinha incluindo
braquiópodes e raros peleclpodes e Elastrópodes foi registrada por

Rocha-Canpos (1968b), na porção superior do SubElruÞo Itararé, no

norte do Estado de Santa Catarina, en siltitos sobrepostos a

sedirentos glaciogênicos, sugerindo "que a íngtessão narinha
constit,ui una resposta quase que inediata à deEllaciacão, caso o

dianictito reptesente realnente un depósito glacial continental,
cono suas caracterlsticas e estruturas assocÍadas sugeren". Os

peleciÞodes, mal Þreservados, foran atribufdos a Avicul.opect,en

(Rocha-Ca¡rpos, 1866b). Estes e a ocorrêncÍa de Crurit.hyìis
constituian pontos de sinilaridade con o horizonte ûarinho de

Cap ivar i .

En 1866, Petri & Fúlfaro, descreverar u!¡ novo pelecfpode,

denoninado Guitatingia nendesi, provenientè de un nlvel de calcário
pisolitieo atribufdo ao Grupo Aquidauana, que se asse¡oelha bastante,

na forna e ornamentação, a Pytaøus.

Tentativas de slntese do conhecimento paleontolóÉlico da

fauna narinha do Grupo Tubarão foran publicadas por Rocha-Canpos

(1967a, 1967b). Enbora, os horizontes fossillferos do Grupo Tubarão

sejan pouco espessos e as nalacofaunas pouco diversificadás, as

implicações EleocronolóEficas e de correlacão discutidas relativas aos

sedinentos glaciais do Subgrupo Itararé constituÍran subsldios
significativos para o entendinento da paleogeografia da Bacia do

Paraná, durante o Neopaleozóico (Rocha-Canpos, 1967a). SeE¡undo ele,
a fauna de invertebrados do Grupo Tubarão é nu ito pobre,
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corDpreendendo DoIuscos, braquiópodes, asteróídes, ofiuróides e

crinóides. Os tloluscos, nais abundantes, incLuen pelecipodes e

Élastrópodes. Apesar das afinidades das nalacofaunas da sucessão

ÊlLacial não estaren totalnente esclarecidas, Rocha-Canpos (196Zb)

reconheeeu suas prováveis relaFões co¡ faunas do Neopaleozóico da

Argentina e do Peru. 0s peJ.ecipodes da sucessão pós-glacial, pot

sua vez, possuen caráter Éiondvânico, denonstrado pela presença de

Ityonia, Stutchburia e OriocrassateLLa Etheridge Jr. , na

malacofauna de Taió, ( Rocha-Canpos, 1967b ) .

Rocha-Canpos (1968) constatou a presença de pelecípodes

escavadores suspenslvoros, e¡û provável posição de vida, no siltito
Baitaca (Subgrupo Itararé), da re6ião de Teixeira Soares, pR. Os

fósseis de VacunelJa cf. etheridglei (de Koninck) , " AJLorisna,,

barringtoni Thonas e llyonìa? sp. ¡ preservados cotn as val-vas

articuladas fechadas, estão dispostos obliquã.mente, eE relação à

estratificação do siltito, apresentando achatanento dorso-vent,ral,
caracteristicas bi.oestratinônicas indicativasde soterraEento em

posição de vida ( Rocha-Canpos, 1968).

Roeha*Canpos (1968) apresentou un revisão da taxononia e

correlagões do significado estratigráfico das assembléias de

peleeipodes, dastrópodes e braquiópodas do Subgrupo Itararé, Bacia

de Paranå, da Fornação Bonete das Sierras Australes da provincia de

Buenos Aires, Argent ina.

Foran então identificadas, na fauna do Subgrupo Itararé,
folhelho Passinho, siltito Baitaca e arenito Rio da Areia, novas

espécies atribuidas a VoJsel.Lina sp. n. , Leiopteria sp. n. ,

San¿¡uinoJites Ep. n. , Anthraooneilo sp. n. associadas a.
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AvicuJopecten nuJtiscalptus Thonas, Aviculopecter¡ sp., Ljøipecten
capivariensis (Hendes) , Liaipecten sp., StrebJoptaria sp.¡
" Allorisøa" ba¡tingItoni, Vacunell.a etheridgei, Ilyonia? sp . ,

VacuneJJa cf. V. etheridgei, líyania sp., praenduJonya? sp.,
SeLeniøyallna sp. , llyalina (llyaJinella) sp. , Atoøodesøa sp. ,

Sohizodus ap. , tluoul,ana poodso¡thi.

Enbora as relações estratigráfieas entre as assembléias
abordadas não tenhan sido totalnente esclarecidas, o autor chama a

atenção para as suas possiveis afinidades, de un lado con a fauna da

Fornação Bonete (Eoperniano), nas SieÌras Australes, Argentina, e de

outro, con a fauna da Fornação Cerro prieto (pensilvaniano), no

norte do Peru. Desse nodo, paleogeograficanente, era licito supor_se

una IiÉlação entre a Bacj.a do Paraná e a área andina durante o

Neopaleozóíco, concordantenente co¡n estudos faciológicos e

paleogeográficos. As assenbléias do subgrupo rtararé Eostraram-se

senelhantes às associações de pelecípodes do perniano da Austrália,
que ocorrem junt,amente con sedinentos de origen glacia1, sugerindo
estaren eres linitados a uu a¡¡biente relativanente frio (Rocha-

Canpos, 19 69 ) .

En revisão posterior da fauna de Taió (Forr¡ação Rio

Bonito), Rocha-canpos (1g70a) relacÍona os seEluintes táxons i llyonia
tayoensis (Reed), Schizodus occident,aJis, Het.eropecten catharinae,
llyonia? costata Rocha-Canpos, Solenoaotpha? sp. n. e OriocrassateJJa
jÈa;laje¿sjs Rocha-Canpos.

A associação foi interpretada co¡tro uma tanatocenose
"for¡rada por concentração de eonchas en anbiente de águas rasas
aparentè!¡ente sujeito à exposÍção subaérea periódica sob a ação de
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correntes ou ondas".

Bioostratigraficanente, o autor coneluiu que as afinidades
existentes entre as espécies de Taió e as do perniano da AustráIia
indican a &esna idade para a nalacofauna da Bacia do Paraná.

En ulu novo trabalho, Rocha-Canpos ( 1970b ) revisou as

faunas de gastrópodes e peleeípodes do Neopaleozóieo do B¡asil
(Subgrupo Itararé) e Argentina (fornações Bonete e Santa Elen.a). Do

Neopaleozóico da Bacia do Paraná f ora¡¡ estudadas as faunas da região
de Capivarí, SP, Teixeira Soares, üafra e BeIa Vista. Segundo Rocha-

Canpos ( 1970b), é a seguinte a conposição das asserbléias do

Subgrupo f tararé :

TEIXEIT SOARES, PR

a- AssenblÉia de Rio da Areia

Avìculopecten øu J t iscaJptus

Petnophorus? sp. n.

YolseJlina sp. n.

SeJcnìnyaJìnâ? sp.

Hyalina (llyalineJJa) sp.

Atonodesøa (Atoøodesna) sp.

LeiopterÍa? sp. n.

AsEc¡b1éia de Baitaca
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AvicuJopecten nu I tiscaLptus

Linipect.en sp.

SttebJoptarj¡ sp.

" AJJorisøa" ba¡¡ingëon i
Vaounell.a cf . V. etherid¿¡eì

llyonÍa (au YaouneJJa)? sp.

llyonia? sp.

Sanguinolites sp. n.

PraeunduJoøya? sp.

Schizodus sp. A

c- Assenbléia de Pass inho

llucuJana noodsorthi

AnthraconeiJo sp. n.

I'IAFRA, PR - BELA VISTA, SC

a- Folhclho Darinho próxiuo a llafra e Rio Negro, pR

NucuLana voodno¡thi

b- Pedreira Butiá, SC

Aviculopecter? sp.
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CAPIVARI, SP

L iaÍpccten oap ¡ra¡ja¿sjs
NueuLana? sp.

Gen. et, sp. indet. B (foladonideo?)

Runnegar & Newell ( 1971 ), en trabatho vortado aos

pelecipodes do Grupo Passa Dois, fizeram algumas referências à fauna

da Fornagão Rio Bonito, de Taió. os autores conentaram que a

assenbléia de Taió é conparáve1 às do Perniano da Austrália e Nova

Zelândia, constituindo uma associação narinha nornal do Gondvana.

En seu trabalho sobre os pelecÍpodes do Neopaleozóieo da

Anérica do sul, Runnegar (LgTZa) suEleriu que alguns dos espécines de

llyonìa tayoensis, figurados por Rocha-Canpos ( 1970a), poderian
perteneer a Austtaloøya suJaata RunneÉar, espéeie que ocorre no

Art,inskiano inferior da Austrá1ia. Runnegar (Lg72a) salientou,
ainda, 9ue um avicuropeetinldeo do oeste austrariano, fiÉlurado por

Etheridge & Dun (1906) corresponde, provavelnente, a Heteropecten,

Ienbrando alguns dos espécines atribuidos a H. eatharinae (Rocha-

Canpos, 1970a).

As sueessões faunística e florística do Neopalezóico da

bacia foran apresentadas por Rocha-canpos & Rosler (1gzg). segundo

eles, a sucessão da megafauna de invertebrados narinhos inicia-se
con assembléias contendo proporção relativanente alta de ele¡rentos
cosnopolitas, associados a fornas gondvânicas, passando a outras
assembléias de earáter nais tipicanente gondvânieo. Neste trabalho,
os autores reconhecen oito assembléias faunÍsticas no Subgrupo
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Itararé e una no Subgrupo Guatá, das quais seis contên pelecipodes:

SUBGRUPO ITARARE

a- AsEcnbIéia de Capivari, Sp

L iøipec t en cap i va¡. ien s i s

Pàestja sp.

Peleclpodes inde t e rn in ad os

Na região de Hortolândia, SP, una prováveI extensão dessas

canadas contém:

Phastia sp.

,lfucuJopsis sp.

Ednond ia? sp.

Foladonldeo indeterninado

b- Assenbléia de Ìlaf ra, PR

Nucul.ana voodporthi

c- Assenbléia do Passinho, PR

Aviculopeoten ef . A. øuJtisoal.ptus

AvicuJopectan sp.
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Linipcoèan sp.

Perøophorus? sp.

VoLselJina sp.

Seleniøyalina sp.

Leiopterìa sp.

" AlJorisaa" baningtoni
llyon ia (ou Vacunel.Ja?) sp.

VacuneLla ct. V. etheridgei
Atonodesaa sp.

NuouJana soodFtoEthi

Anthraconei]o sp. n.

d- Assenbléia de Butiá, SC

Aviculopecte, sp.

6- AEEeúbl.éia de Budó, RS

Avi cu I op ec ten canbayen s i s

SUBGRUPO GUATA

a- Assenbléia de Taió, SC

llyon ia t.ayoensis

llyonia? costata

Stutohbu¡ia brasi I iensis
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Schizodus occ iden ta.l is
Sol,enonorpha sp. n.

Heteropecten catha¡inae

A¡iocrassateJla i taj aiensis

¿.2 ANALISE CRITICA DA BIBLIOGRAFIA

Conforne denonstrado pela revisão acina, a bibtiografia
sobre os peJ.eef podes do G¡upo Tubarão é relativamente extensa.
Contudo, restaE ainda alguns probLenas de orde¡r taxonônica,
tafonônica, paleoecológica, paleobiogeográfica e bioestrat,igráfica,
não devidanente solucionados,

Taxononia. A naioria dos trabalhos sobre pelecípodes do

Grupo Tubarão se deteve ao aspeeto sistenático, vá¡ias assenbléias
conhecidas carecen de reestudo, en razão do enorne avanço ocorrido
no conheci¡rento da paleontologia e bioest,rati6lraf ia dos

invert,ebrados marinhos do Neopal-eozóico da Anérica do Sul e de

outras reEliões Elondvânicas (Rocha-Canpos & ArehanÉlelsky, lggS;
GonzaLez, 1989). Esta é, por exe¡uplo, a situacão das asse¡¡bleias da

região de Teixeira Soa¡es (Formação Rio do Su1) (Rocha-Canpos,

196S), que pernanecen ainda não descritas.

Tafononia. Nos rlltinos anos, nota-se urD renovado interesse
no estudo tafonônico das concentrações fossiì.íferas, por três
not ivos :
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a) esses depósitos contên nuitos dados sobre as

comunidades biológicas que proliferam en eertos intervalos de tempo;

b ) pelo seu e¡nprego en estratigraf ia, no estabelecir¡ento

de facies tafonônicas ou tafofacies (sensu Speyer & Brett, 19g6),

cujo reconheeinento dentro de una sequência sedinentar permite

especular a respeito da frequência dos eventos de sedinentação

ePisódica, sendo, portanto, de Srande utilidade nas reconstrucões
paleoanbient,ais e paleoÉleográficas;

e) pelo uso na bioestratigrafia, pois as facies
tafonômieas poden se constituir em narcos isócronos úteis para

eorrelagões loeais e análise de baeias (Brett & Baird, 1986).

Poueo se sabe, entretanto, sobre os processos

bioestratinônicos e diagenéticos envolvidos na E!ênese das

assenbléias de pelecfpodes do Grupo Tubarão (ver, por exemplo,

Rocha-Canpos, 1966b, 1gOA, 1gZ0a). Desse nodo, há a necessidade de

se redescrever essas oeorrências fossilÍferas, com base nos nodernos

conceit,os da t,afononia (e.g., Kidwell et â1., 1986; Brett & Baird,
1986). 0s dados de Rocha-Canpos (1970a) referentes ao núnero de

valvas articuLadas e desarticuladas, a proporção entre valvas

esquerdas e direit,as, variação das classes de tananho, distribuicão
na natriz, litologias e estruturas sedinentares associadas e håbito

de vida dos pelecipodes de Taió indicam que essa concentraeão

fossilifera pode ter sido gerada sob a ação de ondas de tenpestade

en anbiente praial, o que se coaduna con estudos faciológicos
realizados por Castro (1980, Lg87), Castro & Hedeiros (1980) e

Sanpaio (1987).
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Paleoecologia. São raros os trabalhos que abordan os

probLenas paleoautoecorógicos e paleossJ-neeológicos das assembléias
de peleeipodes do Grupo Tubarão ( Rocha-Canpos, 198g, 1g70a, 1g70b),
inexistindo estudos sobre aspectos da norfolo€lia funcional. dos

fósseis.

conforne demonstrado por diversos trabarhos mais recentes
(Stanley, 1970, 1972, 1975, 1977, 1981; Seilacher, 1972, 1S73;

Thonas, 1975, 1978; Savazzi 1982; Harsch, 1Sg4; Nuttall, 1Sg0),

dentre outros, existe una lntina relação entre a norfologia da

concha, o hábito de vida do aninal e o seu habit,at. Assim, o estudo
da norfologia funcionar dos perecípodes do Grupo Tubarão pode

forneeer infornações a respeito do tipo de substrato ocupado,

energia do meio e espessura da }âmina d'água. Tais dados são

conplementares aos provenientes de estudos sedimentológicos e

estratigráficos e poden auxiriar na reconstrução mais fidedígna dos

anbientes sedinentares presentes durante o ,,tenpo,' Tubarão.

Correlação e dataeão. A utilízação dos pelecipodes do

Grupo Tubarão na datação das Iitologias fossiliferas, bem cono do

seu emprego en correlações bioestratigráficas, no ânrbito da Baeia do

Paraná, e sua extensão para outras reEliões gondvânicas, são

anplanent,e discutidos por Rocha-Canpos (1967a, 1S67b, 1970a, 1gZ0b).

As eorrel.ações propostas por esse autor, particu1arnente para as

assenbLéias da Fornação Ri.o do Su1, da região de Teixeíra Soares, e

da Fornação Rio Bonito, de Taió, são inportantes no que diz respeÍto
à idade das litologias fossiliferas e à pareogeografia da Bacia do

Paraná, no Permo-carbonlfero. Porén, o exane da lite¡atura (Alraeida,

1945; I'laaek, 1946; Rocha-Canpos, 1g6g, lgZOb) revela a existência de
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controvérsias sobre as relagões estratigráficas nútuas entre as

litofacies fossillferas da Forração Rio do sul de Teixeira soares
(arenito, siltito, fothelho) e entre elas e os sedinentos glaciais
da área estudados por Canuto (1gBS). Do nesno nodo, é inpreciso o

conhecinent,o das rerações entre essas facies e as correspondentes à

Fornação Rio Bonito, suprajacente.

Paleobio6eo6rafia. Aspectos paleobiogeoÉfráficos não

solucionados referen-se å presença, na assenbléia de Teixeira
Soares, de espécies comuns à região andina peruano-boliviana (Grupo

Tarna, Pensilvaniano). Da nesna forna que Frakes & Crowell (136g),

Rocha-canpos ( 1970b) adnite u'a possível conexão entre essas

reÉliões, através da porção su1 do escudo pré-canbriano. Este ponto

de vista é eontestado por Loczy (18?O) e Helwig (IS7Z) já que,

segundo e1es, o arco pré-canbriano que se estendia de cuiabá
(Brasil), a Assunção (Paraguai), poderia ter separado ¡ no

Paleozóico, a Bacia do Paraná da précordilheira andina. I,lais

recentenente, Gonzalez (1989), con base er¡ dados de subsuperflcie,
conenta que "el cratógeno central habia estado unido a1 escudo

nediante una prolonElación deI Arco panpeana,,, sendo possíveI,
portanto, a conexão daquelas á¡eas. Obvianente, esse é um problema

conplexo, envolvendo não apenas aspectos paleontolôgicos, nas t,aubér¡

de geologia estrut,ural etc. parte da controvérsia poderia ser
solucionada através da revisão taxonônica das assenbléias de

Teixeira Soares, já sugerida no inicio dessa discussão.



5. PALEONTOLOGIA

As nalacofaunas est,udadas (São Sepé, Guiratinga) são pouco

diversificadas, especialnente se conparadas con outras assenbléias

da Fornação Rio do SuI (SubÉrupo Itararé), da Fornação Rio Bonito
(Sub€lrupo Guabå) e da parte nédia da Fornagão CorunbataÍ (Grupo

Passa Dois ) , 0s moLuscos presentes incluen apenas pelecfpodes,

outros invertebrados não são conhecidos nas assenbtéias analisadas.

5.1 ASSEI{BLEIA DE SÃO SEPE, RS

A malacofauna de São Sepé apresenta baíxa diversidade,
sendo conposta por nove gênerosr incluindo: AstaìtiLa, Ìlegladesøus,

llyonia, Jacquesia, Pytamus, Ednondia, Stutchburia e duas fornas de

posição sistemática pouco c lara,
0s ne¡¡bros da Fanilia Hegadesmidae são os elementos

predoninantes. 0s táxons de ocorrência nais co¡run são AstartiLa
clossi sp. n. e Stutchburia sepeensis sp. n.

De acordo con a classificação adotada, é a seguinte a

co¡rposíção da nalacofauna de São Sepé (estanpas 1 e Z):

Famf lia I'leÉadesnidae Vokes, 1867

AstartiJa cjossj sp. n.
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lleg:adesnus bo¡toJuzzii sp. n.

Jaoquesia Eluataênsis sp. n.

Ìlyon ia rioá:¡andensjs sp. n.

Pyîanus ef. P. cosperesioides (Mendes)

?FanI l ia I'f egadesnidae Vokes, 1g6Z

Gen. et sp. indet. A

Fanllia Ednondiidae KinÉ, 18 50

Ednondia sp.

Fanllia Per¡¡ophoridae van de Poel, lgSB

Stutchbutia sepeensis sp. n.

Gen. et sp. indet. B

5.2 ASSE}IBLEIA DE GUIRATINGA, I,'T

Fanl l ia I'f egadesÐidae Vokes, 1967

Pyranus aendesi (Petri & Fúlfaro, 1966), conb. n.



5. 3 I.IORFOLOGIA COHPARADA DOS HEGADES},ÍIDEos

Conforme nencionado anteriornente, nas asse¡¡bLéias de

pei.ecipodes da Fo*ação Palerno, aqui tratadas, predoninan elenent,os

da Fanlria l'legadesnidae. Espécies atribulveis a esta faní1ia, de

distribuição nitidamente Élondvâníca ( RunneElar, 1965, 19ô7, I97Za),
são tanbén conuns nas faunas dos grupos Tubarão e passa Dois. 0

estudo taxonômíco realizado e, en especial, a análise filogenética
das assenbléias no contexto da evolupão faunÍstica dos invertebrados
do Neopaleozóico da Bacia do paraná, envolveu, portanto ¡ uma

faniliarização con os aspectos sistemát,icos mais anplos, dentre os

quais, una revisão do estado atual do eonheci¡ûento das

caracteristicas r¡orfolóElicas e relações entre os táxons, atualnente
atribuldos a esse Élrupo de pelecípodes.

A norfologia dos pelecÍpodes da Familía Megadesmidae da

Austrá1ia e Nova Ze1ândia foi descrit,a en pormenores pot Runnegar

(1965, 1966, 1S87, 1968, 1969) e por }laterhouse (19Ega, 196Sb,

1980), respectivanente. Na Anérica do Sul, espécies dessa família
foran estudadas por Hendes (1952a), Rocha-Campos (1970a), Runnegar &

Newel1 (1971) e Gonzal-ez (L572, Ig77). Algunas forûas, provenienLes

de outros setores do Gondvana (India e Africa do Sul), f ora¡n

descritas ou apenas figuradas por Reed (1g32a) e Cooper & KensJ.ey

( 1984). Já as espécies que ocorrem na província Boreal (União

Soviética, Canadá e Japão), foran pesquisadas por Astaf,yeva_
Urbaytis ( 1973, 1S76, 1988, 1S90), llaterhouse ( 1967) e Nakazawa &

Newell ( 1968 ) .
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Na figura 23, nrostran-se, de naneira generalizada, as

principais feigões norfolóÉicas dÍagnóst,icas dos negadesmídeos. o

contotno da valva, ben cono a disposiçã.o e a f c¡rna de aLgunas

inpressões nusculares, foran extraidos do rectótipo de llyonia valida
Dana, (l{aterhouse ,1365, 1987,1969a). As outras feições ¡¡usculares
(e,g., núsculos "a" e "b") seguen os trabalhos de Runnegar (1966,

L974), tendo sido extraldas de espéeines de !{egadesûus, AstartiJd,
ìlyonia, Pyranus e lÌacuneLla llaterhouse. Nas figuras 24 e ZE,

observan-se as feições norforóÉlicas internas dos perecípodes

estudados .

5.3. 1 MUSCULATURA

Os noluscos exibe¡n anpla gana de núsculos, cujo arranjo e

função estão relacíonados, en parte, con o suporte esqueletaL (Kier,
1988). De una naneira geral, reconhecen-se nos noluscos dois tipos
de núsculos (l{ilber & YonEle, 1964, in Runnegar, 196Z): a) músculos

da eoncha ("shell nuscles"), presentes en todos os noluscos; e b)
núsculos paliais ( "palIial nuscles" ), cuja ocorrência teu sido
verificada apenas nos peleclpodes. 0s músculos da concha serven para

fixar o corpo do aninal à esta, enquanto os músculos paliais
conectan a nargen do nanto à concha ( Runnegar, 1967). Cox et al.
(1989, in Hoore et al-., 1369) distingue quatro tipos de ¡rúsculos nos

pelecipodes: a) núsculos adutores, b) músculos paliais, c) músculos

de fixação do pé e bissus e d) núsculo de fixação da concha. Esta
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A

S

Fig¡ura 23 - Feições morfológicas diaÉlnósticas dos megadesmídeos. AA-
aduto¡ anterior; AP- adutor posterior; "a", "b", "ava"-
músculos de função desconhecida; C- carena umbonal,; Lp-linha paIial; S- sinus; SP* sinus palial; PA- protrator
anterior; PU- pontuação umbonal; Rp- retrat,or pedial;
RU- retrator unbonal.



P

A RP-,

Feições morfológicas de: 1- Pyranus nendesi, impressões
muscuLares da valva direita, GP/tT 7-LOt8; 2- detalhe da
musculatura anterior do mesmo exemplar; 3- vista dorsal
do espécime GP,/1T 7-1019; 4, 5, 6- detalhe da
musculatura anterior de Astartila eJossi, GP/78-t26O,
AP/LE-t288, GP,/ 1E- 1323 , respectivanente; 7- Astartila
cLossi, vista late¡al , GP/IE-1285; 8- vista dorsal do
nesmo exemplar. D- dente; outras feições musculares,
vide leÉlenda da f ig. 23.

,(RP
O\-pp

,'ì-
5

EíÊ,$a 24

LP

AP
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\----

Figura 25 If usculatura e outras feições norfolóÊ!ieas de: 1- gen. etsp. indet. A, 2- St,utchburia sepeensis, 3- llyonìarioE?andensis, 4- Pyramus cf. P. cowperesioides, 5-
Hegadesøus bortoluzzii, 6- gen. et sp. indet. B. Vide
legenda da fig. 23.
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classificagão é adotada na presente tese (ver, por exenplo, Kier,
1988, para una classificação diferente).

Enbora Euitos desses núsculos estejan fixados na parte
interna da concha, deixando una série de inpressões, seu estudo nas

conchas fósseis é conplicado pela variação na sua quaJ.idade de

preservação, Alén disso, no caso dos núsculos pediais, um único
núsculo pode ter dois ou nais pontos de inserÊão en aubas as varvas
ou estar, ainda, fixado ao adutor anterior e não à concha (Runnegar,

1967) (fis. 26).

As marcas da musculatura anterior dos megadesmideos de São

Sepé, estão, em ge¡al, ben preservadas. Porén, as cicatrizes da

nusculatura posterior não puderan ser observadas com precisão, na

naioria dos espécines anarisados. por outro lado, o uegadesnideo da

assenbléia de Guiratinga, apresenta seus caractéres norfológicos
internos nuito ben preservados, possibilitando sua conparação con

espécines do Neopaleozóico da Austrá1ia e da Bacia do paraná.

lltlsculos Adutores: Nos megadesnideos, as impressões dos músculos

adutores (anterior e posterior) são bastante senelhantes na fo¡na e

no tananho. Eu certos Élêneros, porén, a cicatriz do adutor anterior
está nais profundamente marcada, sendo LiËleiranente nenor que a do

adutor posterior.

En Astartila, llyonia riog¡andensis, pyranus cf. p.

cosperesioides e Pyraøus nendesj, a cicatriz do adutor ant,erior. é

be¡n inpressa, pequena, oval e está situada próxino à nargen da

concha. Tanto en astartil.a cJossi cono en ìlyonìa rioí¡andensis e
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RPA

RU

Figura 26 Esquemas ¡nostrando a musculatura pedial em pelecípodes
dimíários. Note o músculo protrator pediat anterior
fíxado no músculo adutor ant,erior. 1- TeJlina, valvadireita; 2- Solenya, valva direita; 3- CujteLJuspeJl.ucidus; 4- Donax vitt,atus. Modificado de Runneglar(1967) e Hooro et aL. (1969). AA- adutor anterior; AP-
adutor posterior; P- protrator; RPA- retrator pedial
anterior; RPP- retrator pedial posterior; RU- retrator
unbonal.



Pyralus ¡cadcsj a impressão clo adutor anterior ê

a2

suportada
posteriornente pol un espessanento da parede da eoncha, que é Bais
evidente eE AstartiLa cJossj e Pyranus Dendesi. Nestas duas

espécies, a BrargeD da cicatri.z do adutor apresenta o desenvol.viment,o

de lobos.

Nos ne5ladesnídeos australianos e em alËfunas fornas da

Bacia do Paraná (e.9., PJ esjocypr inel. Ja earinata Holdhaus), a

superflcie da cicatriz do adutor anterior exibe una série de estrias
concêntricas irregulares, correspondentes às tínhas de crescimento
do adutor, que nos exenplares australianos, poden se estender até as

narcas dos núsculos pediaís (Runne6ar, 1g62), fato que não foi
verificado nos espécimes de São Sepé e GuÍratinga.

Quanto à cicatriz do adutor posterior, esta não foi
observada em Pyranus cf. P. cotperesioides, estando pouco narcada en

Astartila cjossj e llyonia riograndansjs, En pyranus nendesi, porém,

a cicatriz do adutor posterior está ben inpressa, sendo ligeiranente
alongada e de di¡nensões senelhantes à da cicatriz do adut,or

anterior. Já e¡n llyonia riograndensis, a impressão do adutor
posterior est,á situada na área pl.ana entre a carena umbonal e a

.argÊn dorsal. FrequenteDente, as espécies de llyonia apresentan na

narÉleE do adutor posterior, o desenvolvinento de estruturas
franjadas (e.9., llyon ia? costata). Cont,udo, nos espécines de llyonia
riograndensíE não existen evidências destas estruturas.

Htlsculos Pediais: os negadesnideos possuem quatro pares de núscuros
pediais, os ret¡atores (anterior, post,erior e unbonal) e o protrator
(Runnegar, lS74), os quais estão relacionados à movinentação do pé.
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Seu significado na sistenática do Elrupo foi d j.scutido por Haterhouse

(1965), RunneEtar (1965, 1987) e llass ( tg72>. RunneÉtaÌ (1965), por

exenplo, organizou coto base na presença e na disposição das

cicat¡izes dos núsculos pediais, una chave pata distinção dos

éeneros lleg:adesnus e AstartiLa, que são muíto serelhantes quanto à

norfologia externa. Entretanto, RunneElar (1967) destaca que, tanto o

protrator co¡no o retrator pedial estão, nornaLnente, situados juntos
ao adutor anterior. Por este notivo, un terço das espécies que tên
as iupressões dos núsculos pediais ben diferenciadas lÌleg¡adesnus

Eryphoides de Koninck, llyonia carinata (Horris) , Pyranus Laevis
(Sowerby)1, não apresentan, cla¡amente, a cicatriz do protrator
pedial . A1ém disso, este núscuIo pode estar, às vezes, eonpletamente

fundido no adutor anterior. Portanto, o núnero e o arranjo das

cieatrizes dos núsculos pediais só pode ser estabelecido a partir de

noldes internos en excelente estado de preservação (Runnegar, 1967).

A cicatriz do retratot pediaL anterior está beu narcada em

todos os negadesnldeos estudados, cotn exceção de Jacquesia
guaèaensis e ìtegadcsnus bottoJuzzii. En Asta¡tìJa cJ ossi,
llyonia ¡ioíirandensis e Pyraøus cf. P. conperesioides ela é grande e

profundanente narcada. Já em Pytanus øendesi o retrator pedial
anterior está representado pot u¡Da cicatriz pequena, Iigeiranente
alon6lada e poueo inpressa. Nesta espécie, ben como en Astartil.a
cJossj e |tyonia tiograndansjs, a inpressão do retrator anterior está
posicionada acina do adutor anterior, nutna área elevada da

superficie interna da valva, representada por uü espessanento da

parede da concha, Em Pyraøus cf. P. covperesioides o retrator
pedial tanben está situado acina do adutor anterior. porén, nesta,
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não há urn expressivo espessanento da parede da concha no local de

insergão deste uúscu 1o.

No que se refere ao núsculo protrator pedial, Runne6lar

(1965) não verificou sua ocor¡ência nos espécines de Astartila,
provenientes de Queensland e New South [{ales, Austrá1ia, En apenas

un exenpJ.ar, Runnegar (1965, est. 15, f ig. 13) observou una projeção

na narÉlen do adutor anterior, que poderia corresponder ao ponto de

fixação do núscu1o protrator. Contudo, eono a roatÉetn do adutor
anterior de Asta¡tila é, frequentenente, Iobada, aquela estrutura
poderia corresponder ao desenvolvimento exaÉlerado de un 1obo, não

representando, desta forna, o Iocal de inserção do protrator pedial
( Runnegar, 1965 ) .

Hass (L972> apresentou un estudo detalhado da nuEculatura

anterio¡ de Astartila, do Perniano da Austrá1ia. Muitos dos

espécines por e1e analisados, possuen, acina do adutor, una cicat¡iz
alonÉfada anteriormente, l{ass (t972), interpretou tal estrutura cono

a área de inserção de dois núsculos pediais dístintos, onde a porção

ant,erior alongada representaria o protrator pediat e a porgão

posterior corresponderia ao retrator pedial anterior. Porén, una

espécie da Forração Hulbring, exibe una projeção na ¡¡argen do

l!úscuIo anterior e una crísta e u¡tr alonÊfanento na narElem posterior
do retrator pedial anterior que, possiveluente, corresponden ao

protrator pedial, representando uma fusão parcial deste núsculo no

adutor anterior (Iiass, 1972, fie. 1). Assin, o trabalho de Wass

<1972) denonstrou que¡ provaveleente algunas formas de Astartila
tinhar¡ três pares de Búsculos pediais anteriores (retrat,or,
protrator, unbonal), estando o protrator pedial, en algunas fornas,



85

parcialnente fixado no adutor anterior, conforne suposto por

Runnegar ( 1965, 1967). Caraeteristicas musculares senethantes a

est,as ocorre¡n nos gêneros llontacu ta Turton, Tellina Linné e Ðonax

Linné, onde o protrator pedial está conectado no ¡aúsculo adut,or

ant,erior e não à concha.

SeÊiundo Sinões & Rocha-Campos (1991e), os espécines de

Astartila el.ossi tanbém apresentan aLguma variação no nodo de

inserção dos urúsculos pediais anteriores. De fato, ên todos os

espécines analisados a nargen superior do adutor anterior possui

pequenas projeções, 9uê poderian eorresponder ao ponto de fixação do

protrator pedial. Contudo, da aes¡na forna que nas espécies

australianas, BÍr AstartiLa cJossj aquelas feições poderian

corresponder a lobos do núsculo adutor anterior. Assim sendo, ê

possivel que essas projeções correspondan a um desenvolvimento nais

pronunciado de um Iobo e não ao protrator pedial. Todavia, êlu três
exenplares (GP/18-1260, eP/18-1268, GP/ lE-1323) (fie. 24; est. 1),

há evidências de que o protrator pedial não est,á co¡npletar¡ente

fundido no adutor anterior. Os espécimes GP/LE-1260 e GP/LE-1268,

possuen entre a inpressão do adutor anterior e'a do retrator pedial,

una cicatriz pequena, cireular, profundanente nareada (fig. 24; est.

1), que poderia corresponder ao protrator. No tereeiro exenplar

(GP7 lE-1323), a adutor anterior apresenta, na sua ext,renidade, una

peguena projeção que poderia representar o ponto de fixacão do

protrator pedial ( fig. 24; est. 1). En Pyranus cf. P.

covPeresioides a cicatriz do protrator pedial é triangular, pequena,

ben inpressa, e está situada junto à margen: superior do núsculo

adutor. De n¡odo diverso, €to Ì{yonia rioglrande¡tsis o ponto de fixação
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do protrator pedial é representado por u¡n liÉeiro prolongar¡ento da

porgão posterior do núsculo adutor. Entretanto, esta cicatriz não e

tão alongada quanto àquelas observadas nas espécies australianas de

Ityonia ( e. g. , llaterhouse, 1965, 1969a; RunneÊlar 1967 , Lg74> , nem

está unida ao retrator pedial ant,erior. Por sua vez, ên Pyramus

nendesi, a cicatriz do prot,rator pedial é grande, leve¡oente

alongada, ben iurpressa, estando posicionada acina do ápice do adutor

anterior (fie. 24).

Nos megadesmldeos e fornas afins, a cicatriz do elevador

pedial pode estar posicionada na parte anterior do unbo, no ápice da

cavidade unbonal, D& carena unbonal ou entre esta e a charneira
( l{aterhc¡use,

observada em

Hrlseu los Pal iais : 0s pe lec ipodes

linha palial int,egropaliada (e.9.

1969a). A ir¡pressão do elevador pedial não f oi

Astartila cJossj e Pyranus dendesi. Entretanto, e¡n

Pyranus ef . P. cowperesioides e llyonia rioãlrandeasis o ponto de

inserçã.o deste ¡núsculo corresponde a duas pequenas cicatrizes,
dispostas lado a lado, 9rfê estão posicionadas na porcão anterior do

unbo. En algunas espécies de Pyranus cf. P. conperesioides, a

segunda cieatriz pode ocorrer e¡n posição relativar¡ente próxi¡ua do

ápiee da eavidade unnbonal.

da Fanilia HeÉlasdesnidae possuem

, Plesiocyprinel.l.a), ou eon sinus

ou profundo ( e.g. , Yacunel.Lapalial raso (e.C. , Pytaaus)

Haterhouse). En nenhu¡r gênero a linha palial se estende sobre os

núsculos adutores. Conu¡nente, a linha paIial ê IarÉla, radial¡uente

estriada e afastada da Dargen da eoneha.
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Nas espécies de São Sepé, a linha palial é aparentenente
continua, estreita e seE estrias radiaÍs. Estas rttesnas

caracterfsticas se aplican à linha pa1ia1 de py¡anus zendesi. Neste
pelecfpode, contudo, a linha palÍaI está muito afastada da nargem da

concha. Aparentenent,e, todas as fornas estudadas são

inteElropaliadas, sendo a única exceção o !Ìen. et sp. indet. A, que,

provavelnente, possui sinus palial raso.

Os negadesnfdeos exiben, tanbén, na superflcie interna da

concha, diversas åreas de insercão de ¡¡úsculos pal-iais e de outtos
núsculos, cuja função ainda é desconheeida. pontuações museulares,

linitadas à área ínterna da tinha paliat, tepresentando o ponto de

inserção de núsculos que fixan a superfleie do nanto à concha, são

frequentes nos generos llegladesnus, ì{yonja, py¡anus e VacunelJa,

Contudo, el-as não são verificadas em Astartila, CasterelJa,

Jacquesia, Plesiocypr ine l fa e Pleurikodonta Runnegar. Nos

negadesmldeos estudados, as pontuacões nusculares ocorrem apenas em

llyonia ¡iog¡andansjs e, con dúvidas, em pyranus nendesi. por outro
Iado, Pyraøus cf. P. cosperesioides apresenta na rogião do unbo una

série de estriações radiais (est. 2; figs. 2,8,12), que não são

conhecidas em outras espécies de negadesnldeos. Estas podem estar
relacionadas, incJ.usive, à estrutura interna da concha e não aos

núsculos pal iais ,

AIén das pontuações musculares, nuitos Eegadesnídeos

(e.É., Asta¡tiJa, !{aglad esnus, llyonia, Pieurikodonta, pyraøus,

VacuneJla) possue¡n una cicatriz linear ou circular, situada junto do

adutor anÈ,erior (f íÉ. 23 ), e una cicatriz linear locali.zada abaixo

da nargen inferior do nrtsculo adutor posterior (f ig. Zj>. Tais
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inpressões nuscurares, descritas por RunneÉlar (1g66) e denoninadas,

respectivaEente, cicatrizes "a" e "b", possuen função desconhecida,

apesar da sua posição suEierir relações con os músculos paliais, nais
do que co¡l os núsculos que estão assocÍados à novimentação do pé

(RunneÁar, 1967). Posteriornente, RunneÊlar (19?2b) notou a presença,

eÍ¡ espécies atuais, de PhoJadoøJra Sowerby, de uu núsculo acessório
anteríot sinilar àquele verificado nos meEladesmldeos (núscu1o ,'a,'),

e que aparentement,e controla as palpas labiais ( Runnegar, Lg7Zb,

1974). A ocorrência de una segunda cicatriz linear, se¡¡elhante

àque).a do ¡lúsculo acessório "b", foi constatada por Runneg¡ar (1g72b)

en espécies jurássieas de Pholadoøya e em fornas de IlaJica¡dia Dall.
Neste ú1timo genero, este músculo está fixado no septo sífona1,
servindo, provavelnente, de suport,e para esta estrutura ( Runnegar,

1974). Nos megadesnldeos da Bacia do paraná, as cicatrizes dos

núsculos aeessórios "a" e "b" estão ben preservadas en Ì,lyonia

tayoensis (Reed) e llyonia? costata Rocha-Canpos (ver, por exenpl_o,

Rocha-Canpos, 1970a) da Fornação Río Bonito. Curiosanente,
entretanto, elas não foram observadas em pytanus øendesi, nem nos

exemplares de São Sepé e do Grupo passa Dois.

5.3,2 DENTIçÃO

A charneira dos negadesnideos foi estudada en detalhe por

Runnegar (1365, 1966, 1967) e Runnegar & Newell (1921), havendo

quatro modos de conecção entre a Dargen cardinal das valvas:



89

a) refere-se à presença eI¡ Astartila, CastereLLa,

Fe¡¡azia, Ìlegadesøus, Plasjocypr ina J Ja e Pyraøus, de u¡u "dente

cardinal" proeninente no centro da valva direita È una fosseta

relativamente ben definida na valva esquerda. Este "dente cardinal",
que não é honó1ogo aos do heterodontes (Runnegar, 1965), deriva de

una dobra em forna de "S" da nalgen da valva direita, alojando-se

nuna área deprinida da superficie exterior da margen dorsal do valva

esquerda (Runnegar, 1965). PlesiocyprinoJJa, entretanto, parece

possuir u¡na charneira ¡¡ais conplexa do gue a de outros

megadesnideos. Neste Éênero, a superfície do dente apresenta urDa

pequena concavidade, correspondente a una saliência no interior da

fosseta. Já, algunas fornas de ¡legddesnus, Hyonia e Vacunel.l.a

possueu, ao invés de un proeninente "dente cardinal", un pequeno

espessanento na charneira ( "protuberância" ), abaixo do bico, de ur¡a

ou de anbas as vaLvas (RunneËlar, 1967). Outras espécies, entretanto,
podem ser edentelosas.

b) diz respeito ao recob¡inento da porção anterior da

nargern cardinal da valva direita ("valve overJ-ap" ) sobre a Ear6len

cardinal da valva esquerda. Esta caracterlstica que é observada em

ì{eEladesnus ( Runnegar, 1965, 1967 ) e Pyranus ( RunneElar, 1967 ) ,

possivelnente, ocotre eû CastereJla. De acordo con RunneÉlar (1367),

este recobri¡rento está, associado ao dent,e e à fosseta, sendo,

provavelnente, honóloÉlo àqueIe verificado em Ceratoøya Sandberger do

l.lesozó ico ( Runnegar, 1S65).

c) é obse¡vado apenas nos Elêneros llyonia e VacuneJJa,

correspondendo a un sulco raso, pequeno, paralelo à margen dorsal da

valva di¡eita, que aloja un espessanento da DarÉfen da valva esquerda
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( Runnegar, 1S67). Tal estruturR é, possivelmente, homóloga ao

reeobrinento de Il eãlad esraus e Pyranus (Runnegar, 136Z),

d) oeorre em Pl. euri kodon t,a, onde plicas situadas na frente
do bico se alternam en cada valva, funeionando como dentes que

suplenentan ou substit,uen o "dente cardinal,' de ¡gsta¡újJa ( Runnegar,

1965 ) .

Todos os ¡negadestt¡ideos estudados apresentam utn "dente

cardinal" proeninente na valva direita, derivado de una dobra da

¡DarEeu cardindl, sendo nais desenvolvido e¡¡ AstartiJa clossi e

Pytanus nendesi, Nesta ú1tima, cono em pyranus anceps, o ,,dente

cardinal" é l ige.i ranren te inclinado.

5. 3. 3 I.IGAI{ENTO

Por se tratar de u¡¡a estrutura relativanente frági1,
fornada nos pelecipodes atuais poï uma eamada externa de proteínas
f j.brosas ( "outer layer" ) e uma ca¡lada interna ( " inner ì.ayer,') de

proÈefnas impregnadas de substâ.ncias fibrosas de carbonato de cálcio
(Truenan, 1349, in Runnegar, 1g6g), o ligauento ¡aranente está
preservado nos pelecípodes fósseis. Contudo, vários autores (Newe1l,

1956; Skwarko, 1963; McAlester, 1963; Ciriacks, 1963; Runnegar,

1365, 1967, 1968) fizeran referências à presença desta estrutura en

peleclpodes paleozóicos e mesozó icos .

Todos os negadesnldeos ten um 1iÉlamento extetno,
opistodético, parívincular, que é fixado er¡ ninfas curtas, arcadas e
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robustas (f ie. 27>. Sua norfoloElia, nodo de crescinento e nétodo de

fixaeão encontraû-se descritos eE RunneEfar (1g69). De acordo con

este autor, o riElauento de Pyranus Laevis e lleTadesnus nobil.issinus
(de Koninck) possui forma de "C", estando unido às valvas en sulcos
liganentares profundos e arcados. E conposto de três estrut,uras que,
possivelnente, corresponden à canada interna (,,inner layer,,),
externa ( "outer layer" ) e à canada fundida (,,fusíon 1ayer,,)
(f ig. 27), dos peleclpodes atuais (Runnedar, 1968).

Enbora no ¡laterial estudado estejan presentes espécínes

coro as valvas articuladas, especialnente no que se refere à

Asta¡tila cJossi, o seu Iiganento nunca está preservado, Na Bacia do

Paraná, até o nonento, a presença de liganento preservado foi
eonstatada apenas e¡u PJesiocyprinel Ja carinata (Gp,/1T-71),
proveniente da Foruação corunbataf. Bntretanto, por se tratar de una

espécine raro, seções transversais e "peers" de acetato do riElamento

não puderan ser confeccionados, A sua norf oJ.ogia externa e o seu

nodo de fixação, porén, são sinilares aos dos negadesmídeos

australianos descritos por Runnegar (1g88).

5.3.4 CoI{POSIçÃo DA CoNCHA

Da üesrna forma que as conchas de outros peleclpodes da

subclasse Anonalodesnata DaLl, a dos megadesnldeos parecen ter sído
araÉlonlticas (Runnegar 1965, 1967, 1924; l{at,erhouse, 1g65, 1g69a,

1S80). Tal hipótese é fundanentada na destruição da microestrutura
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Fígura .27 Esquemas do lig¿mento de Pyranus faevis ( 1)l I'lyania
valida <2>. 3- Seção do liElamento de Pyranus Jaevìs,
modificado de Runnegar (1968). CE- camada externa; CF-
canada fundÍda; CI- canada interna; F- fosseta
ligamentar secundária; L- ligamento; N- ninfas.
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da concha, peLa transformação da aragonita em calcita. NormaLmente,

as conchas dos negadesnideos estão recristalizadas ou substituídas,
dando origen, frequentenente, a noldes cotnpostos (ver, por exemplo.

Rocha-Campos, 1966a). De acordo con I'fcAlester (1962), a fornagão

destes noldes está relacionada, provavelmente, a uma maior
quantidade de aragonita sohlvel, do que calcita.

5.3.5 ESTRUTURA DA CONCHA

A parede da concha dos pelecipodes, quando compLeta, é

conposta por várias canadas de earbonato de cálcio, envoltas en una

matriz de escleroprotelnas (eonchíolína) denominada perióstraco, e

que en aLguns Élrupos de peLecipodes pode apresentar estruturas
calcificadas (grânuLos, pústulas) (Carter & A11er, 19?5). Segundo

Owen et al. (1953), o perióstraco é secretado cono una fina 1âmina

dentro de um sulco situado entre os lobos nédios e externos da

marger¡ do nanto, ao passo que as canadas calcárias extetnas ("outer

cal-careous layers" ) são produzidas pelo lobo extetno da nargen do

nanto, e as int,ernas ("inner calcareous Iayers" ) pela superflcie do

ûanto. Entretanto, por serem quinicaüente instáveis, tanto o

carbonato de cálcio como a conchíolina são progressivamente

destruldos no decorrer do tempo Eleológico (Newe11 & Boyd, 19Bb).

Desta forna, con exceção de alguns exenplos (Steh1i, 1g56; Hal1am &

O'Hara, 1962; Runnegar, 1968, 1968, 1gZ2b, Ig74; l{aterhouse, 1969a;

Carter & Tevesz, 1978 e Newe11 & Boyd, 19SS), são raros os casos
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onde a nícroestrutura de conchas paleozóicas está preseÌvada.

Con exceção dos trabalhos pioneiros de Runnegar (1965,

1988) e l{aterhouse (1969a), são escassos ainda os dados referentes à

estrutura das eonchas dos negadesnideos, De acordo co¡r Runneglar

(1367), as conchas de Hegades¿us, ìlyonia, Pyranus e, possivelnente,

VacuneJJa são conpost,os por duas camadas calcárias, espessas,

recobertas, possivelnente, por uE perióstraco fino. l{aterhouse

(1969a) estudando una seção radial de un exenplar de Astartila,
constatou, tanbém, a ocorrêneia de três canadas, sendo una delas

correspondente ao perióstraeo.

En lleíladesnus nobilissiøus (fiÉ. 28) a canada externa

("outer 1ayer" ) consiste de lanelas de crescinento, tangenciaís à

canada interna ("inner layer" ) que se curva¡û para o lado externo da

concha, produzindo a ornanentação (Runnegar, 1S85, 1967). Já a

ca¡¡ada Ínt,erna ("inner layer" ) é foruada por finas lâninas paralelas

à superflcie interna da concha (Runnegar, 1367), que são pouco

espessas nos flancos das valvas e Élrossas abaixo do bico, onde

fornan o dente e a fosseta ( Runnegar, 1965). A nicroestrutura desta

canada é, geralnente, destruída pela ¡ecristalização, Porér¡,

Runnegar (1985) constatou a presença de lanelas secretadas ao redor

de um grão de quartzo, fornando una pequena péroIa, que associada

con a natureza laninar da camada interna ("inner 1ayer"), indicarian

a presença de una camada de natureza nacarada (fig.28).

Aparentenente, as estruturas das conchas de VacuneJJa e

PJesiocypr ine l.I a se assenelhan as de lle4:adesnus.

Tendo en vista o tipo de preservação (noldes internos e

externos) dos pelecípodes de São Sepé, não foi possivel estudar a
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Figura 28 - Seções longitudinais de conchas de llegadesnusnobilissinus mostrando a estrutura da concha (A) e
lamelas secretadas ao ¡edor de un Élrão de quartzo (B),
modificado de Runnegar ( 1965). CLE- camada lamel_arexterna; CLI- camada Lamelar interna; Lp- Iinha palial;
P- per ióstraco; 8- Élrão de quartzo (pérola?) -
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esfrutura de suas conchas. Por outro 1ado, no que diz respeito à

Pytanus nendesi, cujas conchas estão síLicificadas, o núnero de

exenplares disponíveis na Coleção Cientifica do Depart.anento de

Paleontologia e EstratiÉltafia do IG-USP é nuito reduzido, não

possibilitando a confecção de seções radiais, transversais e

tan6¡enciais. Contudo, confortne destacã. RunneÉiar (1974) é provável
que a naioria, se não todos os pelecipodes da Subclasse

Ananalodesnata tenhan tido conchas prismato-nacaradas, já que os

poucos fósseis que possuen nicroestrutura bem ptesetvadas (Kennedy

et al., 1969; RunneCat, Lg72b), tên una canada externa prisnática
("prismatic outer layer" ) e una canada interna nacarada ("nacreous

inner 1ayer " ).

5.3.8 I{ICROORNAI{ENTAçAO DA CONCHA

A superfície das valvas de certos EeEladesmÍdeos

(lleÛadesøus, llyonia, Vacunella) é recoberta por una ornamentação

granular ( "granu1es" ) (Dickins, 1963; RunneÉlar, 196S, 1962

l{aterhouse, 1S65), sinilar à de J'ucj¡oa Dana, Laternul.a RodinÉ,

Phol.adonya, poranya Forkes. sua oeorrêncÍa en deterninados
peleeípodes paleozóicos, parece confirnar a hipótese de Carter &

Aller (1975), de que as estruturas calcificadas do perióstraco são

feições Þrinitivas, caracteristicas de nuitas superfanilias eJ

originadas nas suas linhagens ancestrais. Nos negadesnldeos,

contudo, a estrutura dessa nicroornanentação não é conhecida. Assin,
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as eonsiderações apresentadas a seguir est,ão fundanentadas no est,udo

de seções de conchas de Laternul.a.

Enbora Runnegar (1967) tenha se referido brevenente à

nicroestrut,ura dos grânulos de Laternul.a creccina ( Reeve ) , sonente

em L974, AIler deterninou a origem, a natureza e a arquitetura
destas estruturas. De acordo eon A1]er (1974>, os grånulos não são

elenentos irregulares, nas sin espinhos cônicos ben desenvolvidos,

seeretados através do erescinento da narEfen da concha e,

eonsequentenente, incorporados à concha calcária. 0 seu processo de

construção Leva en conta a fornação de una ultraestrutura prisnática
espinhosa, distinta das outras canadas prisr¡ato-nacaradas da concha,

conpondo una ornanentação, cuja superfÍeie ventral ê descalcificada
(A1ler , Lg74). Sua nicroestrutura ê fornada por três canadas

cristalinas deseontínuas, ineluindo: a) una ornanentação espinhosa

prisnática; b) uma canada granular-prisnátiea externa ( "outer

Elranular prisnatic layer" ), e c) u¡na canada nacarada interna ( " inner
nacreous Ìayer"). En seção longitudinal, os espinhos são formados

por fibras prisnátieas cristalinas alongadas, eon forr¡ato hexagonal

e paralelas ao eixo do espinho. AIén destas estruturas (fibras
prinárias), existen, as fibras secundárias, que são for¡nadas a

partir das prinárias (Al1er, 1gZ4).

Nos Bêneros ìlegadesmus e l{yon ia os esp inhos estão

arranjados en f ileiras radiais (Runnegar, 1967), como em IlÍlkingüa
l{i}son (RunneÉlar, 1972b). Porén, en Ednondia e Laternula est,a

mieroornanentação não está unifornemente distribuída ( Runnegar,

1967 ) .
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6. PALEOECOTOGIA

6. 1 }IORFOLOGIA FUNCIONAL E MODO DE VIDA

Er¡bora os peleclpodes identificados nas assembléias de São

Sepé e Guiratinga pertençam a fanÍlias extintas, a forna de suas

conchas, a reconstit,uição de sua norfologia interna e a analoÉia con

fornas atuais, fornece¡n inportantes elenentos para a interpretação
do provável r¡odo de vida desses pelecipodes.

A Subelasse Anomalodesnata¡ 9ue inclui as famí1ias

He$adesnidae e Ed¡rondiidae, possui raros peleelpodes viventes
(Runnegar, Lg74). Entretanto, a despeito da sua raridade, eLas são

diversificadas, ocupando habitats do Iitoral a profundidades

abissais, do Equador a latitudes polares, sendo análogos ecológicos

de eonchas da infauna e epifauna (Runnegar, tg74>.

Segundo Runnegar (1965, 1966, 1967, tg74) e Runnegar &

NeweIl (1971), os negadesnideos foram pelecÍpodes escavadores rasos,

assi¡n co¡no os ed¡nondiideos. De acordo co¡n stanrey (Lg7Z), porén, o

håbito de escavação não deveria ser exercido com efieiência peLos

pelecipodes per¡nianos .

0s megadesnideos possuen alÉlunas caracteristicas
¡rorf ológicas ( e . g. , eoncha aronElada, sinus palial, f endas

comissurais etc.) que suÉleren que est,es pelecipodes estava¡n

anatonicanente equipados para escavar o substrato. A suposição de

que os megadesmideos foran invertebrados escavadores é corroborada
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VacuneJ La)

preservados en posição de vida (Veevers et a1., 1964; Rocha-Canpos,

1968 ; GonzaLez , tg72; RunneÉar, 1979 ) . Nestes casos, &s conchas

estão se¡npre fossilizadas com as valvas conjugadas e seu plano de

sinetria en posição vertical, estando o eixo longitudinal
anteroposterior incLinado en relagão ao plano de acananento.

Os ed¡rondifdeos forano pel.ecípodes tipicamente marinhos

(RunneÉlar, I974; Runnegar & Newe11, 19 t4). Entretanto, estes não

possuen conchas alongadas, nen sinus palial, evidenciando que não

estava¡r tão ber¡ adaptados à vida na Ínfauna quanto os negadesnídeos.

A paleoecologia dos pernoforideos, Élrupo que inclui
Stutchburia sepeensjs e o gen. et sp. indet. B, não ê tão ben

conhecida guanto a dos grupos nencionados anteriornente. Porén,

est,es pelecÍpodes parecen ter sido fornas endobissadas.

Na opinião de Stanley ( 1970 , t972) os pelecipodes

paleozóicos poden ser subdivídidos ecologica¡rente em quatro grupos

distintos: a) escavadores livres suspensfvoros, b ) escavadores

livres sedinentfvoros, c) endobissados e d) epifauna. Por sua vez,

Runnegar ( 1974 ) subdividiu as formas escavadoras da Subclasse

Anonalodesmata e¡u:

1- fornas escavadoras rasas: peleclpodes co¡n conchas pouco

alongadas e robustas, sem fendas comissurais ou coÍl una peguena

deseontinuidade sifonal, con adutores subiguais, núsculos pediais

relativamente Brandes, se¡n sinus pa1ia1. AJ-gunas espécies poden

apresentar ainda u¡n proeninente dente cardinal.

2- f ornas escavadoras ínt,erned iár i a.E : pe lec ipodes eoÍì

eonchas curtas ou alongadas e f inas, co¡n
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núsculos pediais pequenos e u¡n profundo sinus

3- for¡oas eseavadoras profundas: pelecipodes con conchas

alongadas e finas, con fendas eonissurais, adutores subiguais,

núsculos pediais pequenos e un profundo sinus palial.
Con base nos critérios apresentados por Stanley (1920,

t972) e Runnegar (1974), estarian representados na fauna de São

Sepé, Pêlecipodes escavadores rasos e internediários, aIén de

fornas, possivelment,e, endobissadas. Na assembtéia de Guiratinga
ocorre¡n apenas fornas escavadoras rasas.

Astartila cLossi deve ter sido una espécie escavadora

rasa, iá gue apresenta concha pouco alonÉlada, ñúsculos adutores

subiguais, ¡rúsculos pediais bem desenvolvidos e fortemente narcados

e linha integropaliada. Estas r¡esnas eonsiderações poden ser

extraporadas para htegadesnus bortoJuz,ziì, Pytanus cf . p.

eowperesioides, llyonia riograndensis e Ednondja sp. Er¡ todas estas

f ornas, com exceção de llegladesnus bortoluzzii, a inpressão dos

núsculos retratores pediais, está fortenente narcada, evidenciando

que estas fornas era¡n escavadoras ativas ("active burrowers").

Jacquesia Eluataensis possui concha ligeiramente alon€ada,

tfpica das fornas escavadoras. A1ém disso, a porção anterior da

concha é desenvolvida e ampla, denotando a presença de pés

relat,ivamente grandes. Essas feições são conuns nos pelecípodes

escavadores, eüe neeessitan estar continuamente se enterrando no

substrato .

Já' o gien. et sp. indet. A possui eoncha rel-ativa¡nente

alonEiada, con un pequeno sinus paIial. Tais caracteristicas Índican
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tratar-se, possivelnente, de una forna escavadora internediária,
A forna da concha de Pyraøus øendesi, cotrl a porção

anterior bem desenvolvida e coE acentuada conpressão lateral, levan
a interpretar este peleclpode cono escavador raso. Stanley (1gZO)

conenta que conchas nuito infradas e groboEas teB dificuldade de

penetrar no substrato devido ao at!ito destas com os sedinentos.
Conchas uuito orna¡entadas possue¡D os tnesrnos problenas. por outro
Iado, cettos tipos de ornanentaCão (e.El ,, linhas de crescinento
concêntricas e assimétricas en seção) facilitan a penetração da

concha no subsLrato. Entretanto, conchas co¡r linhas de erescinento
concêntricas e si¡¡étricas en segão são nais dificilmente exunadas
pelas correntes tracionais de fundo (St,an1ey, lggl). A concha de

Pyranus nendesi, possui linhas de crescinento ben narcadas,
caracterlsticas'dos perecípodes pequenos, de conchas delgadas e que,

en nuitos casos, fican "flutuando,' no subst¡ato, principalnent,e, nos

locais de fundos ins t áve is
Newell ( 1957) sugleriu que Stutohburìa foi u¡na forna

bissada por analogia aos nitilldeos, onde há u¡ua forte correlação
entre o hábito de vida fixo e a redução da parte anteríor do corpo.
segundo stanrey (7972>, enbora a designação genérica de deterninadas
espécies de peruoforldeos seja incerta, a naioria destas conchas
possui caracteríticas que perniten classificá-las corno f orr¡as

endobissadas. De acordo con ere, a ¡¡aioria dos táxons endobissados
poden ser reconhecidos por apresentaren três das seEluintes

características: a) conchas alonEladas, porção anterior lobada, porén

reduzida, b) ausência de un achatanento ventral apreciáveJ. e c)
sinus bissal ben desenvolvido.
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Apesar de Stutcàburia sa¡eae¿sjs não apresentar sinus
bi.ssal, ela exibe feições norfológicas co¡nuns aos táxons

endobissados: a) concha aJ.ongada, con a porção anterior reduzida,
porén lobada, b) largura náxina situada na região dorsal, e c)
ausência de ur achatamento ventral. A presença de urn núnero

consideráve1 de exenplares de Stutchburia sepeensis preservados con

as valvas conjugadas, pode corroborar esta suposição.

Quanto ao éen. et sp. indet . B, enbora suas feições
norfológicas internas ainda não sej am bem conhecidas, sua

sinilaridade co¡0 Stutchþuria se¡¡ee¿sjs, pode suElerir que anbas

possuían modos de vida senelhantes.

6.2 PROVAVEIS HABITATS DE VIDA

0s ¡ûeÉiadesnideos conpõen un grupo de pelecípodes

escavadores predoninantemente narínhos. Durante o Neopaleozóico

estes pelecipodes ocuparam diversos habítats de água rasa e fundo

siliciclástico, sendo elenentos conuns nos sedinentos que estão

associados aos depósitos glaciaís do Gondvana, Viviam tanto nos

anbientes narinhos geossinelinais, cono nos nares epicontinentais,
sendo mais cornuns neste último. Curiosa¡nente, um elemento desta

família parece t,er se adaptado à vida em habitats de água doce (este

assunto será retonado no capítuIo 8).

Um problena paleoecológico de difÍci1 solução diz respeito
aos tipos de substratos colonizados por esses orÉlanisnos. Isto
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poÌque há fortes evidências (e.g., características bioestratinônicas
e estruturas sedinentares associadas) de que ¡ruitas das

concentrações fossil.iferas que incluen os gêneros aqui tratados, do

Neopaleozóico da Bacia do Paraná, Austrália e Argentina f ora¡n

geradas por ondas de tenpestade, não refletindo, portant,o, o

anbiente de vida dos peleclpodes. A despeito dessas dificuldades,
algunas considerações de caráter nais EleraL pode¡¡ ser efetuadas com

reservas. 0s generos estudados são encontrados en sedinentos

representativos de anbientes Litoråneos e de plataforma,

caracterizados predoninantenente por fundos areflosos e,/ou sllticos.
0s megadesnfdeos deven t,er tido certa dificuldade par.a ocupar os

fundos arElilosos, ricos en natéria or6lânica, por teren sido fornas
suspensivoras.

Nos ambientes praiais arenosos do Neopaleozóico da

Austrália, llegadesnus e Pyranus são de ocorrência co¡num. |legadesnus,

Nyonia e AustraJoøya Runneglar so distribuen preferencial-nente nas

facies arenososas proxinais, enquanto que ìlyonia ocotre tanbé¡r nas

areias distais. No arenito de Taió, provavelment,e depositado em

ar¡biente praial, Ìtyonia é um dos elementos predoninantes.

Nos depósit,os de planícíe de maré do Eocarbonífero e

Neocarbonlfero da Austrália, ten sido veríficada a presença, de

Ednondia e Pytanus. Jâ no Perniano, as planícies de maré

aust¡alianas foran do¡oinadas por l{yonia, ilegadesnus, pyranus,

Asta¡tila, Aust¡al,onya e Stutohburja (RunneÉlar & CanpbelI, 19?6). Na

Bacia do Paraná, anbientes de planieie de ¡raré do Grupo passa Dois

(Sousa, 1385) foran tar¡bér¡ doninadas pelos negadesmideos

( Ples iocyp¡ineJ Ja, Py¡aøus, ëastcreJJa, Fatt¿sla).
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de pLataforna rasa do Neopal,eozóico da

Austrália, próxinos do níveL de base das ondas, caracterizados por

substratos arenosos e silticos, contên u¡na fauna bentônica

diversificada de pelecipodes da epifauna e infauna (Runnegar &

CanpbeIl, 1976). Dentre os eLe¡¡entos da infauna rasa, destacan-se

l{yon i a , llegadesnus e Stutchburia.

Os neÉadesEideos são encontrados, ainda, em anbientes
deltáicos. No Neopaleozóíco da Austrá1ia, por exe¡np1o, arei.as de

prodelta foran habitadas predoninant,enente por Hyonìa e l{e¿¡adesnus

(Runnegar & Canpbel1, 1S76). Na Africa do Sul, os depósitos de

frente deltáÍca da Fornacão Waterford (Cooper & Kensley, 1984) foram

ocupados por Jacquesia e Casterel.Ja.

No Neopaleozóico da URSS, #yo¿ja parece ter vivido en

locais de águas rasas de substrato sílt,ico e inconsolidado, ao

contrário de alguns eLenentos afins (P¡aenyonia Astaf'yeva-
Urbaytis), que são encontrados e¡n sedimentos catbonát,icos,

indicativos de águas pouco agítadas (Astaf'yeva-Urbaytis, lggg).
Pel,o acir¡a exposto, nota-se que llyonia e llegadesnus

parecen ter se adaptado a vários habitats de áÉluas rasas, o que ê

conpátivel com a sua ampla distribuição paleogeoÉráfica, nostrando

facilidade de adaptagão às mudanças anbientais. Estes generos deveû

ter sido, portanto, eurit,ópicos. A presença dos gêneros Astart,ila,
Pyranus, llegadesnus, yonia e Stutchburia, na Fornação Palerr¡o é

eoupativel con urn ambiente de águas narinhas rasas, possivelmente,

de infra¡¡aré a platafor¡Ba Ínterna.
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6.3 ESTRUÎURA TROFICA

A estrutura trófica de una "conunidade fóssi1" é de

diftcil reconstituição, tendo em vista, p¡incÍpalnente, o problena

da preservação diferenciaL dos diversos grupos de o¡ganismos

originalnente associados . A1én dÍsto, ar¡bientes instáveis,
caracterizados por situações de alto "sl.ress" anbiental, podem ser

ocupados por conunidades instáveis ( "sinples" ), com estrutura
trófica bastante conplexa (5cott, 1S76). Contudo, existe una forte
correlação entre a natureza do substrato, a dist,ribuicão dos

organisnos bentônicos e seus necanismos de alinentacão, o que,

associado con algunas feições Eorfológicas (e.9., sinus palial),
pernite a reconstituição dos hábit,os alinentares dos pelecípodes

f ósse is .

0s peleeípodes são considerados dentro da estrutura
trófica das co¡¡unidades marinhas co¡to consu¡¡idores. AlElunas f or¡ras

alinentam-se de natéria orgânica en suspensão na água, enquant,o

outras de natéria orËlânica depositada nos substratos. A turbulência
da água é un dos principais fatores que controlan a distribuição dos

recursos alinentares. En condições de águas agitadas, as partícuIas

alinentares estão constantenente em suspensão, enquanto sob

condigões pouco ener6léticas, a materia orgânica tende a se depositar

no fundo. Estas condições são as lnes!¡as que control"ar¡ a textura dos

sedinentos. Assin, substratos argilosos ou síltico-argilosos são

coDu¡trente ricos en natéria orgânica, ao passo que os fundos formados

por particulas Daiores, característicos de anbientes con afta
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enûrgja, contêB poucå natéria orgânica nos seus interstícios.
Diversos estudos com pelecipodes tecentes e fósseis tên

confirnado essa correlação, denonstrando que as fornas da infauna ou

da epifauna que viven en águas rasas) são suspensivoras. Rhoads &

YounÉ (1970) notararì, inclusive, que substratos constituldos por
particulas de argila não coEpactadas, poden entupír o aparato
alinentar dos pelecipodes suspensívoros. 0s pelecipodes detritívoros
são encontrados, nornalnente, nos habitat,s de águas nais profundas e

substrato ar6liLoso, rico en matéria or6lâníca. Estes pelecipodes
pertencen, Eleralmente, à Superfamília Nuculanacea Adans & Adams,

exíbindo este Eesno padrão desde o Paleozóico. Entret,anto, Stanton &

Dodd (1976) reco¡rendan cautela na utilização dos hábitos alinent,ares
dos peleclpodes fósseis para inferir a espessura da 1ânina d'água.

Isto porque, e¡¡bora exista certa correlação entre a profundidade da

água e a energia do neio, ambientes Ds.rinhos do Recente, que

apresentan águas rasas, tnas que estão proteÉfidos, poden conter alta
Proporgão de fornas detritívoras. De nodo contrárío, nos habitats
profundos situados nas bordas das pJ.ataf ornas, comunidades do¡rinadas

por elenentos suspenslvoros são tanbén encontradas (Stanton & Dodd,

1976 ) .

0s dados coligidos da norfologia funcional dos pelecÍpodes

estudados, a analogia corn fornas narinhas atuaj-s e as

caracteristicas sedimentológicas da Formação PaLermo de São Sepé e

Guiratinga suÊleren que todos os peleeÍpodes estudados foran
orElan isEos suspensívoros.
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6.¿ CARACTERISTICAS PAIEOSSINECOLOGICAS DAS ASSEHBLEIAS DE

PELECIPODES DE SÃO SEPE, RS, E GUIRATINGA, HT

Certanente, o nútnero de espécies originalnente ptesentes

n&s assenbléias estudadas era naior, pois conforme tem sido
denonstrado por trabalhos e¡n conunidades bentônicas narinhas atuai.s,
en locais de á6uas rasas, há una perda percentual de individuos,
tendo en vista o seu potencial de fossi!ízaçá.o. A despeito deste
problena, chara a at,enção a ausência de invertebrados narinhos
estenoalinos (e.9,, briozoários, crinóides, braquiópodes) nas

assenbléías de são sepé e Guiratinga. Alén dos invertebrados
narinhos estenoalinos, estão ausentes tanbén outros or6lanisuos que

suportaû certa variação da salinidade, como os gastrópodes.

Conparando essas assenbléias con outras conhecidas do

Grupo Tubarão, nota-se una redução drástica na diversidade de

organismos, Nas assenbléias do Subgrupo Itararé (e.€., Teixeira
Soares), alén dos pelecípodes estão presentes várias espécies de

braquíópodes articulados, gast,rópodes etc. Na assembtéia de Taió, da

Fornação Rio Bonito, enbora os pelecipodes sejan os indivíduos
predoninantes, ocorreD braquiópodes, Elastrópodes, asteróides,
ofíuróides.

A eJ.ininação gradual dos ínvertebrados bentônicos
estenoarinos parece un fenôneno natural dos nares epieontinentais
que estan sujeitos a u¡n progressivo confinanento. Os nares

epicontinentais do Recente apresentan un regíüe hidro)-ógico bastante
conplexo, podendo coexistir regfiões cor¡ salinidades abaixo ou acima
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do no¡nal, dependendo da quantidade de rios que drenan a costa ou do

índice de precípitação anuaI. Nesses ¡¡¡aresr pelecípodes e

gastrópodes estão dentre os invertebrados bentônicos nais comuns.

A ocorrência de assembléias bentônicas formadas quase

exclusivanente por pelecipodes não é ineorun no reglistro
paleontológico do Neopaleozóico, nem e¡n certos nares epicontinent,ais
do Recente . Gonzalez ( 1976 ) argumenta que os peleclpodes en

condições favoráveis "poden cheÉlar a ttansfolmar-se ela excelentes

conpetidores e deslocar outros Elrupos com n¡enores condições de

adaptação", dando orige¡n a assenbléias constituídas en Eirande parte
por estes invertebrados.

As duas nalacofaunas estudadas apresentan baixa

diversidade, nas glrande núnero de individuos de tananho reduzido.
Nas faunas de invertebrados bentônicos narinhos do Recente a

natu¡idade sexual destès oiganisnos é reconhecida coú cetta
facilidade. No caso dos fósseis, alén do estágio de naturidade

sexual ser de difieil reconhecinento, o tananho reduzido de algunas

fornas pode estar relacionado a uE transporte seletivo- Assin, há a
necessidade de se estabelecer critérios para o reconhecinento da

naturidade sexual. De acordo con Hall,an (1965), este reconhecinento

Pode ser efetuado de duas fornas: a) quando os fósseís considerados

com tananho anornalnente reduzido diferen so¡rente no seu pequeno

porte, em reJ.ação a outras fornas da ¡oesma espécie de mesna idade

geológica, e b) nos casos er¡ que as caracterÍsticas das conchas

fósseis (e.9,, espaçanento das linhas de crescinento) é si¡niIar
àquelas verificadas en orÉlanisnos vivos, sexualmente maturos.
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Utilizando-se o prineir-o critério de HalIam (196b), nota-
se que as espécies de São Sepé parecem não apresentar atributos
norfológicos que não estão presentes nas fornas dos nesnos gêneros

que possueú Elrandes di¡¡ensões. As espécies de São Sepé, pertencentes

a Pyranus, Ileg¡adesøus, AstartiLa e Stutchburja, por exenplo, são

drasticamente menores em conparação com as fornas do Neopaleozóico

marinho da Austrália. Estas mesnas consíderaoões poden ser aplicadas
à nalacofauna de Gu i rat inÉa .

Dent¡e os diversos fatores que contribuen para a redução

do tauanho dos organis!¡os narinhos viventes, destacan-se o

suprinento de alinento, condições de hipo ou hipersalinidade,
tenperat,ura, quantidade de oxigenio dissolvido na água, turbidez,
exposição às ondas, densidade populacionaL e típo de substrato
(Ha11an, 1S65 ) .

Para Hallan (1965), o suprinento alitrentar é o prineipaJ_

fator que controla as variações de tananho. Hoore (1958, in Hal1am,

1965) destaca que Ìlytilus aduljs Linné pode sobreviver várias
semanas na ausência de oxigênío, mas nãc de alinento. fnfelizmente,
e¡r muitos casos, est,e fenômeno é difícil de se det,ectar nos fósseis.

Segundo Eisna (1965), 9ue estudou o desenvolvi¡rento

ontogenético de Ca¡diuø eduJe Línnê, a tazão de crescinento e a

longevidade de certos pelecÍpodes seria diretamente proporcional à

salinidade, Desse modo, o tananho da concha seria cont,rolado tanbém

por esta relação. Contrarianente, outros autores (Bateron, lggg;
Rayer - Cherneossova, 7529, in Eisna, 1965 ), constata¡an una

dininuição no t,ananho nédio de certos pelecipodes, nas áreas que

possueÌr salinidade nuito elevada. Para Loppens (1g2S, in Eis¡¡a,
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1S65), potén, haveria um decréscimo no ta¡nanho, quando os orÉfanis¡oos

estão subuetÍdos a condÍFões desfavoráveis de hipo ou

hipersalinidade.

0s nares epicontinentais do Recente, incluindo o Báltico,
o Negro e o Cásp io, apresentan áÉluas salobras , possu indo
caracteristícamente faunas de peleclpodes e Elastrópodes com tananho

reduzido. Porén, certos pelecípodes do Elênero llya Linnê que estão
ber¡ adaptados às condições de águas salobras aptesentam grandes

dinensões (HaIlan, 1965).

A variagão de ta!¡anho e¡o função da tenperatura é outro
aspecto diftcil de ser reconhecido tanto nos invertebrados
bentônicos viventes, cono nos fósseis. No que se refere aos

pereclpodes, algu¡¡as pesquisas têm denonstrado resultados
discrepantes entre si. Devido à maior facilidade de precipitação do

carbonato de cáleio nas re6liões de áEluas quentes, algunas formas
possuem conchas Elrandes nos Eares tropicaís. De outro lado, Coe &

Fox (7544) relatan que os pelecípodes geraLmente possue¡n dimensões

acentuadas nas regiões de latitude elevada. De acordo co¡û Hal1am

(1965), a tenperatura não é un fator que eontribui de naneira
significante para a redução do t,ananho das espécies.

Durante a deposição da !'ormação Palerno do Río Grande do

Sul, deve¡n ter predominado condiçòes clináticas tenperadas frias e

tjnidas (Bort,oluzzi et âI., 1980). Curiosamente, os generos

identificados en são sepé e Guiratinga apresentam grandes dinensões
justanente nos fundos uarinhos contenporâneos à gflaciação

neopaleozóica do Gondvana,
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A oxigenação da água, âo contrário da tenperatura, é u¡r

dos fatores abióticos nais inportantes no controle do crescinento
das conchas, sendo reconhecido com certa facitidade no easo dos

fósseis. Nos ambientes anaeróbios a inibição do crescinento só não ê

notada nas espécies que estão ben adaptadas àquelas condições

(HalLan, 1965). A ausência de oxigênio não pareee ter sido o fator
responsáve1 pelo tananho reduzido dos pelecípodes de São Sepé e

GuiratinEla, pois não existen evidências de anbientes anaeróbicos

durante a deposicão da Fornação Palerno.

0utros fat,ores que poderiar¡ ter contribuido para redução

das dinensões das ccnehas dos pelecipodes aqui tratados, são a

salinidade da água e o suprinento alimentar. Analisando a conposicão

das assenbléias de invertebrados do Grupo Tubarão nota-se que há uma

redução gradual dos elenentos r¡arinhos en direcão ao topo da

sequência neopaleozoica (Grupo Passa Dois, sobrejacente). Até o

nonent,o, orElanisnos tipica¡rente ¡rarinhos não f ora¡u eneontrados em

são sepé e GuiratinEra, enbora a naioria dos perecipodes

ident,ificados pertençan a gêneros narinhos. Este fato poderia

sugerir condições de hipo ou hipersalinidade. Contudo, segundo

Rodrigues & Quadros (19?6) o teor nédio de Boro da Formação PaLerno

u ltrapassa a r¡éd ia da Fornação Rio Bon ito ind icando aur¡ento na

paleossalinidade . Entretanto, essa for¡ração contên fósseis de

invertebrados (e.€., braquiópodes, ofiuróides) tipieanente nnarinhos.

Quanto ao suprinento alinentar, ê curioso notar que nos anbientes

narinhos rasos, o provável habitat dos pelecípodes de São Sepé, a

produtividade é geralnente alta e as populagões constituídas por u¡n

núnero acentuado de indivíduos, perteneentes a poucas espécies
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(Collinson & Thonpson , L982>. A assenbléia de São Sepé apresenta

baixa diversidade, nas grande abundância de individuos, o que

poderia refletir boa disponibilidade de recursos alinentares. Assin,

a suposição de que a salinidade e os reeursos alinentares tenhan

influeneiado o desenvolvinento ontoElenético dos pelecipodes de São

Sepé e GuiratinEa, reclana por estudos nais acurados.
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7. TAFONOHIA

A Tafononia sofreu un enorne avanço conceitual e

netodológico nas duas úrtinas déeadas (Kidwe11, 1ggb, 1gg1; Kid¡.¡err_

et al . , 1986; Brett & Baird, 1986 ) , particular¡nente deviclo a sua
grande contribuição en sedinentorogia e estratiElrafia, no

reeonhecinento de regines hidrá.ulicos e facies tafonômicas (Speyer &

Brett, 1986, 1988; Kidwell & Bosence, 1991 ) , e¡n paleoecologia e

bioestratigrafia na identificação do,,bias post-nortem,' (Fursich,
1978; Kidwell, 1986; Kidwell & Ai.gner, 1985; KidwelL & Jablonski,
1983; Kidwell & Behrensneyer, 1988 ) e no reconhecimento de

assenbléias condensadas (Kidwe]I, lggg; Kidwell & Bosence, 1gg1).

No Brasil, pouca ênfase tem sido dispensada aos estudos de

eunho tafonônico, enbora coquinas e outros tipos de concentrações
fossillferas sejarn feições conspíeuas do reEristro sedimentar do

Neopaleozöieo da Bacia do Paraná. Seu estudo, de acordo com os

critérios ¡nodernos da análise tafonônnica, poderia contribuir para u¡n

nelhor entendi¡nento das condições ambientais e processos envolvidos
durante a sedinentação de certos intervaLos dos Elrupos Tubarão e

Passa Dois.

0 estudo tafonônico da assenbléia de são sepé é

dificultado pela ná qualidade dos afLoramentos, eue não pernriten,
por exenplo, a observação da geonretria do leito fossilifero. A1ér¡

disso, parte dos fósseis eoletados pelo Prof . Dr. Darey Closs jâ se

encontrava separada da natriz. 0 estudo tafonônico da assembréia de

Guiratinga é ainda nais conpricado, pois as únicas infornações
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disponlveis provên do trabalho de Petri & Fúlfaro (1966) e de una

pequena anostra, de dinensòes centinétricas, da Coleção Cientifica
do Departamento de Paleont,ologia e Estratigrafia do IGIUSP. A

despeito desses proble¡nas, algunas eonsideragões de caráter geral
poden ser feitas a partir desse naterial.

Do ponto de vista tafonônico, as concentrações

fossilÍferas est,udadas são ¡nonotípicas, constituídas excLusivamente

de caraPaças bivalves de pelecipodes. Estas, porén, têm sido nuito
enpregadas nos estudos tafonônicos, porque possuem propriedades que

permiten identif icar e quantificar os processos bioestratinôricos,
fisicos ou biológieos que atuara¡n na formação de concentrações de

restos esqueletais. Assim, por exenplo, o lndice de articutação e

fragmentação das conchas pode estar relaeionado eon a energia do

neio, Érrau de transporte, predação, bioturbação e tenpo de exposicão

na interface águar/sedi¡nent,o. A1ém disso, eoncentrações de eonchas de

pelecípodes são conuns en u¡na série de facies representativas de

diversos anbientes de sedimentação de mares epicontinentais, onde

fósseis de outros grupos de invertebrados tipicamente narinhos estão

ausentes ou são raros. As tabelas 1 e Z ¡nostran a potencialidade de

utilízaçá.o das conehas dos pelecipodes, segundo os seus atributos
morfológicos e nodos de vida, Do que concerne a identificação e

quantificação dos processos hidráu1ieos, responsáveis pela gênese

das coneentrações fossiliferas.
0 Eirau de seleção resultante do transporte e

retrabalhamento de bioclastos pode ser quantifieado segundo as

classes de tananho das eonehas, o índice de vaLvas esguerdas yer^sus

direitas, o lndice de valvas fragnentadas versus valvas co¡npletas e
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a relação de valvas arti.culadas e desarticuladas. euando o

peleclpode está vivo, a contração dos músculos adutores mantén as

valvas fechadas. Após a ùorte do aninal, com a necrólise daqueles

núscuIos, as varvas tenden a se abri¡, ficando unidas pelo

ligarento, que é una estrutura bastante frágil. Sua movinentação

Iateral e/ou deriva por ação de correntes e ondas pode causar a

desarticulagão das valvas. Nos anbientes narinhos ben oxiÉenados, a

desarticulagão das valvas pode ocorrer en poucas senanas (Schafer,

7972). Entretanto, deterninados tipos de dentição (e.g. ,

heterodonte) poden ajudar as valvas a ficaren por nais tenpo unidas,

De acordo com Henderson & Frey (1986), valores nuito discrepantes
entre valvas conjugadas e desarticuladas indican acentuado

transporte e retrabalhanento. Na assenbléia de São Sepé, predoninan

as valvas desarticuladas (662), enbora o núnero de valvas conjugadas

não seja pequeno (34'Á). Conparando-se esses resultados con os

obtidos por Runnegar & Ne¡relL ( 1S71), para duas assenbléias

distintas da parte nédia do Grupo passa Dois, constata-se que na

assenbléia de Pinzonell.a il.l.usa Reed, 97,5i( das valvas estão

desarticuladas. Na assenblé ía de Pinzonella neottopica (Reed) não

ocorre& vaÌvas conjugadas. SeÉundo Runnegar & Newell (1971), essas

duas assenbléias resultaríau da acão de ondas eu anbiente internaré.
A porcentagen relativamente alta de valvas conjugadas en Sã.o Sepé

reflete, assim, un baixo grau de transporte.

0 núnero de valvas direitas e esquerdas tanbén pode ser

utilizado cor¡o indicador das condições hidrodinânicas do meio.

Behrens & llatson (1969) denonstraram que nas praias do Texas valores
muito diferentes de valvas esquerdas e direitas resultan de u¡na
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forte seleção, principalnente pela aFão de ondas na região
internaré. Estes resultados, contudo, devem ser enpregados con

cautela, pois estudos experimentais con pelecipodes atuais (Chave,

1964), evidenciar¡ que a durabilidade depende do tamanho, espessura e

fábrica da concha. Na assenbléia de São Sepé, a porcentagen. de

valvas esquerdas (347> e direitas <327,) ê praticanente a nesn¡a.

Novanente ut,iliaando-se para conparação os dados disponíveis en

Runnegar & Newell (1971), nota-se que 632 das valvas presentes na

assembléia de PinzoneJJa il.Jusa Reed são esquerdas, ao pas6o lue 37%

são direitas. Esses ¡nesnos vaLores são encontrados na assenbléia de

PinzonalLa neottopica ( Reed ) . De acordo con os autores, esses

valores discrepantes são simíLares aos encont,rados por Behrens &

l{atson ( 1969) r rros depósitos conchiferos atuais, presentes nos

anbientes internarés das praias do Texas.

A disposição das valvas na natriz fornece tanbém, dados

inportantes sobre a dinånica deposicíona1. Conchas com orientação
concordante e convexidade para baixo denotan redeposição por tração
associada a correntes de turbj.dez induzidas por ondas de tenpestade

(A1len, 1984) ou redeposição por migração de narcas onduladas

(CIifton & Boggs, 1970; CIift,on, 7971). por sua vez, bioclast,os co¡r

orientação concordante e convexidade para cima suËleren reorientacão
pela ação de correntes em ambientes de alta energia, indicando que

as conchas atingiran equilíbrio hidrodinânico. Na assetDbléia de São

Sepé os fósseis estão ar¡anjados t,riditr¡ensionalmente na natriz, de

forma concordante (paralela ou subparalefa) ao acananento, Alguns

elenentos, porén, estão situados en posição obtíqua em relação ao

acauanento, coexistindo conchas con a convexidade voltada para baixo
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e para cina, evidenciando que nuitas não atin6liram a sua náxina

estabilidade. A presença de bioclastos con orientacäo concordante e

convexidade voltada para baixo ou para cina, en associação corn

bioclastos en posição obIíqua, é veríficada, nornalnente, nas

concentrações fossilíferas fornadas por ondas de tempestade. Em

seção, nota-se que eertas conehas apresentan padrão de enpacotanento

do tipo enpilhado ("stacked" ) e mais raranente, aninhado ("nested").

De acordo com Kidwell et al. (1986), conchas empilhådas ou aninhadas

con a convexidade para cina ou para baixo refleten retrabalha¡¡ento

Por ondas dè tempestade, possivelnente devido á intetferência entre

conchas de diferentes dinensões durante o transporte. Tanto na

assenbléia de São Sepé quanto na de GuiratínÉla, a concentracão dos

restos esqueJ.etais é relativanente densa, com muitas conchas

exibindo cont,ato fisico unas co¡¡ as outras. Cont,udo, a Eatriz da

concentração fossil.ifera de São Sepé não é suportada pelos

bioclastos ( "bioclast-supported" ). Não fica descartada, poré¡n, a

hipótese de haver variação lateral na densidade dos bioclastos.
Intensa bioturbação junto à interface água/sedinento

(Emery, 1968) ou dentro do substrato ( Salazar-Ji¡renex et a1., 1982)

pode nodificar, tanbén, o arranjo das valvas já incorporadas aos

sedinentos. Em certas planlcies de narés atuais, o retrabalhanento

Por intensa atividade biológica é o principal- processo que atua na

fornagão e estratificação das canadas conchíferas (Heldah1, 1987).

Enbora intensa bioturbação seja una das características nais

notáveis dos sedi¡¡entos da Foruação Paler¡no, nas amostras que contên

os peleclpodes não existeB evidências da atividade de orgfanisnos,

sugerindo que a biot,urbagão não deve ter sido o principal agente que
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contribuiu para a forEação do jaziElo fossilífero de São Sepé.

Na interface água,/sedinento, a predacão, a bioerosão, a

incrustagão e a corrosão poden at,uar junt,anente con os necanisnos de

dissolução do carbonato na destruição das conchas, evidenciando

exposigão no fundo, antes de sua incorporacão aos sedinentos (Brett
& Baird, 1S86). Denso acúnu1o de conchas na interface água./sedinento

causa profundas nodificações na estrutura e dinânica das conunidades

bentônicas, t,ornando fundos inconsolidados e instáveis en ilhas de

fundo duro e estáve1 ("taphononic feedback", aenau KidweLL &

Jablonski' 1s83). Tais caracterlsticas dificultan sua eoronização
pelos peleclpodes da Ínfauna, sendo favoráveis, entretanto, às

fornas da epifauna bissada. Essas acunulações atuan tanbén cono

refúgio contra o "stress" anbiental para una série de outros
inverteb¡ados (e.Éf ., crustáeeos). Nas conchas de São Sepé, sinais de

predação ou incrustação ainda não f ora¡n identificados, sugerindo que

elas não devem ter pernanecido expostas por longos períodos na

interf ace água,/sediuento.

Nos anbientes narinhos onde a seleção é r¡uito elevada,
pode haver fornação de concentrações fossiliferas nonoespecíficas

ou con bioclastos exibíndo classes de tananho siniLares. A

diversj.dade da nalacofauna de São Sepé não é conpatíve1 con a

acentuada se1e9ão hidrodinânica. Do ¡nes¡¡ro Inodo, as diversas classes
de tananho encontradas, incluindo nistura de conchas de dimensões

nilinétricas até centi¡nétricas, não evídencian gtande selecão poÌ

transporte. Contudo, Jackson (1968) suglere cautela no enpreËlo de

cl-asses de tananho das conchas de peleolpodes na quantificação do

Elrau de selegão por transporte. Esse autor verifieou inportantes
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alterações na curva de frequência de tananho de espéeies, de

pelecipodes viventes, de una mesna årea, en função de diferenças na

velocidade de crescinento e reprodução, e laxa de mortalidade, coruo

resposùa a alterações nã.s características físicas d¡r neio.
Segundo Aigner (1985) e Fursich & Kirkland (19tr6), dentre

outros, as concentrações fossilíferas fornadas por ondas de

tenpestade exiben, geralnent,e, as seÉluintes caracterlsticas:

base eros iva;

bioelastos dispostos na Eatriz de fo¡na obllqua ou

con a concavidade voltada para baixo;

en seção, muitas fornas apresentar¡-se de forna aninhada

( "nested" ) ou enpilhadas ( "stacked" );
o núnero de vafvas desarticuladas é conunente elevado,

enbora valvas conjugadas sejan frequentes;

a proporção entre valvas esquerdas e direitas ê

senelhante;

poucas conchas apresentan sinais de bioerosão;

estão presentes conchas de diversas classes de tananho,

evidenciando baixa seleção granulonétrica;

Eleralnent,e, as conchas estão bem preservadas, sendo a

sua fraÉlnentação oriElinada pela cotDpactacão do depósito

e não pot uÌ¡ éirande transporte,

Nornalnente, tais concentrações fossilíferas deven ocorrer
associadas con outras feições diagnósticas, tais como: níveis
bioturbados e arenitos finos con estratificação cruzada ,,hunnocky,,

a)

b)

f)

s)

c)

d)

e)

h)
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etc.

Do ponto de vista ecológico, os efeitos da atuacão de

ondas de tenpestade junto à conunidade bentônica narinha são ben

conheeidos através dos trabalhos de yeo & Risk (1g7g), Dobbs &

Vozarik (1983) e Peterson (1S85). Dentre as principais nodificações
a¡abientais índuzidas pelas ondas de tenpestade destacam-se a intensa
erosão do substrato, o au¡ento na t,axa de sedinentação e nudanças na

sarinidade da água. Yeo e Risk ( lszg ) constatara¡! acentuada

alt,eração na densidade de popui.ações de pelecipodes na¡inhos e

auDento na sua taxa de nortalidade, por exunação e transporte,
devido à intensa erosão do fundo . Dobbs e Vozarik ( 1gg3 ) ,

enLretanto, não not,aran grandes nodificações na densidade, núnero de

espéeies e táxons dominantes, após a passagen de ondas de tenpestade

nas conunidades bentônícas costeirås da região de Hillstone point,
Connecticut. 0bservaran, contudo, intenso transporte Iateral, por

muitos quiJ.onetros, de organismos da infauna. Peterson (1SBS) relata
que durante eventos de tenpeslade as comunidades de peleclpodes

marinhos que habita¡r locais de águas calmas apresentan aunento na

taxa de r¡ortalidade, parùicularnente devido ao au¡ûento na taxa de

sedinentação. 0 lndice de mortalidade varía, contudo, dependendo do

hábito alinent,ar e di¡ensões dos pelecipodes.

Pelecipodes com Eodos de vida distintos apresentam

respostas diferentes à ação dos processos bioestratinônicos. Assin,
o lndice de pelecipodes da infauna versus da epifauna pode ser
utilizado t,a¡rbér¡ co¡ro indi.cador de transporte diferencial e taxa de

sedinentação. ArÊluns pelecipodes que escava¡n profundanente estão
nais protegidos dos efeitos da erosão do substrato. porén,
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dependendo da intensidade do processo, durante a passagen de ondas

de tènpestade e6ses organísnos são exunados. por exenplo,
peleclpodes escavadores profundos, como PhoJadoøya candida Sowerby,

Parecen ser encontrados nas praias sonente após períodos de

tenpestade (Heek, 1876), quando são exunados pela ação junto ao

substrato de ondas anor¡¡alEente Elrandes. Desse nodo, peleclpodes

escavadores preservados em posição de vida (in situ), cono aqueles

encontÌados no SubElrupo Itararé (Rocha-Canpos, 1968), e na Fo¡nacão

Rio do Rasto (Rohn, 1988) indican rápido soterranento, se¡n gtande

renobilização do fundo (Alexander, 1386), por aunento na taxa de

sedinentação devido, provaveluente, a ação de ondas de tenpestade

(Peterson, 1985). En São Sepé, não foram, ainda, encont¡ados

peJ.ecfpodes eE posição de vida havendo associação de fornas da

infauna rasa e internediária con elenentos da seni-infauna bissada,

denonst,rando exunàção das fornas escavadoras, reorientação dos

bioclastos e redeposição.

A senelhança entre a porcentaElem de valvas esquerdas (J4%)

e direitas (32'Á), o nú¡nero relativanente alto de valvas articuladas
(34%), as diversas classes de tananho presentes, a distribuição
eaótica dos bioclastos na datríz con espécies concentradas de forna

enpilhada ( "st,acked" ) ou aninhada ("nested"), o nrlnero de valvas não

fragnentadas (62%), a ausêncía de incrustação e bioerosão nos

Peleclpodes da assenbléia de São Sepé, sugeren que estes sofreram

rápida seleção, reorientação e redeposição, provavelr¡ente durante ur¡

evento de sedinentação episódíca, não representando, assin, uma

acu¡ûulação gtadual de material bioclástico ¡esultante da produção

biológica de conunidade bentônica. A presença de arenito nuit,o fino



I¿3

con laninação cruzada do tipo "hunmoeky" no afloramento de São Sepé

parece corroborar tal suposição.

Kidwell et al , ( 1986) sugeritan os ternos ,,autóct,one,,,

"paraut,óctone" e "a1óebone" para designar os diferentes tipos de

asser¡bféias fossillferas. As assenbléias autóctones são fornados por

elenentos pertencentes a utna conunidade local e que säo preservarJos

en posição de vida. Já as assenbléias parautóctones são conpostas

por el-erent,os que sofrera¡¡ certo retrabalhanento, mas que não foram

transportados para fora do seu habibat. Por fin, as asse¡:lb1éias

aIóct,ones seria¡n aquelas fornadas por espécines que foram

transportados para fora de seu habitat de vida. A nistura de

formas escavado¡as rasas (e.É,., Astartila clossi) e da seni-infauna
bissada (e.9., Stutchbu'ria sepee¿sjs), e outras feíçòes
bioestratinômicas (e.9., potcentagem de valvas esquerdas, di¡eitas e

articuladas), acina descritas, indicam t¡atar-se de uma assembléia

do tipo parautóctone a alóctone.

Ao contrário da maioria das assernbléias da parte média do

Grupo Passa Dois, cujas conchas estão Eferalnente silicif j_cadas, as

de São Sepé apresentam-se na forna de uoldes internos e externos, e

nais raranente noldes co¡npostos. De acordo con Brett & Baird (1986),

quando diversas espécies de una nes¡na assembléia apresentan tipos de

fossilização dÍstintos, é possivel que isto reflita diferencas na

composição mineralógiea das conchas. Desta forma, é prováveL que a

conposição nineralógica original das conchas dos pelecípodes de São

Sepé tenha sido sinilar.
A naíoria dos pei.eclpodes de São Sepé pertence à Subclasse

Anonalodesnata Dall, sendo suas conchas possivelnente aragoniticas
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(Runnegar, Lg74). No anbiente ¡rarinho essas conchas são as prineiras
a sererì dissolvidas, sendo seguidas pelas conehas caleltieas,
ossleu 1os de equ inoder¡nas e por esqueletos fosfáticos (apat,ita)
(Seil.acher, 1982). Desde gue as conchas dos pelecípodes de São Sepé

não parecem ter ficado expostas, por um lonÊlo tempo, à ação dos

agentes de bioerosão e corrosão, é provável que a sua dissolução
tenha ocorrido quando estas já estava¡n incorporadas aos sedinentos.

SeÉundo Davies et aI. (1989), devido à rápida dissolução das conchas

que estão expostas na interf ac e âg,ua/ sed imento, no que eles

deno¡rinara¡n de TAZ ( "taf ononiically-active zone" ), estas rara¡nente

podem se acu¡nular no fundo oceânieo, exceto nos locais onde a

produção biológica é nuito E:rande ou as taxas de degradação da

nat,éria orÉlânica são nuit,o baixas.

Estudos realizados em a¡nbient,es estuarinos at,uais con

águas eurihalinas ou mesohalinas, por exemplo, evideneian que a

neLade das conchas depositadas na superficie dos sedinentos ê

destrulda en, menos de um ano (cunmins et al., 1986; powell et aI.,
1984). Este periodo é ¡nuito nais rápido do que o constatado por

Davies et a1. (1989), segundo o qual, a metade das conchas presentes

nos ambientes praiais e de baias são destruidas por dissolução em

cinco anos. Por este notivo é que para a preservação do ¡naterial
conehíf ero há a necessidade de um rápido sot,erranento, co¡nu¡nente

através de proeessos físicos (Davies et â1., lg8g).

Para que haja dissolucão das conchas é necessário que a

água seja rica em ácidos, 9u€ podem ser provenientes da deeo¡nposição

da matéria orgânica (coz, HN03, H2Po4) e da oxidação de compostos,

tais cono o HzS, produzindo H2S04. Assim, ê prováve1 que, durante un
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certo Perlodo, as águas intersticiais que percolaran os sedimentos

fossillferos de São Sepé, t,enhan sido ácidas. Contudo, vale lenbrar
que estes sedinentos estão extrenanente silicificados, devendo est,e

processo ter ocorrido após a dissolução das conchas.
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8. PALEOBTOGEOGRAFIA

En contraste eon as ricas e variadas faunas de

invertebrados do Neopal eozóico da Anériea do Su1, que se

desenvolveram e¡n regiões narinhas geossinclinais (Rocha-Canpos &

Archangelsky, 1985), as assenbléias coevas da Bacia do Paraná, no

Élera1 pouco abundantes e diversif icaclas, evolulran e¡n un ¡nar

epieontinental, que ocupou uma extensa bacia intracratônica, sujeita
a un gradual conf ina¡rento .

A históría neopaleozóica da Bacia do Paraná

conpreendeu fases de sedimenLação glaeial ( terrestre/ÉIâcío-
narinhri), f 1úvio-de1táiea, ¡narinha e continental, associadas a unr

ciclo naior transgressivo-regressivo (Santos, 1987 ; Zalan et a1. ,

1988). As variações a¡nbientais envolveran, tanbér¡, üD aquecinento
geral en direção ao final do Perni-ano, flutuações nos anbientes

bentônicos disponíveis, nâ salinidade das águas, Dâ disponibilidade
de alinentos etc. Essa evolugão paleogeoglráf ica e paleoa¡ubiental

provavelnente influenciou a conposicão, distribuicão, diversidade,
afinidades e a história evolutiva dos invertebrados narinhos. En

particular, os f atores aci¡¡a deve¡r ter se ref letido nas

características e no desenvolvinento das assenbléias de pelecÍpodes,

que constituen os t,áxons predoninantes nas faunas marinhas do

Neopaleozóieo da Bacia do paraná.
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8. 1 I'f ODELOS EVOLUTIVOS

Cor¡ relação aos pelecípodes do Neopaleozóico da Bacia do

Paraná, alÉluns esquenas existem na literatura, relacionando as

mudanças na paleogeografia da baeia e as suas possiveis inplicações
na oriÊle¡1, diversidade e caráter das assennbléias. De maneira gera1,

os nodelos evolutivos disponiveis restringem-se às faunas de uma ou

nais unidades litoestrati€ráficas dos grupos Tubarão e passa Dois
(Carbonifero superÍor,/Perniano suFerior), que tên sido exaninadas de

for¡ra isolada.

Enbora Beurlen (1954, lgSZa) tenha realizado u¡na anáIise
eoniunta das diversas assembléias de pelecÍpodes do Gondvana da

Bacia do Paraná, suas considerações ficaran, êtD parte, prejudicadas
pelo precário eonhecinento da taxononia daquelas faunas e da própria
hist,ória sedinentar neopaleo zoiea da baeia. De outro Iado, eo¡n

exceção dos trabalhos de Rocha-Campos (1g6Za, 1g6Zb, 1gT0a, 1970b),

Runnegar (L972a) e Rocha-Canpos & Rosler (19?B), pouca ênfase tem

sido dada à interpetação da origen e afinidades dos pelecípodes do

Grupo Tubarão. I'laior atenção, nesse particular, ten sido dispensada

à fauna do Grupo Passa Dois.

De acordo con os nodelos propostos por Leanza (1948),

Hendes (1944, 1952a, 1g54) e Beurlen (19s4), a fauna "endêniea', de

pelecipodes do Grupo Passa Dois, ter-se-ia desenvolvido em eondições

de áEluas salobras ou doces (não narinhas ) durante o Per¡riano, êû

eonsequência do progressivo isolanento Eeográfico da Bacia do

Paraná. Runnegar & Newell (1971) anaÌisaram o desenvolvimento da
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fauna através de critérios paleoecológicos modernos. Segundo esses

autores ' a história evolutiva da ¡r¡alacofauna do Grupo Passa Dois
assenelha-se a dos noluscos do Mar Cáspio, no decorrer do Cenozóico,
particular¡¡ente no que se refere ao seu acentuado caráter endê¡cico.

Descobertas reeentes (Cooper, 1979; Cooper & Kensley,

1984; Maranhão, 1gg6; Rohn, lggg; Simões & Fitt,ipaldi, 19g9a),

porén, denonstraran não só que a distribuição de algluns táxons do

Grupo Passa Dois era nais anrpla do gue se supunha anteriornente, nas

tambén que a fauna apresentava eerta quantidade de Eêneros comuns a

outras provincias paleobiogeográficas neopareozôicas.

Paralelamente, novas pesquisas estratigráficas vieram

a escLarecer aspect,os da história paleocleoÉlráfiea e paleoanbiental

neopaleozóicas (e.9., Gana Jr., 1g7ga, lgzgb; Sousa lggs; Santos,

1987; Rohn, 1988; Zalan et al. , 1988; Perinotto, lgg2 ), con

inportantes inpticagões no entendinento da evolução das faunas de

pe lec fpodes .

8.2 PATEOAHBIENTES E EVOLUçAO

Vários autores, dentre os quais Kauffnan (1973, 1925,

1977 ) e Jackson (1977), discutira¡r as inplicações evolutivas do

"st,ress" a¡rbiental-, habitat,s e hábitos de vida de invertebrados
marinhos f ósseis e recentes. De un r¡odo gleneralizado, pode-se dizer
que o grau de "stress" (ou¡ €n outras palavras, a intensidade da

selegão natural) ao qual as populações estão subnetidas, sob a forma
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de alt,eragões nos parânetros biológicos, físicos e quínicos,
interfere nas suas nudanças evolutivas. O aunento nas pressões

seletivas, por assin dizer, aceleraria o proeesso de evorução, pero

aunento das taxas de nortalidade entre individuos nenos adaptados e

através de ulna seleção nais rápida das novas adaptações (Kauffman,

t977).

0 problena ê, obvianente, co¡nplexo. Adaptabilidade
diferenciada de orÉlanismos estenotópicos e euritópicos, e a

estratégia trófica dos diversos Elrupos são alguns dos fatores que

podem interferir na resposta evolutiva dos orÉlanismos à ação dos

fatores anbientais (Kauffman , rg77). Este autor propôs ainda que

frutuações ar¡bienLais de grande escala, associadas, por exemplo, a

ciclos transgressivos-regressivos, possa¡n nodular o processo

evolutivo dos diversos grupos de orgianisnos, de acordo co¡tì os seus

diferentes padrões de respostas à ação do "stress" anbiental.
Durant,e as transgressões, âs condições anbientais sofrerian uma

¡relhora 8era1, con a anpliação dos ecoespaços, aunento e

diversificação dos habitats, culninando com o estabeleei¡oento de

condições marinhas mais nornais e, eventualmente, nnaior

produtividade e disponibilidade de recursos alinentares. Tais

condições possibilitarian a niÉlragão, colonizaçã,o e irradiação de

organisn¡os urarinhos diversos. Os puLsos regf ressivos, por sua vez,

resultarian: e¡n um quadro oposto, caracterizado pela diminuição dos

ecoespaços, restrição, isolanento, elininação de habitats prinários
e di¡rinuicão do nivel do mar, com consequente nudança nos processos

sedinentares etc. , caract,erizando una situação de alto "stress"
a¡¡biental (Kauffman, LgrT). Entretanto, Jablonski (1990) apresenta
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u¡n node Lo oposto . Aler¡ d isso , etrì geral , BS f ases regress ivas estão
melhor preservadas no reÉlistro sedimentar do que as fases

Lransgressivas, podendo causar distorgões na análise paleoecológica.

Conforne notado por Nevesskaya et al. (1gB?) altas taxas
evolutivas, 8IIì certos intervalos geológicos, têm sido verif icadas
quando a est,abilidade das biocenoses narinhas é quebrada,

prineipal¡nente pelo isolanento das bacias intracontinentais, en que

as nudanças bruscas no regine hidrológieo levan à conpleta extinção
da fauna narinha. 0 exenplo cIássico desse tipo de evolução é

oferecido pela história cenozóica das faunas do Har Cáspio, durante
o Terciário (Nevesskaya et â1. , lgBz), envolvendo alterações
paleoanbientais associadas ao isolamento geográfico, e à elininação
$radual da fauna narinha nornal seguida de rá.pida irradiação
adaptativa intrabaeial, especiação e morfoÉênese. A possíve1

analogia entre esse nodelo evolutivo e a história neopaleozóica da

Bacia do Paraná foi ja apontada por Newell & Runnegiar (1gZO) e

Runnegar & Newell (1971).

8.3 FLUTUAçOES AI,ÍBIENTAIS NA BACIA DO PARANA, DURANTE O

NEOPATEOZOTCO

Uma revisão sucinta da história geológica registrada na

sequência neopaleozóiea da Bacia do Paraná de¡ronstra que diversas
flutuações ambientais ocorreran nesse intervalo. De particular
inportância são as variações ocorridas nos padrões de sedimentação,

.---__/
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que produzira¡r diferentes anbientes narinhos bentônicos, rasos, onde

se desenvoLveran as faunas de pelecipodes do Perno-carbonifero
( Rocha-Canpos , 1973 ) .

No Carbonffero (t{estfaliano-Estefaniano?), após un longo
perfodo erosivo pós-devoniano, sedinentaçäo de natureza Ellacia1, na

Bacia do Paraná, teve inieio, a princfpio na sua porção norte, êD

seguida estendendo-se a t,oda a bacia. Condições de deposicão, no

Eieral, terrestres, f oram sucedidas por u¡na transgressão narinha no

Neoearbonifero, 9uê levou a una progressiva Ínundação da área por un

mar epicontinental raso.

Lobos Êflaciais deslocando-se para Ntl e N, a partir de

centro glaciaJ. situado na Africa aust,ral e de capa de gelo local
sobre o escudo sul-rioÉlrandense atinÉliran a marge¡n leste da bacia e

adentrara¡r-se nela, aterradas sobre o substrato terrestr e e/ou

subaquat,icanente. A possibilidade de um lobo deslocando-se para

leste, a partir da nargem SI{ da bacia é ainda controvertida. A

deposição inclui sedi¡nentos glaciais terrestres, ÉIácio-¡rarinhos,
interdigitados e intercalados con depósitos marinhos "normais",

fluviais, deltáicos e lacustrinos. Estes e, particularr¡ente, as

extensas canadas de folhelhos narinhos, fossiliferos, e canadas de

carvão locais poden estar relacionadas a variações gllácio-eustáticas
e a f lutua9ões clináticas durante a Éllaciação. Annbient,es bentônicos
diversificados e variá.veis devem ter caraeterizado o intervalo
gIacial, particularnent,e nas reEliões ¡narginais da bacia, em contato
com o gelo.

A sedinentação correspondente à parLe final da glaciação e

ao início das condições pós-glaciais, êm parte penecontenporâneas,
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no ânbito da bacia (Sant,os, 1987), envolve o recúo da naioria dos

Iobos E!laciais t e a progradação de depósitos arenosos fluviais e

deltáieos da For¡nação Rio Bonit,o, incluindo import,antes camadas de

carvão, configurando ur¡ pulso regressivo de ¡nenor nonta, associado

ao desenvolvi¡oent,o de aurplas áreas ¡uarinhas rasas, de fundo

erástico, de frentes deltáicas e ritoral. Após a deposição dos

sistenas deltáicos, retorna o caráter transgressivo da sedimentação,
possivel¡rente atingindo o seu cllnax durante a deposicão das

fornações Palermo e rrati (castro, lgBB; perinotto, lggz ) . As

condições anbientais, predoninante¡nente narinhas rasas, tendem então

a una naíor homogeneidade. A extensiva deposição de folhelhos neglros

da Fornação Irati docunenta a ocorrência de un anplo episódio
euxínico na bacia, porém, eontenporaneanente à existência de

platafornas rasas, narÉfinais, de deposição carbonática intercalada
co¡n a de folhelhos. Anidrita e feições de dessecamento associadas a

canadas espessas de carbonato indicaur já certo grau de aridez
cli¡rátiea (Castro, lgBB).

duran te

condições r¡arinhas de plataforna rasa persiste¡n ainda

a deposição da Fornação Serra A1ta, sücedida,

transieionalnente, peLos depósitos regressivos marinhos, rasos, de

planicie de maré e laEfunares, das forr¡ações Terezina e Corumbataí

(Sousa, 1985; Lavina, 1988). Una variedade de anbientes bentônicos

de fundos clásticos, provavelnente yeis e, eventualmente,

suieitos à exposição subaérea ¡narcan ja fase da história da bacia,
durante a qual se acentuara¡¡ as condiçõer de aridez clinátiea. O

$radual confinamento da Baeia do Paraná, durante a deposicão da

seção permiana eneerra-se con o desenvolvinento dos depósitos

()

0
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continentais (Rohn, lggg) ou canadas vernelhas lacustrinas, fluviais
e eólieas da Fornração Rio do Rasto.

En resu¡no, portanto, a análise do re€istro sedi¡nentar
neopaleozôico pernite especular sobre a possibilidade de ocorrência
de várias flutuações anbientais ¡r¡aiores, incluindo: a) un Érande
ciclo de sedinentação transgressivo-regressivo, contendo osciLações
de nenor nonta; b ) una tendência de erevação gradativa da

tenperatura, desde E lacial, no Neocarbonifero e Eoper¡niano,

atingindo condições de aridez e¡n direção ao f inal do perniano; c )

variações de salinidade das águas, provavelnente desde salinas
nor¡rais, durante o ¡¡áximo transgressivo, a salinas abaixo ou aci¡oa

do nornal, durante a fase Elracial e após esta, e durante a fase
reElressiva; d ) gradual isola¡nento geográf ieo da bacia ( f ig . 29) .

O grande eielo transgressivo-regressivo neopaleo zôico
provavelnente reflete nudanças Élobais, eustáticas, do nivel do ¡nar

(Zalan et, &1 . , 1991), possivelnent,e en conexão con a novinentação da

praca gondvânica; oscilações eustátieas menores e pulsos

transgressivos-reËfressivos estarian relaeionados a flutuações
crináticas de menor escala, durante ou após a graeiação. 0

desloca¡nento do supercontinente do Gondvana, en direção a Iatitudes
nais baixas, fornece tanbén una explicação para a tendência Ëleral de

aqueci¡rento cli¡rático notado no reElistro sedimentar neopaleozóico da

bac ia .
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T.{ CARACÎERTSTICAS DAS ASSEI.IBLEIIlS DE PELECIPODES NEOPALEOZOICOS DA

BACIA DO PARANA

Tendo em vista o quadro das modificações paleoa¡¡bientais e

pa l eogeográf i cas acina discutido, setão examinadas a seguir as

þrincipais caracterlsticas das assenbléias de pelecipodes

neopaJ.eozóicas conhecidas.

Análises nais recentes da distribuição, conposição,

diversidade, afinidades paleogeográficas e posslvel significado
cronológíco das faunas deven-se a Runnegar & Newell (1921), RunneElar

(1972a), Rocha-Canpos & Ros1er (1978) e Gonzalez (1SSg). Novos e

inportantes dados surgidos desde então são aquí acrescentados.

Enbora várias eoleções perrnaneçan ainda não descritas, o

conhecinento t,axonônico é considerado adequado para a presente

aná1ise, Vale ainda notar que a interpretação das relações

filogenétícas, paleoecoJ-ogia e paleobiogeografia dos peLecípodes

neopaleozóicos da Bacia do Paraná são linitadas pela ocorrência
estratigráfica e geográfica pontual das nalacofaunas, restritas à

faixa leste de afloranentos, e pelo estado de conservação nen se¡npre

satisfatório de algunas fornas.

Subgrupo Itararé - Pelecípodes, assim como outros

invertebrados narinhos (e.e., gastrópodes, braquiópodes,

equinodernas, c¡inóides etc.) são de distribuição esparsa, raros e

Buito pobrenente diversificados dentro da sequência glacial
neopaleozóica da Bacia do Paraná (Capivari, SP; Hortolândia, Sp;

Itaporanga, SP; I'laf ra, SC, etc. ). 0eorren geralnente en lanitos



sl. ltico-aÌgilosos, pouco espessos e extensos, sem ou con raros
clastos dispersos ("eaidos", Eensu Santos et a1., lggZ), A relativa
proxinidade de dia¡rictitos e, eventualnente, os clastos "caídos"

sugeren a pen econ tenpotan e id ade das condições glaciaÍs, rnas o

context,o faciológico e paleoanbiental neu sernple é claro.
As espécies presentes são atribuídas a Elêneros

cosnopolitas (Ednondia, Linipecten, IÌucul.ana, Nuculopsis, phestia,

Stteblopteria Hc Coy). fncluen, pois, fornas int,erpretadas cono da

epifauna e escavadoras da infauna, suspensJ.voras e detritívoras.
Apesar das relações entre algumas das caracteristicas acina e as

condições glaeiais, provavelnente inóspitas, nos fundos ¡r¡arinhos

rasos existentes, sejam suÉlestivas, os elenent,os disponlveis ainda

não são sufíeientes para pernitir interpretacões seguras.

Entretanto, algunas caracterlsticas observadas nessas assembléias

(baixa diversidade e núnero elevado de pequenos indivíduos de uma

nes¡na espécie), têm sido verificados não apenas nos ecossistemas

marinhos polares e temperados atuais (Dunbar, 1S68, 1g70, in
RunneÊlar, 1984; StehLi et aL, 196S), nas são reconhecidas tanbém en

outras faunas de invertebrados da província Gondvânica ( Roeha-

Campos, 1973; Runnegar, 1984 ) . Assin, as escassas infornações
paleoecológicas disponíveis coadunam-se cor¡ as condições glaciais
sugeridas pelos dados sedinentológicos.

Na porçã.o superíor do Subgrupo ftararé ocorren cinco

assenbléias de invertebrados narinhos contenda pelecipodes: Rio da

Areia, PR; Baitaca, PR; Passinho, PR; Butiá, SC (Rocha-Canpos,

1966b) e Budó, RS (llartins & Sena Sobrinho, 1gS0). As assenbléias de

Butiá e Budó são pouco diversificadas, sendo os braquiópodes os
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elenentos Eais inportantes. Os pelecìpodes estão representados
apenas por elenentos da epífauna-1ivre, atribuidos e Avicu)opeeten
sP., eE Butiá (Rocha-Canpos & Rosler, 197E) e AvieuJopeeten

canbayensis, en Budó (Hartins, 1951).

Na parte superior do SubÉlrupo ltararé (Fornação Rio do

Sul) (fig. 29), as faunas de peleclpodes nais diversificadas
(arenito Rio da Areia, siltito Baitaea e folhelho Passinho) ocorren

na reElião de Teixeira Soares, PR (AIneida, 1945; Haack, 1946;

Beurlen, 1955). Estas assenbléias reÉlistram o prineiro apareciment,o,

na Bacia do Paranå, de táxons típicos do Gondvana (VacuneJJa,

Ìlyonia), que Êe associan a fornas cosnopolitas no Neopaleozóico
(AvicuJopecten, Leptodesøa, Linipecten, yaJinaNeweIl; Nucul.ana,

Parnophorus, SanguinoJièes, Schizodus, StrebJoptcrÍa).

As tres diferentes litofacies de Teixeira Soares (f ig. 30)

contên assenbléias pal eoeco logicanen t e distintas (f ig. B1). Na fauna

do arenito Rio da Areia, por exenplo, predoninan fornas da epifauna

lAtoøodesøa (Atonodesna) sp., AvicuJopecten nul.tiscal.ptus; llyaJina
(llyaJinelJa) sp. , SeLeniøyalina? sp., Vol.seJlina sp. n.I sendo a

presença de elenentos da seni-infauna lLeptodesna (Leiopteria)?
sP.l, pouco frequente (f igs. 3L, 32>. AIén disso, os pelecípodes de

Rio da Areia estão preservados, na sua naioria, con as valvas
desarticuladas. Estas caracterlsticas são conpatíveis co¡t as

condigões de fundo duro e águas novimentadas, que deven ter existido
durante a deposição dos arenitos e que são desfavoráveis aos

peleclpodes escavadores. Já na assenbléia do siltito Baitaca,
associada, provavelnente, a condições de fundo nais nole e áÉluas

reLativanente calnas, as fornas escavadoras l" AJJo¡lsna,'
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barringltoni, Hyonia sp. ; llyonia ( ou VaeunelJa?) sp . , Sanguinolites
sP. n. , Schìzodus sp. l, são do¡ninantes. Algunas espéeies estão
preservadas, inclusive, em posição de vida (Rocha-Ca¡npos, lgBg). A

fauna de folhelho Passinho, por outro lado, ter-se-ia desenvolvido

em un ambiente de águas ¡nais profundas, possiveimente pouco

oxigenadas, eo¡n fundo argiloso, rico em ¡ratéria orÉlânica e sulf etos.
Na empobrecida fauna do Passinho predominan pequenos pelecipodes

escavadores, detritlvoros (NucuLana voodnorthi e Pal.aeoneil.o sp. )
(figs. 31, 32>, cujas eonchas estã.o frequentenente substituídas por

pirita, caracterist,icas de facies pouco oxigenadas ( "dysaerobic

f auna", sensu Kam¡ner eL àI. , 1986).

0 arenito Rio da Areia, siltito Baitaca e folhelho
Passinho, gü€ aparentenente ocorren em sucessão estratigráfica na

área de Teixeira Soares (Alneida, 194b; Haack, 1946; Beurlen, 1gS5)

(fig' 30), parece¡n representar facies associadas a um curto pulso

transgressívo-regressivo, pós-glacial, documentado pela extensiva
ocorrêrtcia do folhelho Passinho, no Estado do Paraná, sobre o qual

superpõen-se os depósitos f1úvio-deltáicos progradantes da For¡nação

Rio Bonito.

Fornagão Rio Bonito - Na reEfião centro-leste de Santa

Catarina depósitos marinhos rasos, transgressivos, da parte média da

For¡ração Rio Bonito (Me¡nbro ParaEluaçu ) contêm a assembléia de Taió,

de caráter marcadamente Êîondvânico (Roeha-campos, 1g70a; Rocha-

Campos & Rosler, 1978). A fauna inclui alguns táxons referidos a

Éreneros j a registrados na Bac ia do Paraná ( llyonia tayoensis, Ì{yonia?

eastata, Schizodus occidentaJjs) e novas fornas (Hetaropecten

catharinae, Orioerassatella itajaiensis, Solenonorpha? sp. ,
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Stutehburia brasil.iensjs). Vários dos elerrentos presentes na fauna

são afins a espécies descritas do Permiano da AustráIia. Os

pelecipodes de Taió oeorren sob a forna de coneentrações densas, nâ

base de arenito praial ( tenpestito? ), onde nist,uram-se formas

suspensívoras escavadoras (Ilyonia, Solenomorpha?, Oriocrassa tel.La,

Schizodus), eon forr¡as da seni-infauna bissada (Stutchburia) e da

epifauna-1ivre (Heteropecten) (fig. 3g). 0utros invertebrados

associados aos peleeipodes incluen Áastrópodes, braquiópodes,

ofiuróides e asteróides. Ranos (1967) refere-se à presença de moLdes

atribuidos a Heteropecten? sp. , e¡! arenitos silicificados da

Fornaçã,o Rio Bonito em sondagens efetuadas en Taquara Verde e

Tangiará, SC .

Fornagão Palerno - A descoberta em Guiratinga, HT, e São

Sepé, RS, de pelecipodes atribuídos à For¡ração Palerno (Schneider et

åf., L974; Sartori, 1979; Bortoluzzi & Veiga, 1981) e, deste nodo,

em posição estratigráfica internediária entre a fauna narinha do

Grupo Tubarão, âcima descrita, e as asserobléias típieas do Grupo

Passa Dois, güe a suceden, fornece alguns novos elenentos

inportantes para o entendinento da evol-ução da fauna de pelecipodes

do Neopaleoz6íeo da Bacia do Paraná. Pyramus nendesi, o único
pelecipode presente na assembléia de llato Grosso, ocorre en

eoneen trações coquinóides, silicificadas. Ja as espécies

atribulveis aos Bêneros (Astartila, pyranus, Jacguesia, ìlegadesmus,

l{yonia, Ednondia e Stutchburia) identif icadas e¡n São Sepé, indicam o

cará,ter tipicanente Elondvânico da asse¡nb1éía e afinidades com faunas

pernianas da Austrália, Nova Ze1ândia e dos grupos Tubarão e Passa

Dois. Ao Lado de representantes de gêneros já reÊlistrados no Grupo
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Figura 33 Reconstituição paleoecológica hipotética da assembléia
de Taió, SC, Formação Rio. Bonito. A- Heteropecten
catha¡inae, B- Ìtyonia? costata, C- Stutchburia
brasiJiensis, D- ltyonia tayoensis, E- AustraJonya sp.
n . , F- OriocrassatalLa j fajaje¿sjs, G- Schizodus
occidentalìs, H- Solenono¡p¡åa sp. n., I- gast,rópode, J-
ícnofósseis, K- asteróide, L- ofiuróide.
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Tubarão, a fauna de São Sepé assinala o prineiro aparecinento de

espécíes de Astartila, Pyraøus e llagadesøus, no Neopaleozóico da

Bacia do Paraná. As sinilaridades entre esLas, respec t, ivamen te , con

Caste¡eJJa Eratiosa e Pyranus conperesioides, e PJesiocyp¡ine J Ja

oatln'¿a, das fornagões Terezina e Corunbataí, discutidas no próxino

Iten, suEferen que a assernbléia da Fornação Palerno inclui elementos

ancestrais da Iinhagen dos negadesnldeos do Grupo passa Dois,

conforne previsto no nodel.o evolutivo de Runnegar & Newell (lS?1).

As fornas presentes incluen elementos suspenslvoros, escavadores, da

infauna (AstattiJa, Py¡anus, llegadesnus, Jaoquesia, Ednondia,

llyonia) e seni-infauna bíesada (Stutohburia) (f ig. 34), preservados

elt sedinentos depositados possivelnente sob à ação de ondas de

teopestades (f iÉ. 13). Os generos acina são considerados restritos a

sedinentos narinhos no Gondvana; outros fósseis narinhos,
ent,retanto, não foran re¡listrados en São Sepé.

Fornação lrati - En São Hateus do SuI, PR, folhelhos
situados 30 m acina do linite inferior das canadas Irati (Beurlen,

1957b) contên uma assenbléia nonotípica de pequenos pelecipodes

(Haackia j¡atia¿sjs Beurlen ), eseavadores rasos, suspenslvoros

(f iC. 35), possivelnente afins aos neg¡adesnfdeos. Recentenente,

Lavina et, al.. ( 1SS1) nencionan a ocorrência de pelecipodes e

gastrópodes na Fornação Irati, Henbro Assistência, da localidade de

Passo São Borja, Rio Grande do SuI.0s fósseis, entretanto, não são

descritos, nen f i6lurados.

Foruagão Serra AIta, Terezina e Corunbataf -As assembléias

de peleclpodes das fornações Serra Alta, Terezina e Corunbataí

(l'fendes, 1952a; llezzal-íta, 1957; RunneElar & NeweII, t977; Haranhão,



1,47

--i:flb '
.--¿::'hi' . :*"\þffi

Figura 34

' i*a' ';O

Reconstituição
de São Sepé,
bo¡toluzzii, B-
covperesio¡des,
guataensis, F-
sepeensis.

paleoecológica hipotética da assemb Ié iaRS, Fornaoão Palermo. A- llegadesnus
Asta¡tìla olossi, C- Py¡anus cf. p.
D- Ednondia sp. ¡ E- Jacquesia

Ìtyon i a rio4randensis, G- Stutchburia
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Figura 35 - Reconst,ituição paleoecológica hipotética da assenbléia
de Haackia irat,iensis (A), Formação Irat,i.
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1986) são as nais diversificadas do Neopaleozóico da Bacia do paraná

(fig. 29). Contudo, con exceção dos gêneros cosmopolitas Kidodia Cox

e Anthtaconaia Truenan & Uier, na Fornação Serra Alta, e

Cyprìoardìnia? HaI1 (Sinões & Fittipaldi, 19S9b), na parte média da

Fornação Corunbataí, u¡n expressivo núnero de pelecípodes associados

tên sua distribuição geográfica, en 6lrande parte, restrita à Bacia

do Paran â.

0s pelecfpodes da parte média do Grupo passa Dois incluem,
predoninantet¡ente, fornas suspenslvoras escavadoras lcastereLLa
gratiosa, Ferrazia ca¡dinaJis Reed, plesiocyprineJJa catinata
Holdhaus, Pyranus anceps, P. conperesioides, Jacquesia eJongata

(Holdhaus), J. ö¡asi.lie¿sis (Reed), J. arcuata (l'lendes) , Roxoa

int¡icans (t'lendes), R. corunbataiensis Hendes, lcrraia
aequilateralis Hendes, *Anhenbia f¡oesj (Hendes), PinzoneJJa iJl.usa
Reed, P. neotropìca (Reed) , RìocJa¡oa Lefavral Hezzatiral,
juntanente con elenentos da epifauna bissada ( /fajadopsis Jaøel,l,osus,

Coxesia nezzal.irai Hendes, Barbosia anãlul.ata Hendes) e da semi-

infauna bissada (Cypricardinìa? sp. ) (figs. 36, 57, BB) que são

encontrados dispersos nos sedinentos ou caracteri_stica¡nent,e

concent,rados, de naneira densa, através da ação de correntes e,/ou

ondas, e¡n vários bancos coquinóides, extensivamente silifícados
desenvolvidos nas fornações Terezina e Corunbataí.

*Recentenente, llezza]-íta et al . ( 1ggû ) revisaram

l'lendes, atribuindo as espécies L. ftoesi I'f endes e

a un novo genero, denoninado Anhenbia.

o gênero Leinzia

L. gigantea I'f end es
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Figura 36 - Reconst,rução paleoecolóElica hipotética da assembléia deAnhonbia f¡:oesi, fornações Serra Alta e Corumbataí. A_Anhenbia froesi, B- CastereLLa giglantea, C_ líaackiacont,ort,a, D- Kidodia? expansa.



Figura 37 Reconstrução paleoecológica hipotética da assembléia de
Pinzonella illusa, formações Terezina e Corumbataí. A-
Roxoa corunbataiens is, B- CastereLia gratiosa, C-
Pyranus anceps, D- Jacquesia eLongata, E- Fe¡ra¿ia
cardinalis, F- PlesiocyFrineL La carinata, H- Pyranus
cowperesioides, Terraia aequilateralis, f- Pinzonella
iILusa, J- Coxesia nezzaLirai.



Figura 38 - Reconst,rução paleoecológica hipotética da assembLéia de- Pinzonel.Ja neotroPica, formações Terezina e Corumbataí'
A, F- Pyranus ânce?s' B- Roxoa intricans, C, E-
PinzonefJa neotropica, D- Jacquesia brasiLiensis, G-
Na i ad oPs is J ame 7 Josus'



153

Faunas probleuáticas - RecenteDente, uDa nova assenbléia

de pequenos pelecipodes sílicificados, relatívanente diversificada,
foi descoberta pe).o geó1ogo S.L.F. Hatos (pós-élraduando do IG,/USP),

en cálcario Ienticula¡ da parte superior da Fornação Terezina, en

corte da Rodovia Castello Branco (SP-280), aproxinadanente 2OO n

antes do kn 165.

A fauna é conposta apenas por elenentos escavadores,

representados por Pytanus anceps, Praeundufoøya? Dickins e por un

pelecipode de afinidade pouco cIara, aparentenente relacionado à

Superfanllia Pholadomyaceae Gray, e cuja forna lenbra VacuneJl.a,

Juntanente com os pelecipodes ocorren ostracodes, tubos cilindricos
de afinidade desconhecida, folhas de Lycopodiopsis derbyi, tanbén

si).icificados, e icnofósseis (Rocha-Car¡pos et aI ., 1SS0). A

continuidade do estudo dessa assenbléia tem revelado que a fauna é

ben nais diversifícada do que suposto anteriornÞnte, incluindo

també¡r fornas se¡oelhantes aos generos CastereLLa, Jacguesia e

Te¡¡aia.

A posição dessa fauna no esquema evolutivo aqui proposto é

ainda difíci1 de ser estabelecÍda, porque suas relacões

estratiÉfráficas corn outras malacofaunas da Formação Corumbataí do

Estado de São Paulo e de outras sequências da Bacia do Paraná, não

são conhecidas. A proxinidade dos calcários fossiliferos con a

discordância entre as formações Terezína e Piranbóia, sobrejacente,

suElere una posição localnente el.evada, na sequência neoperniana do

Estado de São Paulo. Nesse sent,ido, vale lenbrar que em Camaquã,

SP, peleclpodes pertencentes aos Élêneros PinzoneJla e Jacquesia,

dentre outros, ocorre4 en coquinas situadas 4 n abaixo da referida
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prováveI presença deOutro aspecto inportante é a

elementos t,ípieos do Perniano narinho da Austrá1ia, que indicam a

afinidade gondvânica dos pelecípodes da assenbléia, divergíndo do

caráter predoninante "endêmico", nornalmente evidenciado pela

nalacofauna da tr'ornação Terezina. Essa característica, ainda de

interpretação pouco clara, constitui u¡n ponto de sinilaridade ent¡e
o padrão evolutivo dos peLecipodes do Neopaleozóico da Bacia do

Paraná, co¡tr os do Neógeno da porção suI da URSS (Paratétis

Ocidental). No Ìlar Cáspio, por exemplo, a ocorrência esporádica de

elenentos iniglrant,es narinhos foi tanbém verificada por Nevesskaya

et aI. (1987, p.3), dentro da sequÊncia reÉlressiva, que caracteriza
o período Pont.iano (PIioceno), e cujas faunas de pelecípodes

cotDulrente apresentan altas taxas de endenismo.

A presença de formas imigrantes na Fornação Terezina

poderia, pois, ser explicada de duas naneiras: a) apesar da

ocorrência de diversos fatores de isolamento geográfico no decorrer

da sedinentação dessa unidade litoestratigráfica, poden ter
existido, en certos intervalos, condições favoráveis à imÍgração de

novos elenentos. E curioso notar que a provável presença desses

elenentos coaduna-se con evidências est¡atiElráfieas sugestivas de

que a reÉlressão do nar epicontinental dutante a sedinentação da

Fornação Corunbataí, equivalente ]ateral da Formação Terezina, foi
inberronpida por pequenas transÉfressões narinhas (Sousa, 1g85, p.

L28-t29), o que viabilizaria a inigração de Elêneros típicos do

Perniano narinho da Austrália, para a Bacia do Paraná; b) os

peleclpodes poderian ter i.nigrado para Bacia do Paraná durante a
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fase de dispersão pós-Irat,i, ocupando os a¡bientes narElinais da

bacia ( isolados periféricos), En nares epicontinentais atuais, como

no Mar Negro e de Azov, corpos de águas narginais, Éeralmente
hipersa].inos, cuja conecção con o mar varia, dependendo da situação
das correntes, atuan co¡no refrlgios para cettos e lenentos,
particularnent,e, para aqueles que possuen caráter reliquial
(Caspers, 195 ? ) .

Estas hipóteses, entretanto, deven ser interpretadas con

as devidas reservas, pois o entendinento da origem da nova fauna de

pelecipodes e de suas relações paleobioÉleoElráficas só poderá ser
alcangado quando as suas afinidades taxonônicas foren
su f i c i en t e¡ren t e conhecidas.

Fornagão Rio do Rasto - As assenbléias das forr¡ações

Terezina e corunbatal são sucedidas poï ocorrências de perecípodes

nal preservados e pouco diversificados (figs. 39,40), nos sedinentos

continentais da parte inferio¡ e nédia da Fornação Rio do Rasto

Iassenbléias de Leinzia sini]is (HoIdhaus ) e de paJaeonuteLa?

pJatinensis (Reed)1.

A prineira (fí9. 33) contén espécies escavadoras tasas

L?erraia aJÉjssj¿a (Ho1dhaus) , Py¡anus enerita (Reed) e Leinzia
sjajJisl atribuldas a Elêneros já reÉlistrados nos depósitos da parte

nédia do Grupo Passa Dois, a1én de novas f or¡uas LOliveiraia p¡istina
(Reed)1. A assenbléia de Pal.aeonutela? platinensis (Reed)l (fie.
40>, desenvolveu-se en condições de águas calmas, não narinhas
(Rohn, 1988). Trata-se da assenbléia de pelecÍpodes de posição

estratigráfica nais elevada no Neopaleozóico da Bacia do Paraná, Seu

ele¡aento predoninante é Palaeonutela? pJatinensis, ur¡ pelecípode
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Figura 39 - Reconstitu.ição . p_al.eoecoróprica hipotética da assembr.éiade Leinzia _si¡¡i]is, Fornãção niã ao nr=t.. Al Lein¿iasjøj.Zjs, B- OJiveiraia pristina, C_ Tr;;;;â' a'jti"s¡r".



Figura 40 - Reconstituição paleoecolóElica hipotética da assembléia
de Pal.aeonutela? platinensis, Iormação Rio do Rasto. A,
D- PaJaeonutel.a? platinensis, B- Rel.ogiicola delicata,
C- Nothoter¡aia acarinata, E- Dendropupa? sp., F- resllos
vegetais, G- eonchostráceos.
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provaveLnente exclusivo de água doce, que ocorre cotüuüente associado

a conchostráceos, Elastrópodes (ef . Dendropupa sp . ) e restos de

peixes (Rohn, 1988). Fazen, ainda, part,e dessa assembléia os

pelecípodes escavadores rasos " ReLogiicola" deJicata Rohn e

" Ilothote¡raia" aearinaÉa Rohn ( f ig. 40 ) .

8.5 HISTORIA EVOLUTIVA DOS PELECIPODES NEOPALEOZOICOS DA BACIA DO

PARANA

A análise da distribuição, conposição e possiveis
afinidades dos pelecipodes neopaleozóicos da Bacia do paraná (grupos

Tubarão e Passa Ðois) indica que seu desenvolvinento ocotreu,
provavelnente, sob a influência de fatores biogeográficos conplexos,

envolvendo períodos de caráÈer transgressivo e reÉlressivo, e outras
flutuações anbientaís associadas, que aeonpanharan o EÍradual

isolamento geográfico da Bacia do Paraná, conforne anteriorr¡ente
descrito. 0 ¡rodelo básico que preconizamos envolveria, en Linhas

Éferais, sucessivas introduções de formas imigradas, particuJ-armente

durante os episódios de caráter transgressívo, e evolução in situ e

diversificação, princj.paLnente sob condicões de alto ,'stress',

anbiental, quando pequenas e inacesslveis populações teria¡n sofrido
una acentuada e acelerada, ir¡adiação intrabacial. Deco¡re daí a

dificuldade e¡! se reconst,ituir as ori6¡ens de alguns generos e

fanllias das assembléias do Grupo Passa Doís.

As faunas de peleclpodes nais antiElas do Neopaleozóico da

Bacia do Paraná, na porção nédia do Subgrupo Itararé, apresentam
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alt'a proporção de forras cosnopolitas (Rocha-Campos, 196?b, 1g7Ob;

Rocha-Canpos & Rosler, 1978 ) , provavelmenLe iniÉlradas durante

episódios trangressivos neocarboníferos e eopernianos (Santos,

1987), indicando, possivelmente, nenor grau de isolamento Eleográfieo
da bacia. Sua baixa diversidade poderia resultar das condições

glaciais então existentes.

Durante o curto episódio tranElressivo-regressivo que Earca

o térnino da Ellaciação, novos elenentos terian ingressado na Bacia

do Paraná, conforme suElerido pel.a ocorrência nas assenbléias de

Teixeira Soares, PR, de gêneros cosnopolitas ainda não registrados
no Subgrupo Itararé (Aviculopecten, Leptodesøa, pernopho¡us,

Sangluinolitas, Schizodus e pelo primeiro aparecinento de formas

tipicamente gondvânicas, teferíveis aos megadesnídeos (VacuneJLa,

llyon i a) .

As assembléias dos depósitos transgressivos da part,e nédia

da Fornação Rio Bonito exíben acentuado caráter gondvânico. Nesta

fase, novas fornas, provavelnente inigrantes (Heteropecten,

OriocrassateJla, Soleionorpha? , Stutchburia), são reÉlistradas na

bacia se desenvolvendo na porção superior do Subgrupo Itararé.
Beurlen (1954), entretanto, afirna que Heteropecten é um

descendente direto de AvicuJopecten da fauna de Teixeira Soares. De

acordo com llaterhouse ( 1982), porén, o prineiro aparecimento de

Heteropecten ocorre no Neocarbonlfero. Newell (conunicação pessoal,

¡Darço de 199û) nenciona que Heteropecten foí reElistrado no

NeocarbonÍfero (Pensilvaniano) da América do Norte, em associação

con Aviculopecton. Esses dados suÉleren que Hete¡opecten ê

possivelnente, una forna imigrante. Caso contrário, restaria¡r
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algun¡as questões, não solucionad¿rs por Beurlen ( 1954 ) , ref erentes
époea e ao 1ocal, Dâ Bacia do Paraná, onde ter-se-ia processado

evolução de Avicul.opecten a Heteropeeten.

A deposição das fornações Palerno e Irati é geral¡nente

t ida eono correspondente ao c l lnax da transElressão ¡nar inha

neopaleozóica (Castro, 1988) na Bacia do Paraná. Segundo Rollins &

Donahue ( 1975 ) , no p ico das transgressões narinhas, eonun idades

bent,ônicas ¡naturas ( "rnature connunit'¡" ) se desenvolvem, sendo

caracterizadas pela presença de organisnos estenotópicos e

euritópieos e alta diversidade. Na Baeia do Paraná, Bntretanto, o

c1ínax da transgressão represent,a un período desfavorável às

co¡nunidades bentônicas. A despeito disto novas fornas (AstartiLa,
Pyranus) parecen ter inigrado para a Bacia do Paraná, incluindo
alguns prováveis aneestrais de linhagens de negadesmideos do Grupo

Passa Dois, confor¡re será discutido adiante. Entretanto, adnitindo-
se que a hipótese acina exposta está eorreta, restaria ainda o

proble¡ra de se localízar a conunieação marinha da Bacia do Paraná,

con outras áreas n¡arinhas do Gondvana, 9ue teriam possibilitado a

inigração da fauna. Vale nencionar que o acentuado caráter
gondvânieo da ¡nalacof auna de São Sepé sugere realmente uma origern

neridional para a fauna, corroborando a suposição de coneeção

narinha situada no flanco suI da bacia, no deeorrer do "tenpo"

Palerno, eonfornne sugerido por Lavina & Lopes (1gBZ).

0 perlodo euxÍnico representado pela Formação Irati
constitui, até o monento, u¡na consideráve1 Lacuna no registro da

evolução dos pelecipodes neopaleozóicos ( figs . Zg, 4I) . Embora

possÍve1, o confinanento destes às facies marElinais rasas,

à

a
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oxigenadas, posteriormente erodidas, conforne sugerido por Beurlen
(1957a) e Runnegar & Newell (1971), carece de conprovagão. Haaekia

iratiensis, atribuida à Fornação rrati (Beurlen, lgszb ) e os

pelecípodes encontrados por Lavina et a1. (1991) no afloranento de

Passo São Boria, provavelnente, são os pelecipodes ¡uais antiglos da

fauna do Grupo Passa Dois. llaaekia j¡atjensjs é eneontrada e¡n

folhelhos neÊrros, enquanto os pelecipodes de passo são Borja, en

calcarenitos. En anbos os casos, porén, possivelnente associados a

depósitos de costa-afora anóxico. Lavina et al. (1991) denonstraram

que a coneentração fossilífera de Passo São Borja foi glerada por

ondas de t,empestade, assin, é possÍve1 que a atuação dessas ondas

junto à reEfião costeira tenha transportado conchas de pelecipodes

que poderiam ter vivido nas facies de águas r¡ais rasas do "Har

Irati", redeposit,ando-as a grandes distâncias da costa. Embora os

espécines de l{aaekia iratiensjs figurados por Beurlen ( 1957b ) ,

estejan nal preservados, eles são senelhantes a }laaekia eontorta
Hendes da Formação Serra Alta, sobrejacente.

0 retorno às condições de águas nais oxigenadas durante a

deposicão das formações Serra Alta, Terezina e Corunbataí coincide
eon a principal fase de diversificação dos peleeipodes

neopaleozóicos da Bacia do Paraná (fig. 29). A nalacofauna apresenta

acentuado caráter endêmico, sendo bastante difíci1 estabelecer a

oriÉlem de vários gêneros, tais como, Barbosia, llendesia, 0liveiraia,
Riocl.aroa. Contudo, ttrLtitas f or¡ras, dentre as quaís , Roxoa,

PinzoneLLa, Coxesia, Naiadopsjs, Terraia e Leinzia têm relações

distant,es co¡n estoques narinhos neopaleozóicos cosnopolitas das

fanllias Pholadonyidae ou Megadesnidae, Astartidae, Hytilidae,
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Modionorphidae e da Superfamllia Crassatellacea, ptesentes no Grupo

Tubarão, na Formação Bonete, das Sierras Australes de Buenos Aires e

no Grupo Copacabana do Peru (Runnegar & Newell, 7S7L).

0utro aspecto típico refere-se ao núnero rel.at,ivanente

alto de negadesnldeos ( CastereJla, Ferrazia, plesiocypri¡tella), na

Fornação Serra A1t.a. Esses gêneros apresentam nuitos pùntos en cotnun

con .{sÉa¡tjJa cjossj e lted:adêsnus bo¡toluzsjj. E possfvel, portanto,
que os táxons acina sejan fornas ancestrais das linhaElens que

produ z iran, respectivanente, Caste¡eJ Ja, Ferrazia e

PJesìocyprinella. Deste modo, as sinilaridades morfológicas entre
estes generos do Grupo Passa Dois indicam não apenas un cetLo
parentesco entre eles, nas sugeren, tanbém, sua descendência a

partir de un estoque "astartilóide" ou "tnegadesnióide" conun (f iÉ.
47). Ao contrário do que afirna Beurlen (1954), portanto, alÉuns

ElruPos de peleclpodes poden ter-se desenvolvido de nodo contínuo

ent¡e o Grupo Tubarão e o Grupo Passa Dois.

Durante o pulso regressivo naior, que conpreende as

fornações Terezina e Corumbatai, en decorrência, provavelnent,e, das

condíções de alto "stress" anbiental, envolvendo a dininuição dos

ecoespaços, restricão, elininação dos habitats primários e escassez

de recursos alinentares etc, , alguns Elrupos, particularnente os

negadesnldeos, apresentaran una acentuada diversificação (figs. 29,

4f). 0utras formas (Pinzonella e Terraia) conpreenden populagões

nuito nunerosas, com os elementos constituintes apresentando, às

vezes, como no caso de PinzoneJla, consideråveI variacão

intraespeclfica.
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Essas !¡alacofaunas caracterizatn-se ainda pelo predonfnio

de f or¡ras eseavadoras suspenslvoras, algunas (e.g., Roxoa inttlcans,
Roxoa coruøbataiensia> bastante especializadas (Sinõe5 & Rocha-

Canpos, 1990b), e pela ausência quase conpleta de fornas tipicas da

epifauna, excegão feita à Coxesia øezzal.irai e, possivelnente, à

Naiadopsis Laøellosus (figs. 3?, 38, 42).

Segundo Elder (1989), durante a transição do Cenonaniano-

Turoniano, pelecipodes da epifauna foram mais afetados pelo "stress"
por estarer¡ ¡rais fisicanente expostos às flutuações ambientais,

enquanto os pelecipodes da infauna, por escavarem o substrato,
estavam ûais protegidos dos efeitos da sel.eção natural (Kauffman,

7977:' Elder, 1S89). Felo nenos parcialnente, t,aI circunstância
podoria explicar o núnero reduzido de formas da epifauna nas

assenbléias do Grupo Passa Dois, que estaria relacionado tanbén à

baixa disponibiLidade de substratos duros, favoráveis ao

desenvolvinento daqueles pelecipodes.

0 predouínio de pelecipodes escavadores lasos na

¡ralacofauna do Grupo Passa Dois tem inportantes inplicações para o

entendimento da orilen e evoJ.ução da fauna, por dois notivos:

a) Em prineiro lugar, essa caracterlstica indica derivação

a partir de fornas tanbén escavadoras rasas, o que se coaduna co¡n o

hábito de vida das formas que co¡ûpunhan os prováveis estogues

ancestrais, já que estoques de peleeipodes escavadores rasos podem

Eierar periodicamente e, en interval-os curtos de tenpo, fornas

escavadoras profundas (RunneElar, I974). Como est,e processo é, pelo

que se sabe, irreverslvel, esses pelecípodes, considerados nais

especializados, não produzÊm descendentes sen essa adaptação
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(Runneglarr 1974). O nodelo acina parece estar de acordo com o que

ten sido verificado na Bacia do Paraná . Astartila cLossi da Fornagão

Paler¡¡o, conforme já referido, poderia conpor o "stock" ancestral
que deu origen a Casterella, Enquanto Astartil,a cJossj teria sido

u¡Da fo¡na escavadora rasa, CasÉe¡aJJa apresenta algunas feições
norfológicas, tais cono: fenda conissural ben desenvolvida, sinus
palial (Mendes, 1952a), charneira edent,elosa ou co¡tr ut¡ paqueno

dente, concha alongada, que perniten classificá-}a cono una forma

escavadora internediária (sensu RunneÉlar, 1gZ4). Outras foruas
escavadoras rasas, que parecen filo¿¡eneticamente relacionadas a

eLenentos do Grupo Passa Dois são llegladesnus bortoluzzii e

Jacquesia guataensis. 0 gênero llegadesøus assenelha-se

norfologicaEente a PJesiocyptineJJa. Esta, por sua vez, é sinilar à

Fertazia, particularnente quanto ao tananho, forma e disposição da

nusculatura anterior, dentição e contorno da concha. E possível,
portanto, que Plesiacyprinella e Fe¡¡azia tenhan derivado de ur
estoque megadesnóide conuE. Anbos os gêneros incluer¡, do ponto de

vista paLeoecológico, pelecípodes escavadores rasos, que já aparecerr

ben diferenciados na assenbléi,a de Anhenbia froesi. 0 cátcuIo da

obesidade (Stanley, 1970) de suas conchas, cottr indices médios e¡n

torno de 1,1 para Fertazja e 1,4 para P lesiocyprine I Ld, indican

tratar-se, respectivanente, de fornas nuito infladas a infladas. De

acordo com Stanley (1970), poucas espécies de pelecípodes narinhos

atuais, cor¡r lndices de obsedidade Eenores que 1,5 são fornas
escavadoras rápidas , En alguEas dessas formas, contudo, a

ornanentação radial produz uEa narÉlen ventral serrada que pode

auxiliar na escavação. A orna¡tentação de Fe¡¡azia é constituída de
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eostelas radiais conspicua6, cujos ápices terninais dão oÌiÉle¡û a uma

nargen ventraL serrada. Assin, é posslvel que €,¡tl Fet¡azia esta

ornanentação conpense a grande obesidade da concha. A senelhança

entre Caste¡cJJa, Pl,asiooyptineJ Ja e Fct¡azia já foi apontada por

Hendes ( 1952a) e Runnegar & NeweII ( 1971) . Aubos os gêneros

apresentaE se¡¡elhanças na estrutura da charneira, no Iiganento e na

forna da concha. Sendo assin, não fica descartada tarbén a hipótese

desses Elêneros descendereu de un ancestral conun. Entretanto, parte

dessa dúvida só poderá ser solucionada quando as nusculaturas de

Casterella e Fercazia foren melhor conhecidas.

Jacauesja álua Èaerrsjs, por outro lado, é semelhante à

ì{yonia, quanto à forna da concha, ao ligamento e, en alÉluns casos na.

estrutura da charneira. O Elênero llyonia é bastante freq{lente na

assenbleia de Taió (Fornacão Rio Bonito). Assi¡0, é possivel que

Jacquesia tenha se originado de un estoque do gênero l{yonia (f iÉ.

41) .

b ) En seÉlundo lugar, o elevado número de fornas

escavadoras coaduna-se con o provåveI ar¡biente de águas rasas

inferido para as fornações Terezina e Corunbataí, Deterninações de

teores de boro (Rodrigues & Quadros, 1976), razões de isótopos de

carbono (Keith, 1969, in RunneEiar & NeweIL, 1921) e a petrografia,
colrposição qufnica e isotópica de alÉluns calcários da parte superior
da Fornagão Terezina (Suguío et aI ., LS74), e a presença de fósseis
possivelnente dulciaquleolas (Ragonha, 1884; Sohn & Rocha-Canpos,

1SS0), suElereE que os pelecipodes desse intervalo estavau adaptados

à vida e¡o condições variáveis de hipo ou hipersalinidade. Portanto,
por estaren subnetidos a esísas outras condicões de alto "stress"
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aebiental, pode-se supor que nuitos pelecipodes desse período foram

organisnos euritópicos,

0 caráter endeuico é bem nais acentuado na assenbléia de

Leìnzia sjøjljs da Fornagão Rio do Rasto, cujos t,áxons

desenvolveran-se provavelnente a partir de fornas reElistradas nas

fornações Terezina e Corumbataí. E o caso, por exenplo, de Leinzia
sj¿jJjs e Pyraøus eùerita. Quanto a OLiveiraia p¡.istina, un novo

peLecipode que surÉiu nesse período, sua úorfologia externa sugere

afinidades com ?ertaia. A assenbléia revela, entretanto, acentuado

enPobrecinento com o desaparecinento de várias fornas (CasteteJJa,

Jacquesia, PinzoneJla, PJesiocypr ineJ J a, Roxoa) das nalaeofaunas da

parte nédía do Grupo Passa Dois, o que sugere um aumento das

condições de "stress" a¡¡bient,aI nos habitets de áÉluas rasas. Nessa

fauna, não são conhecidas espécies da epifauna.

A acentuação do isolanento geográfico da Bacia do Paraná,

durante a deposição da Fornação Rio do Rasto é aconpanhada da

extinção da maioria das linhagens pré-existentes. Entretanto, embora

Rohn (1988) considere a possibilidade de "Nothoterraia" acarinata e

" RelogliicoIa" delicata serem fornas itoigradas, estes peleeípodes

sãÕ, aparentemente, afins a crassateláceos e neglades¡uídeos

encontrados na assenblé ia de Leinzia siniJis e nas formações Serra

Alta, Terezina e Corunbatai. " RelogiicoLa" delicata assenelha-se à

Pyraøus cowperesioides, enquanLo "Nothotetraia" acarinata apresenta

siniJ.aridades, na norfologia externa e na estrutura da eharneira,

com la¡¡aja. Se isso for verdadeiro, é prováve1 que rarÍssinas
fornas afins a generos pré-exístentes tenha¡o se adaptado às

condições predominantenente continentais que encerran a sequência
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8,6 ANALISE FILOGENETICA E PALEOBIOGEOGRAFIA

A ¡¡oderna literatura bíológica e paleontológica registra
un considerável aument,o nas discussões referentes às teorias e bases

filosóficas, fundanentos e conceitos das reconstruções
filogenéticas. Essa abordagem, contudo, tem sido pouco utilizada no

estudo dos pelecípodes neopaleozóicos do Gondvana. Referências a

esse respeito são encontradas, por exemp).o, em RunneElar ( 1S62,

1969), e¡a sua análise de linhagens de pelecípodes (llyonia-VacuneJJa)

do Permiano da Austrá1ia, Esse autor fundanentou sua análise no

estudo das variações Dorfológicas dos megadesnídeos presentes no

reÉfistro sedinentar do Neopareozoíeo da Austrá1ia. A classificagão e

aÉlrupanent,o dos táxons, contudo, foi realizada, como é comun e¡n

Paleontologia, con base na senelhança morfológica, não estando

necessarianente fundanentada eE parentesco filogenético. Assin, a

interpretação das relações de parentesco entre os táxons e o

estabelecinento de seqüéicias evolutivas (filogenias) são, de certa
forna, " intuitivas" .

A ¡raior díficuldade encontrada nos estudos evolutivos dos

peleclpodes neopaleozóieos refere-se ao reconheci¡r¡ento dos grupos

nonofilétÍcos (e.9., negadesnídeos, edmondiídeos), tendo en vista a

ocorrência co4un de honeonorfia e paralelismo. Segundo o prof.
Dr. D. S. Anorir¡ (USp./Ribeirão preto) ( infornação verbal, fevereiro
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de 1992), o reeonhecimento dos Ëlrupos nonofiléticos é de fundanental
inportåncia na análise paleobioEleográfica, pois en certos casos o

desaparecinento ou extinção de um táxon (e.g., fanilia) num

deter¡rinado intervalo de uma sequêneia sedinentar pode ser apenas

aparente. Excluindo-se os problenas tafonônicos e de coleta, na

prática, un nembro desse táxon poderia estar preservado er¡ outros
sedinentos, sendo, porén, atribuído etroneamenLe a urua fanilia
distinta. De acordo con ele, haveria "extinção de nomes" nas não de

ramos fi1éticos, enLre as sequências sedir¡entares analisadas. Dentre

as classificações de pelecípodes neopaleozóicos do Gondvana a de

Runnegar (I974) parece a nais adequada pois procura ident,ificar
caracterlsticas norfológicas que indiquen a r¡onofilia de certos
grupos de pelecipodes (e.É., negadesmídeos), separando-os de grupos

honeomorfos (e.Ê. , ednondildeos). Esse assunto será retonado no

capltulo 11.

Una vez que através do enpreÉlo da análise cladística é

possivel identifícar-se grupos ruonof i1éticos e detectar os casos de

paralelisno, o enpreÉlo dessa técnica poderia mostlar as várias
filogenias posslveis para a Fanllia Hegadesnidae. Assím, foram

cliscutidos com o Prof. Dr. N. Papávero (IEA,/USP) (outubro de 19g1)

aspect,os do enprego da análise cladística no est,udo dos pelecipodes

do Perniano da Bacia do Paraná. Na ocasião, foi tentativamente
elaborada una natriz cortr os atributos norfológicos dos negadesmideos

que serviria de base para a confecção de cladogramas. A natriz
obtida (f ig. 43), no entanto, mostrou-se de pouca utilidade, uma vez

que: a) há grande dificuldade en se discernir se o grupo de

pelecípodes est,udados (neÉladesnideos) é realnente nonofil-ético;



177

6Ëneros;

llorfolagiaz

Concha posteriormente a longàd ¡

Conchå anteriornPn te al ongåda

Conch¡ ovål

Retràtor an tPr ior

Retrator posterior

fletrator unbona I

Pro t ra tor

11úsculo'¡n

llúsculo "b*

lltls¡uls'av¿'

"Peda I gape'

"5Íàl I sipho¡ùl qdpe'

"L¡rqe siphonål gðpe"

Sinus pålial grånde

5 inus palial pequeno

Serì sinus pålial

Conch¿ sen ôberturas conissur¡i5

Pontuaçües nuscu I ares

Dente "cardin¡ I "

"Partia I val ve overlap'

0rnanentaçåo concêntrica

0rnanen taçlo radial

Csrenà unbonal

Sulro làteràl

Liganen to externo opistodétiro

E9c¿vådor profundo

tsc¿v¿dor in ternedi ário

Ëscavador raso

"llusc I e be¿ring lurro{"

9 l0 t2 l3 1{

-+

t

+

+

+

l{

+

+

-?
+'l

+

+

+

t-

++

-t

+

?

+

Hatriz, não polarizada, com as principais feições
norfológicas dos pelecípodes da Famí1ia Megadesmidae.
Explicação no texto. 7- ltegladesnus, Z- AstartiLa, 3-
Pleurikodonta, 4- Nyonia, 5- Australonya, B- Vacunel.Ja,
7- Pyranus, 8- PJesiocyprinella, g- CastereJJa, 10-
Ferrazia, lI- Jacquesia, 72- Roxoa, 73- Ednondia (grupo
externo>, 14- Pholadonya (grupo externo).

Figura 43



172

b) há carência de atributos norfolóEiicos que possan ser utilizados
na natriz, devido à falta de estudos taxonônicos detalhados; e c)

elevado núnero de gêneros e poucos atributos morfológicos. Para

solucionar esses proble¡Bas o Dr. Papávero sugeliu a realização de un

estudo taxonônico nais refinado dos pelecípodes levando em conta

dados quantitativos e paleoecológicos. Espera-se que as revisões
taxonôuicas de assenbléias de pelecípodes do Neopaleozóico da Bacia

do Paraná e de outras bacias sul-anericanasr que serão realizadas
futuranente, pernitan a confecção de natrizes nais completas, que

possibiliten a aplicação da análise cladística no estudo das fornas
gondvånicas desse grupo de noluscos.



S. PATEOBIOGEOGRAFIA E EVOTUçÃO DOS PELECIPODES NEOPALEOZOICOS DA

AI.IERICA DO SUL

9.1 PROVINCIATISHO NO NEOPALEOZOICO

Vários autores (Benson, 1923; Rudiwck & Cowen, 1967;

St,ehLi, 1970; Ustritskiy, 19?2; Dutro & Saldukas, 1923; RunneEfar¡

7972a, 1977, 1984; l{aterhouse & Bonhan-Carter, lgZS; Archbold, 19g3;

Gonzalez, 1986, 1S89), ptopuseram o aElrupanento das biotas marinhas

do carbonlfero e Permiano em três dor¡ínios paleobiogeográficos
distintos (Artico-Borear, Tetiano-Equatorial e Gondvânico-Austral),
cuja história evolutiva está intinanente reLacionada às nudanças

eustáticas do níve1 do mar (ciclos transgressivo-re5fressivos)
ocorridos no final do paleozóico, Tais domínios foram.
post,eriornent,e,

Iitosféricas.
desnenbrados pelos movimentos das plaeas

Devido às grandes dínensões do supercontinente do

Gondvana, equivalente a 16% da superficie terrestre (Runnegar,

1977), estendeu-se eIe, durante o Neopale oz6ico, no sentido norte-
sul, por mais de una zona climática, abrangendo desde o pólo Sul,
até o Trópico de Câncer. Dessa forma, a porção sul do continente
esteve vinculada aos processos geológicos e biológicos
caracte¡isticos do Gondvana, enquanto sua porção norte sofreu
influência dos fenônenos típicos da regj,ão equatorial da época (fig.
44). ?a] fato teve profundos reflexos na evolução e distríbuição das

biotas narinhas neopaleozóicas.



Figura 44 Mapa paleoÉleográfico mostrando a distribuicão dos
dominios tetiano e gondvânico no Neopaleozóico da
América do Su1, seÉlundo Rocha-Campos & Archangelsky
(1985).
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a América do Sul ( co¡no també¡n a Af rica)
oferece una exeelente oportun idade para es tud os da

paleobiogeografia do Neopaleo zóico, pois no que geralnrente se

considera ter sido uma única placa Iitosf ériea ( ver, l,tartinez, 1980,

sobre a ocorrência de terrenos exóticos no continente sul-
a¡nericano ), ocorren contiguarnente assenbléias de invertebrados
narinhos dos do¡nÍnios tetiano e Éondvânico (fig. 44). Enbora as

biotas de anbos possuan acentuado provincialisno, não é rara a

ocorrência de fornas em comun, indicando conexões entre as duas

áreas (Sinões & Rocha-Canpos, lggZ),

0s pelecipodes e outros invertebrados bentônicos da

Amériea do Sul colonizaram bacias sedi¡nentares de diferentes tipos
que poden ser, Erosso nodo, subdivididas em (fig. 45):

a) Bacias intracratônicas. Estariam representadas no

Dominio Gondvânico pelas bacias 'do Paraná, Chaco-Paraná, porção

Ieste da Bacia de Paganzo e Sauee Grande-Colorado e pelas bacias do

Parnalba, Anazonas e pela Bacia Peruano-Boliviana, rìo Dominio

Tetiano;

b) Bacias pericratônicas. SeEiundo López-Gamundi et a1.

( 1992 ) nessa categor ia sÊ.io inc 1u idas as bac ias f ormadas no

Neopaleozóico, apenas en parte desenvolvidas sobre cr cráton, tais
como a porçäo oeste da Bacia de Paganzo e a Bacia de Tarija;

c) Bacias narÉlinais. São representadas pelas bacias gue

possuen pouca ligaCão com as áreas eratônieas, situadas entre

terrenos oro€lenéticos antigos e áreas pericratônicas na borda leste
da An:érica do Sul e com as ¡narÊlens continentais ativas a oeste

(López-Gamundí et â1 . , 1g9Z ) .
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Figura 45 - Principais bacias sedinentares do Paleozóico superior da
América do Sul. 1. Bacia do Paraná, 2. B. Chaco-Paraná,
3. B. de Sauce Grande-Colorado, 4. B. de Paganzo, 5-
"Bloco de San RafaeI" , 6. B. Central Patagônica, 7 .

"Tarija", 8. "CaIcário Tarton", S. B. de Arizaro, 10. B.
Peruano-Boliviana, 11. B. do Amazonas , 72, B. de
Hucuchachi, 13. "Perija Range'', 14. B. do Parnafba, 15.
B. do Kal ahar i 16. B. do Karoo.
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Assenbléias de invertebrados marinhos de caráter
tipicanente tet,iano são encontradas na Venezuela e Co1ô¡nbia
(Fornação Caño Indio e Rio Palnar e unidades equivalentes), no

Equador (Fornação Hacuma), no peru (grupos Tarma e copacabana), no

Chile (eamadas Juan de MoraIes, Caleár'io Tarlton e Fornação Seno

Eleuterio), no BrasiL (fornações Itaituba e Piauí). Assenbléias de

caráter gondvânico ocorre¡n na Bolivia (Fornação Taiguati ), na

ArÉentina (unidades da Cordilheira Frontal, grupos San Eduardo e

Tepuel, fornações Bonete e santa Erena), no Brasir, (Élrupos Tubarão

e Passa Dois), no paraguai (Fornação Independência) e no Uruguai
(fornações MelLo e Yaguari) (sinões & Rocha-canpos, 1g92) (figs. 46,

47>. Halacofaunas do Eoearbonifero não são bem doeunentadas na

Anérica do su1, estando restrit,as, até o monento, à Formação

Hucuchachi, venezuera, no Donínio Tetiano e à Fornação E1 Raton,

Argentina¡ no DonÍnio Gondvâ.nico. os g!êneros presentes na

nalacofauna venezuelana inclue¡r apenas foru¡as da epifauna (llytil.arca
sP. , |tyal.ina (Ì{. ) sp. , Septinyal.ina sp. , AvicuJopecten sp . ),
enquanto na malacofauna arÉlentina oeorre¡n elenrentos da epifauna
(2rbicuJopecten parûa Gonza]ez) e da infauna rasa (sanãluinoJites

fteytesi Gonzalez). Enbora os gêneros AvicuJopecten, l{yaLina e

SanguinoJjtes apresenter¡ distríbuicão cosnopolita no Neopaleozóíco,
as diferengas na conposição taxonônica dessas nalaeofaunas, sugere a

existência de certo provincialisno no Eocarbonífero.

0 quadro paleobiogeográfico do Neocarbonifero e Perniano é

bastante distinto do mencionado acina, sendo caraeterizado por u¡n

acentuado aumento no provinc iaL ismo nalacofaun ist ico,
particularnente no Doninio Gondvânico. A conparação das assembléias
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Figura 46 - 0corrência de invertebrados marinhos neopaleozóicos do
Dornínio Tetiano.
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Figura 47 - Ocorrência de invertebrados marinhos neopaleozóicos do
Domln io Gondvânico.
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neopaleozóicas da Venezuela, Colônbía, Equador, Peru e ChiIe con as

da Bollvia, Argentina, ParaEtuai, Brasil e Uruguai, reveLa as

principais diferenças na composição laxonônica das maLacofaunas

tetianas e gondvân icas.

Nas nalacofaunas do Neocarbonlfero do Donínio Tetiano da

Anérica do Su1, predoninan elenentos da epifauna e semi-infauna
bissada (AvieuJopecten, Acanthopecten Girty, Avicul.o7inna Heek,

ItyaJina, SeptinyaJìna, Pe¡nopho¡us). Por sua vez, os fundos moles e

inconsolidados dos nares tetianos sul--anericanos foran colonizados
por eLenentos da infauna rasa (Edøondia, Astartella Hall,
Solenonorpha) e profunda (IiJkinAia t{iIson). Nas malacofaunas do

Domlnio Gondvânico, são frequentes as formas da infauna rasa
(paLaeoneilo, SangluinoLites, pyranus, phestia, Schizodus,

Iletschajewia licharew, ì,lucuJopsis, llyonia, euadratonucuJa Dickins ) e

seni-infauna bissada (L,eptodesaa, Cyprioardj¿ja).
0s mialinfdeos (llyaLina, Septinyalina) e pectinÍdeos

(AvicuJopeeten e Acanthopecáerr) são elementos da epifauna, tipicos
das r¡alacofaunas tetianas do Eoperniano) enquanto Eurydesna I'f orris,
Deltopecten e Atoøodesna são formas da epÍfauna, co¡nuns das

malacofaunas gondvânicas desse perfodo. Curiosanente, o gênero

Eutydcsøa näo foi ainda encontrado nas assembléias eopernianas da

Bacia do Paraná.

0s megadesrnídeos (Ìlyonia, VaeuneJla, AstartiJa,
lleg:adesnus) säo os pelecípodes característicos das malacofaunas
gondvânicas do Perniano médio, da Anérica do Sul. Esses elementos,

assin co¡¡o Eu¡ydesna, evolulran rapidamente a partir de formas

carboniferas e en associação à gLaciação neopaleozóica.
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I'lalacofaunas neopernianas de caråter tetiano não são ainda
conhecidas na Anérica do Sul. Nesse período, entretanto,
desenvolveu-se na Bacia do paraná (Brasi1, UtuEluai e parag.,:ai) una

riea e diversificada fauna de peleelpodes de af i.nidades gondvânicas,

ên Parte endênicos da Anérica do sul, cuja evorução está inti¡nanent,e
relacionada ao isolanento EleoEfráf ico proEiressivo de un grande nar
epicontinental, no final do Neoperniano, conforne nencionado

anteriornente,

Outro aspecto co¡run da evolução dos pelecípodes do

neopareozóico diz respeito ao desenvolvinento de honeomorfia
isócrona e heterócrona en linhagens aparentadas ou não. Esse

processo está, em parte, relacionado ao nodo de vida dos pelecípodes

e sua posição na estrutura trófica das conunidades narinhas
bentônicas, do Neopaleozóico. Um exenplo clássico é oferecido pelos
pereclpodes da subclasse Anonalodesnata (fanllias Ednondiidae,

Megadesnidae e Pholadonyidae). por exenp Io, llegadesnus, AstartiLa e

PLeurikodonta são formas escavadoras tasas, suspenslvoras, conuns

nos mares Elondvânicos, assin como Edøondia e scaJdia de Ryekholt são

elenentos escavadores rasos, tlpíeos das assenbléias narinhas
tetianas, Por sua vé2, llilkingia é uma forna tetiana, escavadora
profunda, suspensívora, serelhante à Vaounel.la (RunneElar, IgTZa).

Roxoa, una forna escavado¡a profunda, suspenslvora, do Neoperniano

da Bacia do Paraná, sería un anáLogo ecológico de ItiJkin¿lia e

Vacun eL l.a .
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9. 2 I{ODELO9 PALEOBIOOEOORAFTCOS

Aná1ises nais recentes a respeito da idade, afinidades e

provincialisno das asse¡nbléias de petecípodes narinhos cia América do

Su1, foran realizadas por Runne6far (Ig72a), Rocha-Campos & Rosler
(1978), Rocha-Canpos & ArehanEletski (1985) e Gonzalez (198g). Não

existe, porén, uü consenso entre os autores no que se refere ao

número e distribuicão das provincias paleobiogeoEráficas do DonÍnio
Gondvânico durante o Neopaleozóico (Archbold, lg8g; RunneÊiar, 1gg4;

GonzaIez, lgBg ) . Archbold ( 1gg3 ) utilizando a distribuicão de

Élêneros de braquiópodes e pelecípodes, bem como a sua diversidade,
dividiu o Gondvana en cinco provincias biogeográficas diferent,es: a)

Andina; b) Paraná-Argentina; c) Austrá1ia-Nova Zelândia; d)Oeste

Australiano; e, e) Cimeriana (fig. 4S). Runnegar ( 1gg4) reeonheceu,

com base na distribuicão e caráter biogeográfico das faunas de

pelecfpodes, três provÍncias biogeográficas (fig. 4g), a saber: a)

BrasiLeira, b) Indiana e, c) Pacifica.. A Província Brasileira seria
representada pelas baeias do Paraná (Brasil, Argentina, Uruguai,
Paraguai) e do Karoo (Africa do Su1), nas quais os peleeipodes

terian ocupado habitats sujeitos a alto grau de "stress" anbiental,
de modo semelhante aos do Cenozóico do mar Cáspio, no sudeste

europeu (Sinões & Rocha-Canpos,1ggg,1ggOa,1gg0c,1gg1a, 1gg1b,

1991c, 1992). As provincias Indiana e Paeifica foram ocupadas por

moluseos, braquiópodes, cefalópodes, rdentre outros invertebrados,
que viveran enì águas narinhas de salinidade "normaL" ( Runn eg,ar ,

1984 ) .



FiËlura 48 - Provlncias paleobioÉleográfícas permianas do Domínio
Gondvânieo, seElundo Archbold ( 1983).



Figura 49 - Provlncías pareobioÉleográficas neopareozóicas do Do¡nínio
Gondvânico, seÉundo RunneÉiar ( 19g4).
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0utro modelo paleobiogeográfico distinto, elaborado por

Gonzal'ez ( 1989 ) , div j.de o Gondvana sul-a¡nericano em três domínios
(fig. 50): a) Perigondvânico; b) Gondvânico central; e c)
Extragondvânieo. O DonÍnio Perigondvânieo compreenderia os ambientes

costeiros, narginais do Gondvana, encontrados no sul da Bolivia, na

Argentina e Austrá1ia ocidental. A biota que se desenvolveu nos

nares epicontinentais que oeupara¡n as bacias do Paraná e Sauce

Grande (Argentina), Kalahari (Nanlbia\ e Karoo (Africa do Sul ),
estarian relaeionadas ao Donínio Gondvânico Central. Por sua vez, os

habitats narinhos de áEluas quentes, situados na borda oeste do

Gondvana, e cujo registro sedinentar e fossilifero ocorrem

descontinuanente no sul, cenLro e norte do Chile (Formação Seno

Eleuterio; afloramentos de Antofagasta e Huentelauquén), Argentina
(serra de Fraga, Fornação Arizaro) peru e Bolivia (Grupo Copacabana)

pertencerian ao Doninio ExtraÊlondvânico.

E¡nbora os trabalhos ¡nenc ionados ac ina tenha¡: contr ibu ído
para esel"arecer aspectos do quadro paleobiogeográfico do Gondvana, a

história evolutiva das faunas de pelecj.podes su1-a¡nericanos, suas

afinidades biogeográficas e correração bioestratigráfica, carecem

ainda de estudos nais aprofundados, pois ¡ruitas faunas pernanecem

ainda não descritas; outras foran deseobertas e/ou descritas nais
recentenente (e.g., Rocha-canpos et âf ., 1gg0), näo t,endo sido
inclufdas nos modelos citados anteriormente. Algumas assenbtéias (e.

Ê., Subgrupc Itararé, Brasil) dever¡ ser revisadas, devido ao enorme

avanço ocorrido, nos últimos anos, nâ sistenátiea dos peleeípodes
gondvânieos (ver, poF exenpLo, Rocha-Campos & Archang¡elsky, lggs).



tII1ll Domirio Extragondvãnico
l-- :l Domínio Gondvânico Cøntral
VvM Dr¡nkto Per i gon d vãnico

Figura 50 - ProvlncÍas pareobiogeográficas neopaleozóicas do Dominio
Gondvân ico, seÉundo Gcsnzalez (1Sgg).
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Além disso, a despeito de já existiren ¡r¡odelos

paleobioEeoÉlráfieos detalhados para o Gondvana da América do Su1, na

¡raioria dos easos a história evolutiva dos pelecípodes nas bacias

paleozóicas sul-americanas e pouco conheeida. Nesse contexto, a

Bacia do Paraná constitui u¡na excecão (ver, por exenpfo, Sirnões &

Rocha-Canpos, 1989, 1990a, 1990c, 1991a, 1991b, 1991e).

0utro aspecto importante, refere-se à netodologia

enpregada na definição dos donfnios e provincias paleobiogeográficas

neoapaleozóicas, conf orme aci¡ua ref erido . Apenas para exer¡plif icar,
anal isarenros a seÉlu ir, o r¡ode 1o mais recente , ou se j a, o de Gonzalez

(1989). Este autor supõe que no Permiano as bacias do Paraná, e

Karoo, t,enhan constituldo u¡û único donínio, cha¡nado Donínio

Gondvân ieo central, envolvendo, no caso da Bacia do Paraná,

malacofaunas dos grupos Tubarão e Passa Dois. Banbach (1990) destaca

que não exist,e metodoloÉîia consistente para se propor

paleoprovincias, sugerindo un indiee de 3A'¿ de endemisno a nivel

eenérj.co para a subdivisão das unidades biogeoÉiráficas do

Paleozóico. Por sua vez, Bêneros eosnopolitas devem ser omitidos da

análise paleobiogeográfica, ro que tanÉle às provÍneias, pois não

contribuen para diferenciação geográfica (Bambach, 1990). 0

endenisno de algunas n¡alacofaunas da Bacia do Paraná pode, segundo

esse critério, ser expresso da seguinte maneira:



Êêneros

EndÊri cos

6êneros

Cosropo I i tas

6Êneros

6ondvân i cos

6RUPO PASSA DOIS

Forraçlo Rio do Rasto

Fornaçlo Terezina/

Coru¡bataf

Forraçlo Serra Alta

Forraçto Irati

6RUPO TUBARßO

(Pós-glacial l

Forraçlo P¡ler¡o

Foraaçto Rio Bonito

l3



Nota-se, pols, 9ua
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Bae ia do Paraná poderi.a ter
constituldo uma província paleobiogeográfica distinta, rìo

Neopaleozóico, sonente após o tempo Palerr¡o. Torna-se evidente que

o esquema de Gonzalez (1989), envolvendo todo o Neopaleozóico da

Bacia do Paraná, "comprime" temporal¡nente a informação

paLeobiogeográfica ( Simões & Rocha-Campos, 1992 ) . Em parte essa

dificuldade é compreensiveL, pois a ausência de esquenas

bioestratiglráficos refinados Lorna necessário englobar utr¡ intervaLo

de tempo anplo nas reconstituições paleobiogeográficas.

Af i¡n de solucionar esses proble¡ras, f oran preparados

esboços paleobiogeográficos preliminares, eom base no esquema de

correlação apresentado na figura 51, para o Carbonífero inferior,

Carbonifero médio e superior, Perniano inferior e Permiano superior
( f igs . 52, 53, 54 , 55 ) , onde observa-se a restr ição do don:ín io

gondvâ.nico marinho na Amériea do Sul- en direção ao Perniano

super ior .





Correlação das seções
contêm asse¡nbléias
Rocha-CamPos ( 1973 ),
e Gonzalez ( 19BS ) '

neopaleozóicas sul-anerícanas que
de pelecípodes narinhos. Fonte;
Rocha-Campos & ArchanÉlelskv ( 1985 )

Figura 51
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Ocorrências Fossiliferas
(ou potencialmente)

f o t"ti"no
1.,.-'-'-') - ^tz;¡illJ. bondvantco

Esboço paleobiogeográfico do
Sul no Carbonifero inferior.

Figura 52 Neopaleozóico da América do



0conênci:s Fossilíf eras
(ou potencialmente)

Io r.ti*o

ØD.condvãnico

Figura 53 - Esboço paleobiogeográfico da América do Sul
Carbonlfero médio e suÞer íor.



t-," ( r''¡/ \_\

Ocorrências Fossilíf eras
(ou potencialmente)

ID.TutÌ"no

l¡íúír,1U. bOnCVAIICO

Figura 54 - Esboço paleobiogeográfico da América do Sul no Permiano
inf erior.



0corrências Fossilíf eras
(ou potencialmente)

lffilD.Gondvanico

Figura 55 - Esboço paleobiogeográfico da Américq do SUI no Permiano
superior.
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CONSIDERACOES FINAIS

10. 1 CoNCLUSoES

Apesar de a situação isoLada das rochas portadoras dos

São Sepé dificultar a sua correlação com outros

10

a-

fósseis de

sedinentos neopaleozóicos da área, por comparação Litológica e com

base na ocorrência de nicrósporos dos Élêneros Luekisporites,
StriatoPodoearpites, ProtohapJoxypinus e Vittatina e no predominio

de grãos bissacados estriados que são característicos na Zona de

Lueekisporites virkkiae (Toigo, lgBB) e no intervalo K de Daenon &

Quadros (1970), os sedimentos fossiliferos de São Sepé podem ser

atribuidos à Fornação Palermo ou ao "tenpo" palermo;

b- A nalacofauna de São

pouco diversificada, eomposta de

far¡i1ias dist j_ntas (HeEladesn¡idae,

Sepé, corresponde a una assembléia

nove espécies pertencentes a três

Edmond i idae , Per¡nophor idae ) ;

e- A assenbléia de São Sepé é doninada por

Fanilia HeEladesnidae, incluindo Astartila elossi sp.

bortoluzzii sp. n. , Jaeguesia Euataensis sp.

rioglrandensjs sp. n. e Pyranus cf. P. coaperesioides

de una for¡na de posição taxonômica pouco c1ara. rel-ac

fanilia. 0utro ele¡nento co¡uu¡n da nalacofauna de

Stutchburia sepeensis sp. n., que pertence à Familia

elenentos da

n. , ìtegadesnus

n. , l{yonia

(Hendes), a1érn

ionada à essa

São Sepé é

Perrnophor idae .



Já os menbros da FaníIia
ocorrência esporádiea.

Ednond i id ae ( Ednond ia
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sP. ) são de

A assenbléia de Guiratinga, pot sua vez, é nonoespec

sendo conposta por Pyranus nendesi (Petri & Fúlfaro), eomb. n.

d- As afinidades paleobioBeográficas da ¡nalaeofauna de São

Sepé são tipicanente gondvânicas, apresentando coaposição genérica

sinilar a das assenbléias de pelecípodes ¡narinhos do Neopaleozóico

da AustráIia e da Bacia do Paraná (grupos Tubarão e passa Dois).
0s E!êneros Astartila, ìlegadesmus, Ityonia e Stutchburia

¡rostram a vinculação da malacof auna coÍt as do Per¡niano da Austrá1ia
e a presença de Stutchburia sepeensis e llyonia rioglrandensis
evidencia eerta relação eom as assembléias do Grupo Tubarão,

partieularmente, con a da asse¡rb1éia de Taió, D8 parte média da

Fornação Rio Bonito (Hembro ParaEluaçu) (Reed, 1930; Rocha-Campos,

1970a). Por outro 1ado, a presença de Pyranus ef. P. covperesioides
e do gênero Jacquesia mostra o vínculo entre a ¡nalaeofauna de São

Sepé e as do Grupo Passa Dois (formações Terezina e Coru¡:bataÍ), da

borda leste da Bacia do Paranáj

e- 0s gêneros identificados e¡n São Sepé não são

diagnósticos do ponto de vista geocronológieo, pois apresentam anpla

distribuição estratigráfica no Neopaleozóico (e.8., Hyonia, Pyramus,

Stutchburia, Ednondia). Contudo, Do seu eonjunto, a conposicão da

asse¡nbléia de São Sepé é eo¡upatível com una idade Perniana. A

presença de Jaequesia guataensis e de Pyranus cf. P. corrperesioides,
que são semelhantes, respectivanente, a Jaequesia e pyranus

íf ica,

;
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ootlPiragJoJdcg das f ornrações Terezina e Coru¡r¡batai, sugere uma idade

neoperniana para essa asse¡nb1éia;

f- A senelhança entre Pyranus nendesi da asseml¡1éia de

Guiratinga com Pyramus anceps, da parte ¡:édia do Grupo Passa Dois,
sugere tanbé¡n una idade neoperniana para esses pelecípodes;

g- A ocorrência da ¡nalacof auna de São Sepé e¡n sed imentos

da Fornação Palerno, 9u€ se sobrepõe à Formagão Rio Bonito, na

porção superior do Grupo Tubarão, sendo recoberto pelos estratos do

Grupo Passa Dois, é inteira¡uente consistente co¡n a hipótese desta

assenbléia ser internediária entre as duas. Ta1 hipótese pode ser
corroborada pela presença de Astartila eJossj e lleíîadesnus

bottoluzzii que parecem pertencer a estogues que produziran algunas

fornas do Grupo Passa Dois, tais cono Casterell.a, PlesiocyprinelJa e

Ferrazia, respect, ivan¡en te ;

h- A análise da norfologia funcional dos peLeeípodes de

São Sepé e Guiratinga mostra que as duas assembléias são dor¡inadas

por formas escavadoras rasas. En São Sepé, ocorrem ainda e1e¡nentos

escavadores internediários e da semi-infauna bissada. Todos os

pelecipodes estudados foran suspensívoros;

i- As caracterlsticas bioestratinômicas da assenbléia de

São Sepé, ineluindo a semelhança na porcentagen de valvas esquerdas

e direitas, quantidacie relativanrente alta de conchas articuladas
fechadasr 8s diversas elasses de ta¡oanho presentes, a distribuição
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caótica dos bioclastos na ¡¡atriz eo¡n especies concentradas de forna
enpilhada ou aninhada, baixa proporção de valvas fragnentadas e a

ausência de incrustação sugerer¡ seleção, reorientação e rápida
redeposicão dos bioclastos, provavelnent,e durante u¡n evento de

sedinentação episódica;

i- As feições acima descritas e a mistura de fornas
eseavadoras rasas, internediárias e da se¡ni-infauna bissada indica¡n

que a assembléia de São Sepé é do t,ipo parautóctone a alóctone;

I- A nalacofauna de São Sepé marca o prinreiro apareeimento

na Bacia do Paraná, dos gêneros AstartiLa, llegladesnus e pyramus, o

que se coaduna co¡n o caráter transgressivo da sedimentação Palermo,

que teria possibilitado a inigração desses erementos;

n- Os peleclpodes identificados na r¡alacofauna de São Sepé

pertencen a gêneros ¡rarinhos. Entretanto, outros invertebrados
tipicamente ¡¡arinhos (e.g., corais, cefalópodes) não foran
encontrados. A1ém disso, do ponto de vista paleoautoecológico, todos

os pelecipodes de São Sepé parecem ter sido escavadores rasos,

susPensívoros. A ausência de pelecÍpodes da epifauna e de outros

invertebrados r¡arinhos sugere certo Éirau de " stress" ar¡bientaL,

durante a deposição da Fornação Palermo;

n- No Neopaleozóico (

aproxinadanente durante 35 milhões de

continente suL-americano foi oeupada

Neocarbonifero - Perniano)

anos, a porção eentro-1este do

por um nar epicontinental, gue



esteve sujeito a un Elradual ccnfinamento.

1AO

No decorrer de sua

história paleoÉleográfica e paleoanbiental, as flutuações na

salinidade da água, possivelnente relacionadas às variações
clináticas e às nudancas no reÉi¡ne hidrológico, en deeorrência do

isolanento geográfico, foram responsáveis, provavelrnente, pelo

estabelecinento de condições anbientais desfavoráveis à i¡ri€lração,
colonização e irradiação, en LarEla escala, de invertebrados marinhos

tfpicos. Assim, os invertebrados bentônícos que ocuparam os habitats
de águas rasas daquele nar são representados por moluscos
pelecipodes, que geralnente apresentan baixa diversidade.

Embora taxas evolutivas não possa¡n ser quantificadas, nem

linhaplens seguranente traçadas, euitos processos e fat.ores
envolvidos na evolução dos pelecipodes neopaleozóicos da Bacia do

Paraná, particularnente do Grupo Passa Dois, são símil,ares aos

descritos para outros nares ep i c on t, in en t a i s do Cretáceo (Kauffman,

1977 ) e do Cenozóieo (Nevesskaya et, a1., 19gT );

o- Una vez que através da análise cladística é possível se

¡econhecer os grupos nonofilétj-cos e identÍficar os casos de

paralelisno, o modeLo evoLutivo aqui proposto deverá ser futura¡oente
testado de acordo co¡n essa t¡etodologia. Para que isso ocorra,
entretanto, as descrições de novos peJ-ecípodes e as revisões dos já
descritos deverão estar fundamentadas en estudos taxonô¡:icos
ref inad os;

p- 0s pelecípodes neopaleoeóicos da Anérica do Sul

colonizaram bacias intracratônicas, pericratônices e marginais dos



zao

domlnios tetiano e gondvânico. Não existe, porén, un consenso entre
os autores, no que se refere ao número e distribuição das provÍncias
paleobiogeográficas do Donínio Gondvânico durante o Neopa).eo zôíco,
Enpregando-se a netodologia proposta por Banbach (1SS0) nota-se que

a Bacia do Paraná poderia ter consLituido una província
paleobiogeográfica distinta, no Neopaleozóico, sonente após o

"tenpo" Palerno. Assin, os esquenas disponiveis (e.g., Gonzalez,

1989 ) envo lvendo todo o Neopaleozó ico da Bacia do paraná,

"conprinen" tenporalnente a infornação paleobiogeográfica.

10,2 RECOHENDAçOES E ESTRATEGIA

As assenbléias de pelecípodes do Neopaleozóico da Bacía do

Paraná e de outras bacias da Ar¡érica do sul fornecen amplo naterial
Para estudos da evolução e paleobiogeografia dos invert.ebrados

narinhos do NeopaJ.eozóico. Desse modo, os projetos de pesquisa que

serão desenvolvidos no futuro próximo deverão abranger, portanto,
una reavaliação do quadro paleobiogeográfíco do continente sul-
anericano, no Neopal eozíico, levando e[ conta os seguintes objetivos
principais:

a- obter subsídios para o esclarecinento dos problenas que

ainda persist,em, relacionados à história evolutiva, paleoecologia e

bioestratigrafia dos pelecipodes neopaleozóieos da América do Su1;

b- desenvolver critérios úteis para o estabel-ecimento das

provlneias paleobiogleográficas do Neopaleo zóieo da Anérica do Su1;
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c- elabotar nodelos evolutivos para os peleclpodes

neopareozóicos sul-anericanos que se desenvolveram em diferentes
tipos de bacias (e,9., nares epicontinentais, bacias pericratOnicas
etc. );

d- desenvolver conceitos básicos e netodologia adequada

que possibiliten un nelhor enprego das nalacofaunas do Gondvana da

Anérica do Su1 na bioestratig¡rafia, levando-se en conta as

caracterÍsticas paleoecoLógicas dos pelecípodes e sua história
tafon ônica;

e- desenvol-ver una netodologia que permita a aplicação da

sistemática filoclenética ao estudo dos pelecÍpodes neopaleozóicos
sul-americanos, particularmente da Fanllia HeÉladesnidae, cujo
registro é o nelhor e mais coupleto no docunentário Neopaleozóico do

Gondvana;

f- aplicar os conceitos básicos desenvolvidos por Stan).ey

(1S70, 1972) referentes às relagões entre a morfologia das conchas

dos pelecipodes, seu habítat e modo de vida no estudo da

pareoeeologia dos peleclpodes do paleozóico superior ¡narinho da

América do Sul-;

C- elaborar critérios para a identificação dos processos

bioestratinômicos que atuan na Elênese dos depósitos conchífe¡os
neopaleozóicos, úteis para o estabelecimento de modelos de facies
taf onôni.cas;

h- revisar s i stenat icanent e as faunas de pe lec ípodes

¡¡arinhos neopaleozóicos da A¡nérica do Su1, representativas do

donlnio gondvânico (SubElrupo Itararé, fornações Rio Bonito e

Palerno, Grupo Passa Dois, Brasil; formações Independêncía, Mello e
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Yaguari; Paraguai e Uruguai; fornações Bonete, Sierra de 1a Vent.ana

e Santa E1ena, Précordilheira da Argentina; Formação TaiEluati,
região subandina da BoLívia) e tetiano (Fornação Itaituba, Baeia do

Anazonas, Formação Piauí, Bacia do Parnaíba, Brasil; Grupo

Copacabana da região subandina e altiplano da Bolivia).



11. SISTEHAÎICA

Classe Pelecypoda GoJ.df uss, 1820

Subclasse Anonalodesnata DaIl, 1889

Orden Pholadonyoida N ewe l.1 , 1S65

Superfanilia Pholadomyacea Gray, 1847

Fanl l Ía I'f egadesnidae Vokes, 1967

Dleeueeã,g, A Fanili¿ Hegadesrnidae foi proposta em 1g67,

Por H.E. Vokes, para aglrupar alguns pelecipodes então incluídos na

Fanilia Pachydomidae Fischer, 1887, cujo nome, derivado do Elênero

Pachydonus Horris, 1845 (=flzgsdesnus Sowerby, 1839), não está de

acordo con o Artigo 11e do Código Internacional de Nomenclatura

ZooJ.ógica. Contudo, não há um consenso entre os paleontólogos

australianos, soviét,icos e brasileiros, no que se refere ao número

de gCneros que constituem a Familia HeÉfadesnidae, havendo

pesquisadores que preferen trabalhar com un grande número de

gêneros, ênquanto outros enpre6lam un núnero reduzido de nones.

Conforne destaca Astaf'yeva-Urbaytis (1973), o posicionanento desse

Elrupo de f or¡¡as na sistenátíca dos pelecípodes, cotûpreende ua

Probl-ena que ainda não está d e f in i t iva¡nen t e solucionado. Até o

presente, os meÉlades¡nldeos e

diversas fa¡níIias, incluindo:
f orr¡as afins f ora¡: aÉrupados e¡n
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Pholadoryidae Fleming, 1828

Saxicavidae Gray, 1835 (= Hiatellidae Gray, 1824)
Anatinidae Gray, 1840 (=Laternulidae HedIey, 1918)
Ednondiidae KinÉ, 185 0

xCaelonotidae McCoy, 1855

Cardionorphidae Hiller , 7877

Gr annys i id ae l'f i I 1e r , 7877

Pholadellidae l'f i 11er, 1877

Palaeanatinidae lliIIer, L877

Sanguinolitidae lliIler, L877 (=Grannysiidae I'litler, 18?7)
Pachydonidae Fischer, 187 7

Hactronyidae Cox, 19 29
:*Palaeosaxicavidae Popov, 1957

Allorisnídae Ast,af'yeva-Urbaytis, 1963 (=Ednondiidae King,
1850 )
I'legadesnidae Vokes, 1967 (non. correct. Newell, 1969, pro.
HeÉadesnatidae Vokes, 1967, non. subst. pro. Pachydomidae
F ischer, 1887 )
Vacunellidae Ast,af 'yeva-Urbaytis, 1973

Enbora Sowerby (1838) e Horris (1845) t,enham sido os

primeiros pesquisadores a descreveren pelecípodes austraLianos hoje

referidos à Fanilia Hegadesnidae, respectivanente, lleg¡adesøus e

Pachydonus Horris (=llegadesøus), foi James Dwight Dana quen realizou
o prineiro estudo detalhado dos pelecípodes do neopaleozóico da

Austrá1ia, descrevendo vários gêneros que atualnente são incluidos
nessa entidade taxonô¡rica.

*As fanllias Caelonotidae HcCoy e Palaeosaxicavidae popov não são
válidas, pois não estão de acordo com as notnas dos Art,igos 29, 3Sb
e 63 do Código Internacional de Nonenclatura Zoológiea (Runneélar,
1S67).
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Xn 1847, Ðana propôs os Elêneros Astartil.a, Cleobis
(=llegadesøus) , llyonia, py¡anus, dentre outros. En 1g4g, Dana

destacou quø ìle¿adesøus e llyonia são afins ao Elênero llya Linné, do

quaI, inclusive, poden ser predecessores. Ta1 opinião foi
conpartilhada tanbém por I,lcCoy (1842). Eì.e comparou ainda Notoøya
McCoy (=Py¡anus), co¡n os genero6 GressJya Agassiz e pJeuronya

Agass iz .

Stoliczka ( 1BZ0-1S71), concordou cotn as relações
estabel.ecidas por |lcCoy (IA47) e Dana (1g4S), arÉlur¡ent,ando que

Notonya (=Pyraøus) "parece ser una das formas nais antigas de

Panopaea" . Stoliczka ( 1B?0-1S21) elaborou uma detalhada
classificação sistenátiea, referindo Notonya (--pyranus), gênero que

na sua opinião incluía tarnbém l{yonia, a Faní1ia Saxicavidae
(=Hiat,el1idae), iuntamente con AJio¡isøa KinÉ, ,,Glyciøeris', da Costa
(=Panopea Henard ) e Panopea, dentre outros- Em slntese é esta a

classificação de Stoliczka ( 1870- 1871) :

0rden llyon idae Stolíczka, 1870

FanÍlia Saxicavidae Swainson, 1B 35
( =H iae I I idae Gray, 1824 )

Gêneros Al lorisna
" GJYoiøeris" (=Panopea)

NotonYa ( = Pqtanus)
Panopea
Pytanya Dana

FanIlia Anatinidae Gray,
Hed ley, 1918 )

Gêneros Chaenoøya líeek
Ednond i a

184 0 ( =L at e rnu l- idae
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Orden Lucinaecea (499. inperf - )

FamLlia Astartidae d'Orbigny, 1844
Gêneros Astart i la

Pac hyd oøu s

Far¡llia Solemyidae Adams & Adams, 1857
( 1840 )

Generos Graønysia
Sanguinolites

Ao contrário de Stolickza ( 1870-1871), de Koninck

(1876-1877) posicionou os €lêneros Chaenoøya, Ednondia, Pachydonus e

SanguinoJites, dentre outros, na Fanllia Anatinidae. Neunayr (1891),

por sua vez, atribuiu Clarkia de Koninck (=Pyranus) à 0rdem

Cryptodonta Neunayr (=Subclasse Cryptodonta Neunayr, 1884).

E¡r L887, Fischer propôs uma nova famitia denoninada

Pachydonidae, na qual incluiu llyonia, Pachydonus e fornas afins.
Uma nova nodificação na classificação de Stoliczka

(1870-1871) foi introduzida por Etheridge (1892) que referiu llyonia

e Pachydonus à r.anilia ?Saxicavidae, 0 autor atribuiu ainda

Ednondia, ?Chaenonya e SanguinoJjúes à tr'amilia Anatinidae.

Fletcher ( 1929, 1932 ) revisou os glêneros Astartila e

llyonia do Neopaleozóíco da Austrália, atribuindo este úIt j"no, à

Fanilia Saxicavidae em eoncordâneia com Stoliczka (1870-1871) e

!theridg¡e ( 18S2 ).

Dickins ( 1356, 1957, 1961, 1963) foi um dos !¡rineíros
pesquisadores a observar e discutir as seneLhanças entre Edøondia e

Asèa¡tila, llegadesnus, Ìlyonia, Pachydoøus e Pachynyonia Dun. Todas

estas fornas foran referidas à Família Edmondiidae. 0 autor

destacou, contudo, que as reJ.ações desses gêneros dentro da Fanília
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Ednondiidae não são elaras, devido ao estado de preservação neÌn

semprê satisfatório de algunas forBas.

Newe I I ( 1956 ) apresentou una nova p.roposta de

classificação para os negadesnÍdeos,,,primitive Desnodont,,, eriando
una nova famllia, denominada Pachydomidae para a€lrupá-los. De acordo

co¡¡ NewelI (1958), a nova famllia pertenceria a Orden Desnodontida

Neuuayr, sendo conposta por cinco Eiêneros, cuja forma da concha,

ornanentação e a naLureza da charneira, sugeren afinidades com

Peleclpodes viventes (Panopea e Panonya). Er¡ suma é a seguinte a

classificação de Newell (1956):

Ordem Desmodontida Neumayr, 1883
Fanllia Pachydonidae Ne¡+e11, 1S56

Gêne¡os Paehydoøus (--Astar t i la)
Hyonia (=llaeon ja Dana ,

Pachyøyon ja)
PYranus (=Noton7a,
Ciarkia)
Cleobis

Pyrania,

l{aterhouse ( 1SE5 ) elaborou, com base na dentição e

nusculatura, diagnoses genéricas para Astartita, Ilegadesøus, llyonia,
Pachyøyonia e Pytaøus, propondo dois novos gêneros Globicarina e

VacuneJ.l.a. Segundo I{aterhouse ( 1965), estes dêneros poden ser
reunidos em três grupos naturais distintos. O primeiro inclui
¡{sta¡tjJa e llegadesnusi o segundo, reúne pyraøus, Notonya e

Globicatina e, o terceiro, llyonia e Pachyøyonja. Naquele mesmo ano,

Runnegar (1965) dá inicio a una série de inportantes trabalhos sobre

os negadesù¡fdeos, particularnente do Perniano da Austrá1ía. Seguindo
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com dúvidas, Astart.i La e

Ite¿¡adasnus à Famllia Edmondíidae.

Runnegar ( 1966) incluiu Astdrtila, ìteãladesnus, Hyonia,

PLeurikodonta, Pyramus e Vacuneffa, na lanilia pholadomyidae, tendo

em vista o número e arranjo dos ¡¡úsculos pediais e dos ¡núsculos

acessórios, e as afinidades entre VacunelJa e Pholadonya, Runnegar

(1S66) criticou as cLassificações anteriores que atribuem esses

generos às famllias Pachydonidae e Edmondíidae. De acordo com o

autor, esses generos são colocados em dÍferentes f aníl-ias, pois sua

classificação ten sido fundanentada en atribulos morfolóElicos que

estão relacionados con o nodo de vida do animal, não representando

necessarianente utn Éltupo monofilético. As relacões filogenéticas
"reais", de outro Iado, poderian ser indicadas pelos núsculos

acessórios, número e disposíção dos músculos pediais e pelas

caracterlsticas da charneira ( RunneElar, 1966). Entretanto, as

diferenças na forna da concha, profundj.dade do sinus palial e,

possivelmente, no grau de fusão dos lobos do manto, são inportantes
para atribuir as formas escavadoras rasas e profundas a duas

subfaní1ías distintas (RunneÉlar, 1966). Dessa forma, a classificação
proposta por Runnegar (1966) fícou assin constituida:

Subclasse Anonalodesnata DalI, 1889

Orden Pholadomyoida Newe 11, 1965

Superfanilia Pholadomyacea F le¡¡in É, 7828

lanl1ía Pholadonyidae Flening, 1828

Subfami l ia Pholadomyínae FIemíng, 1828

Generos Pho I ad oøya

Chaen onya

llacunef Ja
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? ttJktatt,

SubfanÍlia Pachydoninae Fiseher, lBBZ
Gêneros llegadesnus

Astarti La

PJeurikodonta
Pyranu s
Ityon ia

Famllia Ednondiidae Kind, 18 50
Gênero Ednond ia

l{aterhouse ( 1966) discutiu a validade dos gênetos

pernianos da Fa¡allia pachydomidae Fischer, Con base has

similaridades dos núscuros pediais anteriores, na charneira e na

estrutura liganentar, ere agrupou Asta¡tiJa, cJeobis, Ednondia,

Gl.obica¡ina, llyonia, Notonya, paohynyonia, pJeu¡ikodonta, pyraøus e

Scaldia, na Fanilia Ed¡oondiidae, contrariando a classificação de

RunneÉlar (1966). De acordo cor¡ l{aLerhouse (1966) a Fanília
Ednondiidae conpreenderia duas subfanítias: a) Subf anÍIi.a
Ednondiinae, que reuniria Ednondia, l{yonia e pachynyonia, e b)
SubfaníIia Pachydoninae, que incluiria Astartila, Cl.eobis,
GLobicarina, llotoøya, Pl.eurikodonta, pyraaus e ScaJdia.

Ea sua monografia sobre os peleclpodes desnodontes
(:negades¡ldeos ) do Permiano da AustráIia 0riental , Runnegar (1967)

nantén sua classifieação de 1g66, argumentando que as naiores
objeções à classificação de l{aterhouse (1966) se referen à separagão

artificial dos Eeneros ìlegadesûus, ìlyonia (=pachyøyonia) e pyraøus.

0 autor voltou a destacar que as sinilaridades na forna,
ornanentação, riganento e no número de cicatrizes dos núsculos
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pediais, ben co¡no a presença dos múscuLos acessórios indican que

Astartila, llegadesnus, llyonia, pyranus e Vacunella são formas
aparentadas gue diferem de Edøondia, pela ausência, na charneira, de

u¡na placa lamelar interna ou "ossicuLo',.

Runnegar ( 1g6B ) apresentou u¡n estudo detalhado do

ligamento de l{egadasn¿r.s e Pyranus.0 autor notou que a estrut,ura
referida por l{aterhouse (1966) eomo sendo uma pontuação interna do

liganento ("inner ligarnent pit"), e utilizada por eLe para agrupar
Ednondia e os negadesnf deos e¡n una nesÍ¡a f aní 1ia, correspond ia a uma

pequena área da canada externa anterior ("anterior outer 1ayer") do

liga¡nento opistodético dos negadesmídeos. Assim, tal estrut,ura
estaria reLacionada con a pontuação interna "verdadeira', do

liganento, reforçando a separação entre Ednondia e os negadesr¡ídeos
( Runnegar, 1967, 1g6B ) .

Novas modificaçõs na sistemática dos megades¡nideos fora¡n

introduzidas por l{aterhouse ( 1g6ga) en seu estudo sobre lleíladesnus,

Hyonia, YacuneLla e fornas afins, do Perniano da Nova Zelândia. Co¡n

base nos ¡núsculos pediais e dentição, o autor agrupou essas fornas
er¡ três subfanílias distintas (Ednondiinae, pachydonynae,

Astartilinae), pertencentes à Faní1ia Ednondiidae. liaterhouse
(1969a) insiste, êDtretanto, D& presença, ên alBuns Efêneros, de un

ligannento interno que dennonstraria sua relação con os edmondiídeos.

sua crassificação pode ser expressa do seguinte nodo:

Fanilia Ednondiidae Kingl, 1850
Subfanilia Edmondiinae King, 1850
Gêneros Ednondia

Hyon ia
tlyofossa l{aterhouse
Pachynyonia
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Subf anl l ia Chaeno.rnyinae I{aterhouse , 1969a
Gêneros Obliearina

Vaeunel l.a

Subfanllia Paehydoninae Fiseher, 1887

Gêneros Gl.obicarina
lleãladesnus
Notonya
Pyranus

ia Astartilinae l.|aterhouse, 1969a
Astarti la
Pleurikodonta

Subfani 1

Gêneros

Ern u¡n novo artigo publicado em 1969, l{aterhouse destaca

que a classificacão de Runnegar (1966, 1g6T) deveria ser abandonada,

pois está funda¡nentada en uma interpretação errônea de Pholadonya.

Segundo }{aterhouse (1969b), há grandes diferenças na ornanentação,

na charneira e, provavelnente, na estrutura da concha entre

Pholadonya e ltyonia e Hegladesuus. Dessa f orma , llyonia deve ser

referida à Fa¡rilia Ednondiidae, enquanto Astartila, ìlegadesmus,

Notoaya e Pyranus, deven: ser incluídos na Subfamilia Paehydominae,

pois possue¡n um dente na valva direita (lrlaterhouse, 1969b).

Segundo Newell ( 1969 , in Moore et â1. , 1969), a Fanil j.a

M egadesnnid ae ser 1a conaposta por Astarti Ia, Casterel. La,

?C¡assjconcha, llegladesuu.s, Ìlyania e pyramus, a1ém dos subgêneros A.

(AstartiJa) , It. (llyonia) e l{. (Pachynyonia) . 0utros gêneros,

entretanto, que fora¡n nais tarde referidos por Runnegar & Newell

(1971) a essa faní1ia, são atribuídos, con dúvidas, à Superfa¡rí1ia

Tellinacea de BlainviLle. E o caso, por exenplo, de Jacquesia,

Holdhausiella Hendes (=Jacquesja) e ìlaackja que foran colocados e¡n
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sinonlEÍa con Ter''J:aia. Alguns autores (Chavan & SeysseI, 1g6g, in
Moore et aI ., 1969), por sua vez, incluÍran Pfesiocypr ine j la, o

neÉladesEldeo nais conun do Grupo Passa Dois, na Fanflia Hactromyidae

Cox, ao que tudo indica, co¡r base nas caracterlstícas da charneira,
En 1970, Astaf 'yeva-U rbayt i s inicia os estudos dos

negadesnldeos e fo¡nas afins do Neopaleozóieo da URSS. Astaf'yeva-
Urbaytis (1370) aÉlrupou os peleclpodes das fanllias Megadesnidae e

Ednondiidae na Superfamllia Ed¡londiacea, devido às sinilaridades na

nusculatura e no I iganento .

Na sua revisão sistenática dos pelecfpodes do Grupo passa

Dois, Bacia do Paraná, Runnegar & NeweIl. (1921) analisaran as

relações de parentesco, de Casterel.l.a, Fe¡¡azia, Jacquesia e

Plesiocypt ine I la. Con base particularnente nas caracterlsticas da

charneira, Runnegar & Newell (1971) concJ.uiran que essas fornas
deven ser ref eridas à Fanllia I'legades¡¡idae.

llass <IS?2> constatou a presença na nusculatura ante¡ior
de Astartila, do retrator e do protrator pedial . Cono essas feições
morfológicas são consideradas por Runnegar ( 1965, 1966, 1962 )

caracteristicas de llegadesøus, l{ass (1972) ardumentou que não há

razões para que Astattil.a e lleg¡adesnus sejan colocados en

subfanilias diferentes, pois as siruilaridades na nusculatura
indicarian fortes relagões de parentesco entre elas, não havendo

necessidade de se propor una nova subfa¡rllia (Astartiltinae),
conforne suÉlerido por llaterhouse (1969a). A senelhanga ent,re a

nusculatura anterior de exenplares de ¿lsÉa¡tild clossi, descritos
neste docunento, co& o nateriaj. de l{ass (L9?2), reforça a

classifieação de Runnegar (1985).
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Astaf'yeva-Urbaytis ( 1.973) destacou que devido às

afinidades entre os edmondildeos, negadesmídeos e foladomiídeos,

indicada pela estrutura da concha, estes deven ser reunidos na Orden

Pholadonyoida. Contudo, os foladomifdeos e os edmondiídeos deven ser

atribuidos a diferentes superfanílias (Pholadonyacea, Ednondiiacea).

Essa rlltima incluiria tanbén a Familia l,f eÉiadesnídae. Nota-se pois,
que a classificação da autora não difere essencialnente da

apresentada por I{aterhouse (1366, 1969a). As ¡¡aiores nodificações

introduzidas por Ast af 'yeva-U rbayt is (1973) na siste¡¡ática do Efrupo,

referem-se à atribuiçáo de |tyonia e Yacunel.la a una nova família,
denoninada VacuneIlidae. De acordo com ela, a proposigão dessa nova

far¡l1ia justifica-se tendo en conta a díferença entre ìlyonia e os

outros megadesnldeos. e sua sinilaridade eom VacuneJJa, espeeialnente

no que tange à forna da concha e natureu a da nusculatura. ED síntese

é Bsta a classificaçãÞ de Astaf'yeva-Urbaytis (1973):

Orden Pholadonyoida Newell, 196 5

Superfamllía Edmondiacea KinÉ, 1850
Fani I ia tlegadesnidae Vokes, 1967

Gêneros Astart i la
Cardionorpha de Kon inck
CastereL La

ìlegad esnu s
Pyranus

SuperfaniJ.ia Pholadomyacea Gray, 1828

FanfLia Vacunellidae Astaf'yeva-Urbaytis,
I O7a

Gêne¡os Chaenonya
l{yon ia
Obl.icarina



2r4

Yaounal,l,a

Coube a RunneÉlar & NeweIl (L974> denonstrar que o suporte

nuscular en fo¡na de suleo ( "nuscle-bearinÊl furrow" ) da charneira de

Edaondia, não era un suLco Iiganent,ar, conforne suEferido por

llaterhouse (1S69b). Esta estrutura possui na sua superflcie ventral
ut¡a fileira de inserções nusculares en forna de circulo 9ue,
provavelnente, representan o locaI de fixação das brånquias ou da

ltassa visceral do aninal (Runne5 ar & NeweLl, 1374). Tais feições
norfológicas estão ausentes nos representantes das faní l ias
Grannysiidae ¡liller e Hegadesnidae. Assin, Runnegar & NewelI (1924)

rej eitan os argunentos de Waterhouse ( 1S68b ) para incluir os

negadesnldeos en quatro subfanílias separadas, Segundo Runnegar &

NeweIl (1974), apenas Edøondia, Al.Jo¡isaa, Cardionorpha e Scatdia
pertencerian à Fanf lia Ednondiidae.

RunneÉlar (1974) realizou un exaustivo estudo sobre os

Peleclpodes fósseis da Subclasse Anomalodesnata, referindo todos os

pelecipodes dessa subclasse que possuen Iiganento externo,
opist,odét,ico, à Superfaní1ia Pholadomyacea. Esta, por sua vez, setia
conposta por quatro fanllias paleozóicas (Chaenonyidae Haterhouse,

Ednondiidae, Granr¡ysiidae, llegadesnidae). 0 autor voltou a destacar
que a prineipal diferença entre os pelecfpodes da !,aníIia
Ednondiidae, Grannysiidae e HeÉladesnidae, refere-se à presenca nos

ednondiideos de una placa interna na charneira ( " inner hinge
p1ate"). A classificação de Runnegar (19?4) para os peJ.ecípodes da

Subclasse Anonalodesnata do Paleozóico pode ser assin expressa:

Subclasse Anonalodesnata DaI I, 1889



Orden PhoLadonyoida Newell, 196 5

Superfanllia Pholadomyacea Gray, 1B2B
Fanllia Chaenonyidae l{aterhouse, 1g69a

Gêneros'Chaenoøya
Argyronya Fischer
Cosnonya Holdhaus
Osteonya ìloesch

Fanllia Ednondiidae Kine, 1B5O

Gêne¡os Edøondia
AJ lorisna
Card i onorpha
Scaldia

Fanilia Gramnysiidae S. A. l-li11er , LB77
GÊneros Granøysia

Cinitaria Ha11 & t{hitf ield
Cuneanya Hal1 & t{hitf ield
Grannysioidea liillians & Bregèr

? êr aønys i opsjs Chernyshev
Pholadella HaIl-
Protonya HaII
Rhytiøya Uerich

? Sanguinoli Ées HcCoy

Sedgviekia llcCoy
?Sphenotus HaII

Fani 1ia I'legadesnidae Vokes, 1967
Gêneros Ìlegadesnus

Ast att i l.a
AustraLonya Runnegar
Casterel Ja

?Crassiconcåa Nechaev
Ferr az i a
Jacqu es i a
llyon ia
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?Paehynya Sowerby
Plesiocyprinel.l.a
Pyranu s

En un novo trabaJ.ho, Astaf'yeva-Urbaytis (1926) ¡¡antém a

classificação proposta e¡n 1973, referindo l{vonia à Fa¡rília
Vacunellidae.

Hani & Kase ( 1977 ) publicaran u¡n catá1ogo sobre os

pelecipodes fósseis do Japão. Os autores seguiram, para os

pelecípodes da Subclasse Anonalodesnata, a sistenática enpreÉlada por

Nakazawa & Newell ( 1968), que atribuer¡ VacuneLl.a à Fanilia
Pholadonyidae.

l{aterhouse ( 1S80) est,udou novamente os pelecípodes
pernianos da Nova zelândia, atribuindo llyonia e pyranus a fanÍlias
distintas, Ednondiidae e llegadesnidae, respect,ivanente. 0 autot
considerou, aínda, Australoøya como sinônimo de llyonia.

Horton ( 1985) realizou u¡n amplo estudo sobre os

pelecipodes viventes da Subclasse Ano¡nalodesnata, discutindo
aspectos da sua história evoluti.va e radíação adapt,ativa. No que

concsrne a classificação dos pelecípodes da Superfauília
Pholadomyacea, nenhuma nodificação foi introduzida en relação ao

trabalho de Runnegar ( 1974).

Una nova subfanilia denoninada Hyoniinae foi proposta por

l{aterhouse (1987) para agrupar llyofossa, Ìlyoøedia l{aterhouse, l{yonia
e Pachynyonia. De acordo con flaterhouse (1982), a nova subfanllia
pertenceria à I'a¡lilia Ed¡rondiidae.

Hais recentenente, I{aterhouse (1988) e Astaf'yeva-Urbaytis
( 1988, 1SS0 ) publicaran trabalhos envolvendo peleclpodes
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negadesnldeos, porém, ao nfvel cle famí1ia não foram introduzidas
alterações na sistemática do Ëirupo.

Conforne denonstrado anteriornente, não há u ¡r¡ consenso

entre os diversos pesquisadores que estudaran as relações
filogenéticas dos Ee€ladêsnídeos e fornas afins. Ist,o se deve, e¡n

grande parte, ao tipo de evolução apresentada pelos pelecípodes da

SubeLasse Anonalodesnata. De acordo cou RunneElar (1g24) e Runnegar &

NewelL (7974), e6ses pelecípodes apresentam, principaJ.nente, a

partir dos últinos dois terços do Fanerozóico, uma evolução nútua,
porén, 1enta, com diversos Elrupos evoluindo de forna paralela,
ocupando habitats con estratéElias se¡nelhantes (fiÁ. b6). A1ém disso,
verifica-se durante o PaIeozóico una gradação norfológica entïe as

fornas escavadoras rasas e profundas ( Runnegar, 1974) (f ig. 56).
Desta forna, una classificação para esses pelecípodes, ao nivel de

fanllia, deve separar os Élènetos conver6lent,es (honeonorfos) e unir
apenas aqueles com parentesco filogenético (Runnegar & Newell,
7974). No caso dos negades¡rldeos, as afinidades entre as formas

escavadoras rasas e profundas poderian ser indicadas pelos músculos

pediais acessórios descrit,os por RunneElar (1966, 1967), e que são

aparentenente as únicas "feições especializadas" desses pelecípodes.

Infeliznente, porén, estas estruturas nen se¡rpre estão preservadas.

Na presente t,ese é utÍlizada a classificação proposta por Runnegar

(1974).
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Gênero Astartifa Dana, 184 7

Espécie-tioo . Astattila intrepida Dana ( LAAT, p. 155);

de Stoliczka (1871, p. xix).

Eolteto esneclfico. Espécie dedicada ao prof

coletor dos espécines.

AstartiLa cLossi sp. n.

Est. 1, figs. 4-13

Holótioo: GP/tE-7285l' localidade-LiE¡t: afloramento situado a g kn a

oeste de São Sepé, Rio Grande do SuI; estrato-tipo: Formacão

Palerno.

Pa¡átipos: cP/1!.-L28O, eP/IE,-IZB4, cP./1E-i909.

t10

por d es ign aç ão

Dr Darcy C loss,

Dia¡nose. Concha ovaJ.; narge¡n dorsal moderadanente encurvada; margen

ventral convexa; carena unbonal. nítida; valva direita con un pequeno

dente card inal -

D¡¡orLoão, Concha de dinensões redueidas con comprinento variando de

09 mm a 22 mm, equivalve, inequilátera, de contorno oval. Hargem

ventral convexa; bordo anterior arredondado; naréen dorsal
moderadamente encurvada; carena unbonal nltida. u¡¡bo proeminente,

prosógiro, subanterior; lúnula ausente, escudo pouco definido;
ligamento externo, opistodético, parívincular,
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Charneira da valva direita corn um pequeno dente cardinaì.,
situado abaixo do unbo, que se aconoda e¡¡ urla fosset,a rasa na valva
esquerda. Tanto o dente cono a fosseta, derivan de una dobra em

forna de "S" da EarÉlen cardinal-.

Húsculos adutores subiEluais; cicatriz do adutor anterior
oval, pequena, nitidanente inpressa, suportada posteriornente por um

espessanento da parede da concha "butress ridge", posicionado a

cerca de 35o da Dargem cardinal; cieatriz do Ìetrator pedial
anterior, ovaÌ, profundanente narcada- Junto à EarElem superior do

adutor anterior ocorre una pequena inpressão que poderia

corresponder à cicatriz do protator pedial anterior. Porém, cono a

¡DargeE do adutor anterior é conunente lobada, é possível que aquela

estrutura corresponda a un desenvolviûento exagerado de un lobo.

Cicatriz do adutor posterior, oval, fracanente narcada; inpressã.o

dos ¡¡tlscul-os pediais posteriores, não observada. Linha paliaÌ
estreita, continua, inteÉlropaliada, sítuada próxino da r¡arËlem das

valvas. A ornanentação é constituÍda por finas linhas de crescinento
que são irregularmente espassadas.

Dinensões (nn)
lf oldes internos
Espéc ine
GPl 1E- 1285 ( v. c . )x
GP/78-7280 (v.e. )

GP/18-39094 (v.e. )

GP/IE-1284 (v.d. )

Compr inen t o
1S

16

ZU

Altura
13

74

A,zC x 10 0

68

oo

* v.c.- valva eonjugada; v.d.- valva direita; v.e.- valva esquerda.
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Astartila clossi ê o elenento predominante na

nalaeofauna de São Sepé, sendo a prineira espécie desse Élênero

descrita nos depósitos neopaleozóicos do Brasil.
Trata-se de una concha de dimensões reduzidas,

principalnente quando conparada con as da Austrália (f ig. 57). Na

sua morfologia ÉieraI, assenel.ha-se a Astartil.a ejegans Runnegar,

1965, diferindo por apresentar charneira con dente nais proeninente

e cicatriz do adutor anterior nenor. Ainda em relação a outras
espécies do gênero, tais cono Astartifa intrepida Dana e AstartiLa
cytheta Dana, a concha de são sepé distingue-se por apresentar f orr.a
não tão ovalada e menor convexidade.

Dickins ( 1958) e Runnegar ( 1965), tendo em vista a

sinilaridade na forna e na nusculatura, entre as diversas espécies
australianas de AstartiLa, utilizaram a ornar¡entação coruo um dos

crit'érios básicos para distinção especifica. A ornamentação da

espécie de São Sepé, difere daquela conhecida nas espécies
australianas, cuja superficie externa da concha pode estar recoberta
pqr lamelas de crescinento reglulares e inbricadas, por Ia¡rel-as

concêntricas irreÉlulares ou por costelas radiais (Runnegar, 1365).

Al.guns exenplares de Astartila clossi possuem,

aparentenente, a inpressão do protator anterior separada do retrator
pedial . Estas earacterísticas não são observadas na ¡naio¡ia das

espécies de AstartiLa do Neopaleozóico da Austrá1ia, estando
presentes apenas en Astartila sp. (Hass, IITZ>.

A forna Éera1 de Astartjla cl.ossi l_enbra CastereJJa

Elratiosa da ¡.ornação Corunbatai. As principais diferencas estão

relacionadas com as maiores dínensões de casterelra Eratiosa (fíg,.
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Figura 57 GrÉ.f íco de dispersão altura x compríment'o de Astartila.
cA. cLossi, LAstartila sp., aA. condoni, EA.

intrer¡ida, a A. eieé:ans, O A.? obscu¡a.
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58), ¡naior grau de a).onganento da concha, presença de uma

deseontinuidade sifonal nltida e porção anterior nais desenvolvida.
A1é¡r disso, CastereLl.a Êlratiosa possui línha palial com um sinus
pequeno (llendes, 1952a), díferentenente de Astartila cjossi que te¡r
linha paliar inteËlropariada. As charneiras das duas espécies são

se¡relhantes apresentando un dente do tipo negasdesnlflss, pouco

desenvolvido, na vaLva direita. A ornanentação constituída por
linhas de crescinento irregurares é outro ponto de siniraridade
entre as duas fornas.

Gênero lteEladesnus Sowerby, 183I

1, 2); por designação de l{oodward (1854, Þ. 262).

llegadesnus bortoJuzzii sp. n.

Est. 2, fig. 5

HoIótioo : GP,z1E-39098;

oeste de São Sepé,

PaLerno.

Eplteto especlfi co.

Bortoluzzi, coletor da

loealidade-tipo: afloramento si.tuado a I km a

Rio Grande do Sul; estrefo-tigo: Formacão

Nome en homenaÉlen ao Prof. Dr. Carlos ALfredo

a¡¡ostra.

DiaÁnose ' concha pequena, equívalve, assimétrica, triangular. carena
posterior nftida, escudo bem definido. Umbo volumoso, situado
anteriormente -
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Figura 58 - GrÉ.f ico de dispersão aLtura x comprimento de:
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Dascricão. Pelecípode de concha pequena, com 23 mn de compriment,o e

19 mn de altura, equivalve, inequilátera, de contorno nitidamente
triangular. A concha é bem inflada, principal.mente na porção

r¡ediana; o umbo é volunoso ("giboso,,), encurvado, situado na porção

anterior da concha. Hargen ventrar ligeiranente convexa; bordo

anterío¡ arredondado, pouco desenvolvido; margen dorsaL retirfnia;
carena ur¡bonar be¡n definida, formando u¡¡ enguro pronunciado na

narÉen posterior. Escudo ben marcado, rúnura aparent,emente ausente.
Liganento externo, opistodético, parivincular. Charneira e

musculatura não observadas. O¡nanentação desconhecida.

Dinensões (nm)
Ì,foIde int,erno
Espécine
cPl1E-3909B (v. e. )

Conpr imen t o Altura
1S

A/C x 7OO

82,6

Discussão. Itegadesnus é un pelecípode típico do perniano narinho da

Austrá1ia. sua ocorrência nos depósitos neopalezóicos da Anérica do

Sul estava restrita, até o momento, a porção inferior do Grupo

TepueI (Eocarbonlfero), da patagônia Central, Argentina (Gonzalez,

7977> - Portanto, este é o prineiro reËlistro desse gênero na Bacia do

Paraná. fnfeLizmente, porém, a comparação entre a espécie da

Fornação Parermo e as da Ar¿¡entina e do Neopaleozóico da Austrária
tem caráter preliminar, desde que sua morfologia interna não ê

conhecida.

A f orr¡a da concha de Hegadesnus bortofuzzjj assenelha-se a

de Hegladesnus nobiJissiøus e llegadesnus E!¡yphoides, embora seja
muito nenor (f ic. 59). Da nesma forma que lleEladesnus nobiJissinus a
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(COMP)

Figura 59 - Gráfico de dispersão altura
o I'tegadesnus bortol.uzziì, L Ì1.giryphoides, O P J es iocypr ine J la

ca¡d in al. i s .

x comprimento de:
nobilissinus, all.

carinata, L Ferrazia



espécie da Formação Palerno possui ur¡ escudo estreito, ber¡ definido
e paralelo às ninfas liElanentares. Já eu llegadesnus gryphoides o

escudo não está presente. Ainda em re).ação às espécies australianas,
anbas possuen unbo nais alto e voLunoso, ¡nargen ventrar con ur¡ sinus
Iateral raso, sendo mais infladas que a espécie brasileira.

Argentina,

tendo e¡n

Gonzalez (

sinilar à

No que se refere a llegadesøus? sp. do Grupo Tepuel,

sua conparação con llegadesaus bortoluzzii é problenática,
vista o estado frag¡nentário dos espécines descritos por

tananho e ¡nuscul-atura pedial. Enbora a

bortoLuzzii possua dinensões semelhantes às

nesta espécie as narElens dorsal e ventral
paraJ.elas, o escudo é pouco nitído. 0 unbo é

concha é menos inflada.

L977 ) .

De acordo co¡ll Runnegar ( 1g65), o

Astartila, do qual difere apenas

Elên er o lleg:adesnus é

na foina da concha,

concha de lte¿¡adesnus

de AstartiLa clossi,
são ligeiramente sub-

¡¡en os proeminente e a

A forna geraL de l{egadesnus bo¡toluzzii lenbra a de

Plesiocypr ine I I a carinata do Grupo Passa Dois, da Bacia do paraná.

Ambas apresentam carena unbonal ben marcada e f orr¡a trianguLar.
Contudo, nos noldes internos a carena unbonal de pfesiocyp¡ ine I Ja

calrinata é nais angulosa do que a de lleÉ:adesnus bortoLuzzii. AIén

disso, PlesiocyprineJla earinata tem a rnaïgen anterior bem

desenvolvida e escudo ausente. Raros espécines exibem, tanbé¡r, uma

fenda conissural ("siphonal gape" ) pouco desenvolvida. Tal estrutura
não foi verificada em llegadesøus bortoluzzii.



Gênero Jacquesia Ì,f endes, 1g44

Espécie-típo. !{yophoriopsjs b¡asj]je¿sjs Reed (192S, est. 5, p.ZB);
por designação de Runnegar & Ner¡el1 (tg?L, p.SB).

Jacquesia g:uataensis

Est. 2, fig. 4

Holótil¡o: GP/78-39O2i

oeste de São Sepé,

Palermo.

local idade-¡i¡g¡

Rio Grande do

afloranento situado a I km a

Su 1; estreto-tiÞo: Fornacão

Eolteto especlfico. Latinizado de

de ¡resno no¡¡e.

Guatá, alusivo à unidade geolóEiica

DiaÉnose. Concha pequena, alongada, inflada, margem ventral e dorsal
subparalelas, umbo baixo, hinura ben marcada, carena unbonal nitida.

Descricão. Perecfpode de concha pequena, con conprimento de 26 ¡en e

altura de 13 mu, equivalve, inequilátera; inflada, Concha alongada,
posteriorrÌente expandida; co¡n u¡n sulco nuito raso, provocando uma

ligeira sinuosidade na narglen ventral. As marglens late¡al e dorsal
são subparalelas; carena umbonal be¡¡ ¡rarcada. Umbo baixo, incospicuo
no molde interno; lúnula nitida, escudo aparentenente presente.

LiÉlamento opistodético, externo, parivincular. Charneira e

musculatura desconhecida. Ornanentação não observada.
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Dinensões (nm)

Molde interno
Espée ine
GP/LE-39OZ (v.e

Conprimento
)26

A ltura
13

x
50

A/C 100

Discussão. 0 Éênero Jaeguesia foi proposto por Hendes (1944) para

pelecipodes do Grupo Passa Dois anteriormente atribuídos por

Holdhaus (1918) ao gênero sanguinolites e por Reed (1929, lgïzb,
1935) aos gêneros l{yophorja von Munster, llyophoriopsjs von Wohr¡nann

e Terraia. Até o início da década de 1980, o Élênero Jacquesia era

conhecido apenas na Bacia do Paraná. Cooper & Kensley (1994), porén,

registraran Jacquesja na Formação Waterford, Bacia do Karoo, Africa
do Su1, arnpliando a sua distribuição paleobiogeográfica. Contudo,

sua distribuição estratiElráfica estava restrita, aÍnda, AS

litologias equivalentes às do Grupo Passa Dois, mais especificanente
das fornações Serra AIta, Terezina e Corur¡bataí. Assin, a ocorreneia
do gênero Jaeguesia na Fornação Palermo anplia, consideravelrnente,

sua distribuição estratigráfica. Entretanto a atribuicão do

pelecfpode de são sepé ao gênero Jacguesja não é segura, pois ele
exibe tar¡bén feições semelhantes às de Hyonia. Contudo, por ser un

exemplar único seria prematuro atribui-lo a u¡n desses dois gêneros,

já que as suas feições ¡nusculares não são conhecidas.

A semelhança entre o Elênero Jacquesia e Hyonia já foi
apontada por Runnegar & Newell (1971), sendo a sua distingão feita
principalnente co¡r base na forna da porção anterior, na denticão e

na posição do u¡nbo. No g!ênero Jacguesia, por exemplo, a porção

anterior da concha é bem ¡nais desenvolvida do que en |lyonia, sendo

sua charneira provida de u¡u dente do tipo megadesmldeo na valva
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A charneira de llyonta, por outro lado , é tida eomo

edentelosa ( Runnegar, 196Z; RunneÊlar & NeweJ.1, 1gZ1) . Contudo,
Roeha-Canpos (19?0a) const,atou a presença de una saliêneia ou dobra
na charneira de llyonia tayoensis e l{yonia? costata, senelhante a u¡n

dent'e cardinal, o que aproxina ainda nais os dois gêneros.

RunneÉf ar & Ner¡e11 ( 1971) reuniran no gênero Jacguesia,
fornas perteneentes aos gêneros Holdhausiella e Favalia Hendes,

de¡¡onstrando que as diferenças entre essas f orrnas, olf seja, Elrau de

alongamento da concha, maior ou menor aehatanento das valvas e a

presença ou ausêneia de un dente ben definido, são inportantes à

nivel específico, não sendo sufieientes para distinguir gêneros

diferentes. Porén, Haranhão ( lggg ) suÊfere gu e Jacquesja e

Holdhausiella sejan nantidos cono dois gêneros distintos.
A f orna da concha e a carena u¡¡bonat ben def inida são

caracterlsticas que aproxinan Jacguesia puataensis de }lyonia
tayoansis da Fornação Rio Bonito. No entanto, a espécie de Taió, sc,
ê ben naior. Em re1ação à ìlyonia? costata, tanbé¡¡ da assembléia de

Taió¡ & espécie da Formação Palerr¡o difere não apenas pelo seu

tananho reduzido, mas por apresentar ¡nargen ventral retilinea,
produzindo un contorno ¡rais alongado ern Jacquesia ãluataensis.
Diferenças na curvatura das nargens ventrar e dorsal, e a porção

anterior r¡ais desenvolvida distingu e Jacquesia guataensjs de llyonia
riograndensjs da asser¡b1éia de são sepé. Entretanto, as duas

espécies possuen pequenas di¡rensões e carena umbonal ben ¡rarcada.

As caraeterlsticas norfolóÊlicas de Jacguesia g¡uataensis

coneordan nuito benr como as de Jacquesia elongata (HoIdhaus) da

part,e nédia da Fornação Corunbatai, principalmente, no que se refere
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ao alonglarento da concha e posição da carena unbonal_. A espécie de

São Sepé, porén, é naior, nais inflada e possui 1únula ben definida.
A posição do unbo en reLacão ao conprinento total da

concha e à porção antetior relativamente Þem desenvol-vida são
caracteres senefhantes àqueres observados en Jacquesia aÌcuata
(Mendes). Esta, porén, é Eenor, pouco infrada, tendo carena unbonal
indistinta-

Gênero Pyraøus Dana, 184 Z

Esoácie-tioo. Pyranus nyiforøis Dana ( Ig47, p. 1S7); por desiÉnação
de Newel1 ( 1956, p.7).

Pyraøus cf . P. eonperesioides (l'lendes, 1962 )

Est.. 2, fiÉs. 7- 12

Holótioo: GP/tE-727O; loca'l ìclade-tioo: afloranento situado a g km a

oeste de São Sepé, Rio Grande do Sul; estrato-tipo: I,ormação

Palerno.

Paráti¡os : cP/ LE-ISOZ, Gp,/18-1803.

DiaÍnose. Concha de forma oval; unbo baixo, inconspicuo; valva
direita com uln dente cardinal; superfície incerna das valvas
narcadas por estriações radiais,
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DcrorLoão. Pel.ecípode de contorno oval, pequeno, com conprimento
variando de 20 n¡n a 26 nn, inequilátero. Har'len ventral convexa;
bordo anterior arredondado; marÉre' dorsal riEreiranent,e convexa.
Superfície externa da concha sem anglularidades ou catenas. U¡rbo

baixo, prosóEliro, inconspícuo; escudo pequeno, estreito, pouco

desenvoJ.vido; lúnuLa aparentenente ausent,e . Li€lanento extetno,
opistodético, óarivincular.

A charneira da valva direit,a exibe una pequena projeção
odontóide, situada logo abaixo do bico, à naneira de um dente
cardinal. Impressão do músculo adutor anteríor, ova1, pequena, ben

narcada, narÉlinada post,eriorrente por una crista pouco elevada
("buttress ridge"), estreita, Iocarizada a 2go da EarEreE cardinal. A

cicatriz do protator pedial anterior é bem definida, situada junto
do adutor ant'erior; narca do ret¡ator pedial anterior subcircurar,
fortemente impressa, posicionada logo acima do protator pedial..
cicatriz do adutor e do retrator pedial posterior não observada.
Linha palial pouco vislvel, aparentenente integtopaliada.

0rnanentação constituída por finas linhas de crescinento,
¡¡ais nítidas junto à Eargen da concha. os mordes internos exiben,
ainda, una espécie de estriação que se irradia do u¡nbo e cobre, con

naior ou nenor intensidade, boa parte da superflcie interna das
varvas. Além disso, dobras baixas e concênt,ri.cas tanbén são

observadas. A estriação radial pode estar relacionada, entret,anto, à

estrutura interna da concha.



Dinensões (nn)
üoIdee internos
Espécire
GP/tE-L27O (v.d. )
GP/78-LBD2 (v.e. )
cP,/18-1303 (v.e. )

Conprinento
¿Ò

24

Altura
20

16

15

233

A/C x LOO

77

82 ,5

FornaçãoDisoussão. Mendes ( 1962), estudando peleeipodes da

Corunbataf, ocorrentes en oó1ito silicificado, da região de

Angatuba, sP' descreveu ulra nova espécie denonínada Aná:atubia
covperesioides, uuito senelhante à Colpetesia anceps,
Posteriornente, RunneÉrar & Newerl ( 1s71) inerurrau Angatubia e

cosperesia cono sinôninos de pyranus, Esta cLassificação taxonônica,
entretanto, ten sido adotada apenas ern patte pelos autores
subsequentes (Sinões & Fit,tipaldÍ, l8g?).

SeÉundo RunneÉlar & NeweIl (1971), Cospe¡esia asse¡relha_se
à Pyranus na forma, ornanentação e principarnente na estrutura da
eharneira. 0s espécines australianos são, contudo, maiores, possueu

Iúnula e escudo pouco definidos e sinus pariar nenos profundo. Aré¡l
disso, todos os espécines apresenlan cicatriz do elevador palial e

são lateralmente Eenos conprinidos,

AnÉ:atubia, por sua vez, é extrenanente sinilar a pytanus,
porén, os aspectos da nusculatura e da estrutura de sua charneira
são praticanente desconhecidos. I,f endes (1S62, p.46, f ig. B), na
descrição de Angatubia cowperesioides, entretanto, identificou e

irustrou una pequana calosidade na varva díreita, abaixo do unbo,
que se aconoda erì una depressão na valva esquerda. 0 exane do

holótipo e dos parátipos de Anr:atubia coøperesioides depositados na
coleção cientlfica do Departanento de paleontorogia e Est,ratigrafia
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do rG/usP, Dost,ra que a charneira ostá rerativanente des¡rastada,
sendo dificil identificar sua estrutura oriErinal . RunneElar & Newelr.
(1971) já havian notado este probrena, porén, de acordo co¡¡ elès,
quando os caracteres norfológicos disponíveis são utilizados, fica
diffcil sepatår Angat,ubia dos espécines de pytaø¿rs que apresentan
charneira co¡r dentes pouco desenvolvidos. Realnente, esta
interpretagão parece correta, já que a forna, a ornanentação e

particularnente a estrutura ligamentar de Angatubia são sinilares às

de Pytaøus. Dessa forna, até que se consigam dados nais
consistent,es, a sinonlnia proposta por Runnegar & NeweIl" (1g21),
pode ser provisorianente aceita.

No que diz respeito à espécie de São Sepé, sua forna,
musculatura e dent,ição, possibilitan inclui-la em pyraøus. euanto às

outras espécies do gênero, nota-se que a de são sepé é externanente
sinilar à Pyranus co*peresioides diferindo apenas por ser naior e

nais obesa (fig. B0).

Pyranus nendesi (Petri & Fúlfaro, 1966), corb. n.

Est,. 2, figs. 2, 3

Sinoninia. êuiratinãlia nendesi petri & Fútfaro, 1966,

figs. 8-11; Rocha-Canpos, 1962a, p.62,91; Schneider
p.54; Petri & Fúlfaro, 1983, p.12?; Schobbenhnus et
344; Sinões & Firt,ipaldi, 1gBB, p. 20.

p.76, est. 1,

et aI. , 1974,

a1 ., 19Ê4, p.
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comprimento de: o Pyramus
P. cowE¡eresiodes.

Figura 60



236

l{et,¡rlal-tloo. Petri & Frllfaro (1g66, p.?Z) inf orna¡n que estuda¡an
cerca de 100 exenplares de pyranus Dendesi, indicando co!Ìo típo o

exenplar GPtT/7-t1l7. Os autores ilustrara¡n, na página 7g,, quatro
exenplares sen nencionaren os seus núue¡os de colegão. No exane do

nate¡ial depositado na coreção cientifica do Dèparta'ento de

Paleontologia e Estratigrafia do IG,zUSp foran localizados aptnas
três exenplares, não tendo sido encontrado o horótipo (Gpfr/?-totr).
Contudo, seguindo as nornas e reco¡endações do Artigo 75 do Código
Internaeional de No¡enclatura Zoológica (ICZN, 19gb), não é aqui
designado nenhun neót,ipo.

Doecricão. Concha nuito pequena, conprinento náxino 6,5 mn, ovaI,
equivalve, ligeiranente equilÉtera; se'o fendas conissurais. lrargeú
anterior anplanenhe convexa, narËten ventral encurvada, ,oargem dorsal
reta, t¡rargen posterior truncada. Unbo ptosóEliro, pequeno, beixo,
centrípeto; escudo aparentenente ausente; 1únula presente, porén,
pouco definida. L.,iganento externo, opistodético, parivincuLar,
suportado por ninfas curtas. superficie exte¡na ornanentada por
finas linhas de cresciuento, reÉlulareÊ, concêntricas, utenos

frequentes na reÉlião dorsal.
Charneira da valva direita cor¡ utu dente cardinal

triangular, forte, inclinado, situado abaixo do unbo, charneira da

valva esquerda cor una fosseta triangular; dentes r-aterais au6entes.

Iupressão dos núscu 1os adutores subiguais, pequenas,

situadas e¡n posição erevada junto à narÉlen da concha. cicat¡iz do

adutor anterior ligeiranente oval, cor¡ as úarÉlens lobadas, sendo

delineada posteriornent,e por un espessanent,o da parede da concha
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(''butress ridge"). rnpressão do adutor post,erior oval, ligeiranente
naior do que a do adutor anterior, pouco narcada. Cicatriz do
protrator anterior localizada na rnargem dorsal do adutor anterior;
inpressão do retrator pediai. anterior e posterior ben definida.
superflcie interna da varva aparentenente narcada por pontuações

nuscula¡es que se irradian do unbo, linitadas à área int,e¡na da
linha palial. Cicatrizes dos urlsculos ', a,' , ,,b', e ,,ava,. ausent,es.
Linha palial estreita, contfnua, sem sinus pa1ial, afastada da

¡r¡ar¡len ventral da concha.

Dieouesão. 0 gênero Guiratingia foi proposto por petri & Fúlfaro
(1986), para desiElnar pequenos peleclpodes senelhantes a conperesia
(=Pytaøus) da Fornação Corunbataí. Enbora estes peJ.ecípodes sejan
conhecidos desde neados da década de rg60, os Des'os não foran
objeto de qualquer revisão taxonônica.

A anáIise do nateríal tipo, nostrou a existência de u¡ua

série de caracteristícas norfológícas (e.g., dentição, Iiganento),
que permiten inclui-1o na Fanf Iia I,f eÉladesnidae.

Pytanus nendesi asse¡elha-se às espécies de pytaøus do

Neopaleozóico do BrasiL e da Austrá1ia, na forna, na ornanentação,
no liganento, na estrutura da charneira e no arranjo da nuscuratura.
A espécie brasileira difere daquelas do Gondvana da Austrária,
ent,ret,anto, pelo seu tananho bastante reduzido (f ig. 61), acentuada
conpressão lateraJ., pela ausência da cicatriz do elevador pedial,
por apresentar linha parial afastada da EarÊiee ventral da conche e

por possuír un "rebordo p1ano" situado externanente à linha paliar.
Estas caracterlsticas, con exceçã.o da úrtina, que não foi verificada
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Figura 61 - Gráfico de dispersão altura x comprimento de; tpyranus
nendosi e L Pyranus anceps.
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e!¡ nenhulra espécie de pytaøus, são as Desnas que distinguen as
outras espécies de Pytaøus da Bacia do paraná, das do Gondvana da
AustráIia (Runnegar & NeweIl, 1gZ1). E possíveI, entretanto, que

essas diferengas não sejan tão inportantes, quanto às sinira¡idades
observadas na charneira, na nusculatLìra, na forna da concha, na
ornanentaeão e no liganento. Assim, partindo deste pressuposto,
Guiratinglia deve ser considerado couo sinônino junior de pyraøus.

Pytanus øendesi é eonhecida apenas eE uma Iocalidade da
Bacia do Paraná e, ao contrário do que é verificado nos espécines de

Pytaøus ânceps, não parece apresentar consíderáve1 variação
int¡aespecífica.

A eharnei¡a da valva direita co¡n un dente cardinal
triangular, inclinado, ben desenvolvido, aproxiua pyraøus aendosi de

Pytanus an?eps e Py¡aøus? ooncentrious (EtheridEe). Contudo, a

ausência de sinus paliat, característica que não é sine oua non no
genero, a presenca de lúnula e escudo estreito e profundo e o

tamanho ¡eduzido diferen pyraaus nendesi de pyranus ancêps. De outro
Iado, a for¡a da concha e a ornanentação são d iversas das

verificadas ern Py¡aaus? conoentticus. En relação à pyraøus

cospc¡esioìdes, da parte norte da Bacia do paraná, pyramus oendesi
assenelha-se na ornanentagão. porén, a espécie da Foruação
Corunbataí, é nais alongada posterioruente . Alén disso,
infortunadanente, as caract,erlsticas da charneira e muscuratura de

Pyranus covperesioides são pouco conhecidas, inpedindo conparações
nais detarhadas, o espessanento da parede da concha ( "butress
ridge"), que suporta posteriornente o adutor ant,erior é sinilar ao

de Pytaøus cf. P. oo*peresl.oides. Esta espécie, entretanto, é ben
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Daior, nais infrada e possui ue dente cardinal pouco deaÊnvolvido -

Di¡cncões (nn)
Espéc ine
GPTT/7-IOza (v.d. )

s/n
s/n
s/n
s/n
s/rL

s/n
s/n
s/n
s/n

(xnedidas fornecidas por Petri &

Conpr inento
6,0
5, 5x

6,5*
6, 5x

5, 5x

5, 5Ì(

6, 0x

6,5x
6,0x
6, 0x

Fúlfaro, 1966 )

A,/C x 100

75

63,6x
78, 9x
61,4x
63,9x
63, 9x

66, 6x

69,2*
75x
75x

Altura
4,5
3,5x
5,0x
4,0x
3,5x
3, 5*
4,Ox
4,5x
4,5x
4, 5x

Gênero ltyon i a Dana, 184?

E¡9ócie-tipo. ìlyonia eJongata Dana, Ig4T, p.lSg; por designação de

Fletcher ( 1932, p.3gB ) .

llyonÍa riograndensis sp. n.

Est. 1, fígs. 1-3

Holótioo: GP,¡ 1E- 1Zg0; local idada- t loo :

oeste de São Sepé, Rio Grande do

Palermo.

Paråtipo : GP,/18-13?1.

afLorauento situado a I kn a

Su l; estrato-ti oo: Fornação
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Eplt¡to cgocolfloo. Latinizado de Rio G¡ande do Su1, Estado da

Federagão onde se sítua a localídade fossilífe¡a de São Sepé.

Diafnose, Concha grosseiranente t,rianglular; carÊna unb.:,naI be¡r

definida; unbo baixo, subant,erior; superficie ínterna das valvas
narcadas por pontuações nuscu 1ares.

Deeorloão. Pelecipode de concha peguena, con conprinento varÍando de

t2 mn a 29 nn, inequilátera, de fo¡nato grosseiranent,e triangular,
con afilanento post,erior pouco acentuado. ìlargen anterior
arredondada,; o'argen ventral anplanente convexa; natgen dorsaL ¡eta a

ligeiranente convexa, 
'oargen 

posterior truncada. superflcie da valva
¡arcada pot u¡na forte carena unbonal, que forna uD ângulo de

aproxinadanente g0o co' a marge' ventral, sulco lat,erar. ausente.
Unbo prosógiro, baixo, eseudo ben definido, levenente arcado; lúnula
nã.o observada. Liganento externo, opistodético, parivincular.

A charneira da valva direita apresenta ult pequeno dente
cardinal., situado abaixo do bico,

Cicatriz do núscuIo adutor anterior pequena, bem inpressa,
oval, con o ápice voltado para o umbo, suportado postériornente por
u¡! espessanento da parede da coneha (',buttress ridge,,), situado
aproxinadanente a 23,50 da EarEreE ca¡dinal; cicatriz do adutor
posterior pouco nltida, localizada junto à earena unbonal; inpressão
do retrator pediar posterior não observada. rnpressão do retrator
pediaJ. anterior, pequ.na, porén alongada, situada sobre o adutor
anterior; cicatriz do retrator pedial posterior não observada.
rnpressões dos núsuclos "a" e "b" aparentenente ausentes. próxino ao
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ápice da cavidade unbonal do espéci.re Gp/rB-rz7g exist,en duas
pequenas inpressões, muito ben narcadas, que parecen corresponder
aos pontos de inserção do ¡etrator uubonal . A superffcie interna das
vaLvas é narcada por una série de pontuações de disposição radial,
linitadas a àrea interna da linha palial, gue é cont,f nua, 6streita,
e afastada da uargen vent,ral.

A ornanentação não pode set obse¡vada oon prec isão,
contudo, o espécine GP,/18-13S1, apresenta junto à carena unbonal
finas linhas de crescinento, regularnente espaçadas.

Di¡ensões (mn)
l{o Ides internos
Espéc ine
GP,/18-1290 (v.e. ¡
GP/IE-L37L (v. e. )

Compr inento
lo

90

Altura
13

20

A.zC x 1û0

68

6S

Discussão. Devido às sirilaridades na forna, na ornamentagão, no

liganento e no núnero de núsculos pediais, fica muito difÍcil
distinguir llyonia de pyranus, denonstrando, assin, que estas fornas
são claranente aparentadas,

0s espécimes de São Sepé foran íncluídos no g!ênero ìlyonia,
devido à presença de una forte carena unbonal e à natureza das

inpressões nusculares. Esta identificação, porén, não é destituída
de dúvidas, já que os espécines estudados não são nuitos alonElados,

não apresentah sulcos lat,erais, alén de possuiren un pequeno dente
cardinal na valva direita. Entretanto, apesar desta estrutura não

estar presente na espécie-tipo, sua ocorrência já foi verificada por
Rocha-Campos (1970a) em llyonia tayoensis e llyon la? costata, estando
presente tanbén en algunas espécies australianas (Runne6¡ar, 196Z).
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Geralnente, as conchas incluldas nesse Elênero são ben
alongadas, fato que diferencia llyon!a îlogrrndanac de 6rande parte
das foruas já conhecidas. Dickins (1S6A, p..4g) descreveu, contudo,
duas espécies de l{yonia (lt. subarbit¡ata, Ìlyonia sp. n.), cuja forna
moderadanente convexa, assemelha-se à da espécie da Fornação
Paleruo. Estas espécies são, porén, nais infladas.

?Faní1ia llegadesnidae Vokes, 196 7

Gen. et sp. indet. A.

Est. 2, fig. B

Exenplar: GP.ZlE-1261; localldada: afloranento situado a gkr a oeste
de São Sepé, Rio Grande do Sul; estl"ato: Fornaeão palerno.

Dascrloão. Concha pequena, eIíptica, alongada, posteriornente
expandida, con as narÉlens dorsar e ventrar subpararelas. A nar¡ etn

ventral é retilinea a suaveEente encurvada; bordo anterior
arredondado; tnarÉten dorsal reta, passando g¡radualnente ao bordo
posterior ligeiranente convexo, superffcie da varva ser, planos
diferenciados ou catenas; ornanentação desconhecida. Unbo

inconspicuo, baixo, subanterior, sit,uado a 6 nn do bordo anterior.
Escudo e hlnula, aparentenente, ausentes; liganento externo,
opistodético, parivincular.

A charneira, enbora nal preservada, exibe una pequena

dobra, 9ue poderia corresponder a ult dente cardinal.



244

Cicatriz do núseuIo adutor anterior pequenå., oval, ben

marcada; retrator pediaJ. ant,erior, eircular, fortoDente ínpresso,
situado logo acina do adutor anterior, inpressão do núscuro adutor
posterior, oval, localizada junto å &argen dorsal, inpressão do

ret'rator pediar posterior não observada. Linha parial estreita,
aparentenente con utu pequèno sinus palial.

DinonEões (¡n)
lf olde interno
Xspécine
GP/tE-t261 (v.d. )

Conpr inento
27

Altura
74

A,¡C x 100

Dlsous¡ão. A descrição acina é baseada ern apenas un espécine. Este

Peleclpode, pouco frequente na nalacofauna de São Sepé, distinÉlue-se
de todos os outros já descritos pata o Neopaleozóico da Bacia do

Paraná. A presença de liganento externo,. opistodético, parivincular,
de ull pequeno sinus palial, assin co¡no sua forna posteriornÊnte
expandida, perniton inclui-ro na superfanllia pholadonyacea,

Entretanto, o espéciue de São Sepé não pode ser referido à Fanilia
Pholadonyidae, pois não apresenta fendas conissurais ben definidas,
nem sinus paliaL anp).o e profundo. A ausência de um sinus palial con

estas caracterrsticas, pernite excrui-ro tanbéu da Fanítia
chaenonydae. A charneira do exenprar da Formação parerno, enbora nal
preservada, não exibe u¡¡ suporte nuscular eD forna de sulco
( "nuscle-bearing furrow" ), paralelo à DarElen dorsal, estrutura
tlpica dos ednondiídeos (RunneElar & NeweII, Lg74). De outro Lado,

Duitas das caracterlsticas do espécine de São Sepé, tais cot¡o a

forna da concha, sinus palial raso e a posslvel presenca de uma
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pequona fenda conissural, pernitirian incLui-Io na Fanllia
Grannysiidae. contudo, os perecrpodes desta fanÍria aprosentan,
frequentenente, Itlnula ben definida, fato que não ocort€ co' a

espécie do Rio Grande do su1. As caracterÍsticas norfológicas da

espécie brasileira são suficientes, entretanto, para inclui_La, de

Eolento, na Fanllia negadesDidae. E inportante ressartar, porén, que

o esclareciuento definitivo da correta posição taxonônica da espécie
da Fornagão palerno, dependerá do exa&e de naior núnero de

exemp Iares .

Fanllia Ednondiidae King, 1B S0

Genêro Edøondia de Koninck, 1B4Z

Eenécie-tipo. fsoca¡tlia unionifornis phill-ips (1g86, p1. 5, f ig.
18); por designagão de Runnegar & Newell (1924, p.S)

Ednondia ep,

Est. 2, fig. 1

Exenprar: GP/1F.-Lzgl; localidade: afroranento situado a g kn a oeste
de São Sepé, Rio Grande do SuI; ÊÊiretô: Fornação palermo.

DiaÉnose. Concha subquadrada; unbo pouco proeltinente; charneira da

val.va direita con una suave projegão situada abaixo do unbo;
superflcie inLerna das valvas cou dobras baixas e concêntrieas.
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Descricão. Pelecfpode de contorno subquadradoi nuito pequeno;

inequilátero, éloboso, con a convexidade nåxina situada atrás do

uubo. Ìlargen ventrar anpJ.anente convexai bordo anterior e posterior
arredondado; ¡¡argen dorsaL noderadanente encurvada. Unbo pouco
proeninente, prosógiro. superfície da concha set¡l nitidas
anÉlularidades; aberturas co¡¡issuriais ausentes; ornanentação
desconhecida. LúnuIa ben definida, escudo aparentenente ausente;
ligauento externo, opistodético.

A charneira da valva direita possui uma suave projeção
Iocalizada abaixo do unbo, que se assenerha a um dente cardinar. A

presença de una pJ.aca cardinal, reforçada por una crista interna
pararela ao eixo da charneira ("ossic1e"), não foi observada.
Cicatriz do núsculo adutor anterior circular, pequena, pouco

inpressa, situada junto à narEren da coneha; narca do retrator pedial
anterior ber¡ inpressa, localizada acina da cicat,riz do adutor
anterior; cicatriz do núscur.o adutor posterior deseonhecida. Linha
palial não observada.

Discussão. A atribuição do exenplar da Formação palerno ao genero

Edøondia não é seg¡ura, pois no únieo exenpJ.ar disponivel não se

observou a preaenga, na l¡arÉfen dorsar, de un suporte nuscular er¡

forna de sulco ( "nuscle-bearing furrow', ), tlpico do gênero. AIén
disso, Ednondia 6p. apresenta una suave projeção abaixo do umbo, que

se assenelha a un dente eardinal . Esta estrutura não ocorre na

espécie-tipo, Ednondia unionifornis (phillips), nen tên siclo
verificada nas outras espécies do genero. por outro lado, a forna de

Edøondia sp. Ienbra Ednondia prìchardi Dickins, das fornações FossiI
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criff, carlytharra e Poole do Artinskiano da Austrá1ia e Ednondia
cf' priohatdl Dickins da Fornagão Der sa1to, perniano inferior, da
provlncia de San Juan, descrita por l,lanceñido et aI . ( 19?6 ) . A

espéeie da Bacia do Paraná possui ainda, na superfície interna da
concha, una série de dobras baixas concêntricas, sinilares às

observadas nas espécies nencionadas aeima e em Ednondia obronga
Ì'lccoy do carbonlfero inferio¡ da rnglaterra e Ednondia
aspennalJensis Heek da Fornação Kansas city, pennsirvaniano do

I'lissouri ' contudo, Ednondia oblonga apresenta contorno retangur.ar e

é nais larga do que Ednondia sp. por sua vez, Ednondia
aspenvaJJensis tanbéu difere externanente de Edøondja ? sp.,
DarÉfens dorsal e posterior são nais incLinadas.

DiaenEões (nn)
Ì,!o lde inÈerno
Espéc ine
GP,¡1E-1291 (v.d.

Conprinento
) 13,s

Altura
11

A,zC x 100

81,48

cuj as

fis.1);

Subclasse Heterodonta Neunayr, 1gg4

Orden Veneroida H. Adans & A. Adans, 1g56

Superfanllia Carditacea Flening, 1g20

Fanllia Pernophoridae van de poel, lg5S

Subfanllia Hyoconchinae NewelI, 19S7

GenÊro Stutchburia Etheridge Jr., 1900

Espácie-Èipo. Orthonota? costata llorris (1g45, p.278, pIirl
por designação de Dickins (1965, p. 95)
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Stutchbutia sapeaasjs sp. n.

Est. 2, figs. 13, 14, 16

Holótipo: GP,/18-12368; localidade-tioo: afloranento sítuado a E km a
oeste de São Sepé, Rio Grande do SuL; estrato-tioo: Fornação
PaIerno.

Parátioo: GP/LE-1297.

Epltato especlfico ' Latinizado de sepé, arusivo ao nunicipio de são
Sepé, onde os fósseis foran coletados.

Diaanose. Concha de conto¡no ellptico; posteriornente expandida; sem

sulcos laterais; superfície interna das valvas narcadas por
pontuagões nusculares.

Dcsorloão. Trata-se de una concha pequena variando de 10 nn a ZS nE

de conpriuento, equivalve, inequilåtera, de forna eIíptica,
arongada, estreitando-se para trás, noderadanente inflada, r'f a¡éen
dorsal retillnea a rigeirarente encurvada; bordo posterior cu¡vo;
¡oargeE ventral suavonente encurvada passando graduarnente ao bordo
anterior convexo. Superffcie da concha uniforne, corn carena umbonal
pouco definida. Unbo pequeno, prosóEliro, inconspícuo. Escudo

estreito, relativanente alongado; a prosença de 1únula, contudo, não

foi observada. Ligauento opistodético, externo, alonËlado,

Va1va esquerda con un pequeno dente cardinal pouco

definido, foruando uaa suave projegão na linha da charneira, LoÉo
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abaixo do unbo; dentes laterais, possiveJ.nente prea€ntes.

Inpressão do núsculo adut,or anterior pequena, oval, bem

inpressa, situada anteriornente, suportada na sua porgão posterior
por uE espessauento da parede da concha (,,butt,ress ridge,, ),
posicionado a cerca de 50o da marElen da concha; cicatriz do adutor
posterior desconhecida; inpressão do retrator pediar eircular,
pequena, situada acina do adutor anterior. Linha palial pouco

nltida, nas aparente'ente íntegra. Na superfície inte¡na da concha,

iunto à cavidade unbonal, destacan-se pontuações muscuLares

dispostas radialmente. A ornanentaçã,o é desconhecida.

Dinensões (nn)
l{o ld es internos
Espécine Conp r inen to
GP./18-12968 (v.d.) ZO

GP/IE-7297 (v.d. ) 19

Altura
11

72

A,zC x 100

55

53

Dl'eou¡¡Ío. Esta espéeie, de ocorrência bastante conu& na nalacofauna
de São Sepé, Þarece realnente referivel a Stutchburi", iâ que várias
de suas feições norfológicas, tais cono a nusculatura anterior, as

caraeterlsticas da charneira e o estreitaEento posterior nÍtido, são

sinilares as desse Elênero. 0s principais elenentos de diferença
serian: o fornato da concha não tão nodiolóide, a ausância de

estriação radial forte, a falta de sulcos laterais, o caráter pouco

nitido da carena unbonal, AIé¡l disso, as pontuacões nuscuLa¡es
dispostas radialnente na superficie da cavidade unbonal, não são

conhecidas em Stutchburia.
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A forna da concha parece set u¡r caráter variável en¡

stutchburia. Rocha-canpos (1gz0a, p. aB), ao revisar a nalacofauna
da Fornação Rio Bonito, constatou que os espécines de Stutchburia
brasiliensis, não apresentan, co'o os de São Sopé, forna tão
nodiolóíde, quanto os da AustráIia.

NeweIl (1957, p. Z) e Dickins (1963, p. 9S-gB) fizeran
referências à presença de dentes laterais na charneira de

stutohubutia' contudo, esse caráter, do nesno nodo que a forna da

concha, ta¡lbén é variável no Elênero. De acordo con Dickins (1963, p.
96), os espécines de Stutchburia costata (Horris) poden aÞresentar
ou não, dentes laterais. Rocha-Canpos (19?0a, p. g9) de outro 1ado,

não constatou a presença positiva de dentes laterais em stutchburia
å¡asijiensis. A ocorrência de dentes r.aterais en stutchburia
sepeersis é ainda duvidosa.

A espécie de São Sepé apresenta alguna senelhanga con

stutchburia variabilis Dickins do sak¡rariano da Aust,rá1ia,
principalnente quanto a forna e a posição do nriseuLo adutor
anterior, a presenoa de una projeção da parede da concha situada
aproxinadanente a 50o da narÉien cardinal. Difere, porén, pela forna
nenos alongada, tananho Benor (fiÉ.62), unbo ¡ais volunoso e

ausência de cristas radiais. Estas de acordo con Dickins (1gSZ, p.

21), nen setrpte estão presentes en Stutchbu¡ia variabilis.
Stutchbu¡ia sa¡laensjs lenbra ainda SÉutchbutÍa hoskingae

Dickins (1S83, p. 96, est. 1S, figs. 16-23), principalnente no que

diz respeito à natureza de sua nusculatura e à ausêneia de un sulco
distinto que percorre a superffcie da concha, da na¡gen ventral. ao

unbo -
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l{aterhouse (1988) descreveu una espécie de Stutchburia
fStutchburia? cuneata (Dana)l que é externanente sinilar à

stutehburia sepaensis. A1én disso, a concha austrariana tanbén
apresent'a tananho reduzido (f ig. 62), sendo noderadanente inflada.
Outro ponto de sinilaridade diz respeito à natureza da muscuLatura

anterior. 0 escudo de stutchbu¡ia sepaensjs, entretanto, é nais
estroito do que o de Stutchburia? cuncata.

Stutohburia brasil.iensis (Rocha-Canpos, 19?0a, p. 86,

est. 5, figs. 1-9), poÌ sua vez, difere da espécíe de São Sepé por

ser nais alonÉ¡ada, de naiores dinensões (fiÉ. 62) e por apresentar
un sulco raso e lar6lo que percorre a concha do unbo até a ',u."g",
ventral. A nusculatura anterior e a charneira são, contudo, nuito
semelhantes.

Famí1ia Pernophoridae van de Poel, 19Sg

Subfaní1ia? llyoconchinae Newel l, lgSZ

Gen. et sp. ind. B

Est. 2, fie. tS

Exc¡olar: GP/LE-1267A; looalldada; afloranento situado a g kn

oeste de São Sepé, Rio Grande do Sul; estrato: Fornação palerno,

Deeorloão. Concha pequena, con conprimento náxino de ZI EE,

tríangurar, inequilátera, alongada posteriornente. l,larÉem ventrar
reta a suavenente encurvada; bordo cardinal convexo; !¡arge¡n dorsal
reta; bordo posterior convexo, Unbo baixo, prosóÉliro; J.iganento



253

opi6todético; Iúnul.a e escudo não observados,

Charneira aparentonente do tipo Lucinóide. Cicatriz do
adutor anterior oval, pequena, euportada posteriorDente por uD

espessanento da patede da concha (.'buttress rid¡le,,), situado a

cerca de 260 da na.rgeE cardinal.; inpressão do retrator pedia).
anterior subcircular, ben narcada, Iocalizada sobre o adutor
anterior; cicatriz do adutor posterior, ova1, pequena pouco vislvel,
Linha palial afastada da DarEleD da valva, integropaliada.
Ornanentação desconhecida.

Di¡ensões (un)
llo lde interno
Espéc ine
GPE/LE-L2674 (v.e. )

Conpr inento Altura
L7

A,/C x 100

74

Dlsouseão. Este pelecipode está representado na nalacofauna de são
sepé, apenas por un norde interno relativanente ben preservado. sua
forma triangular, a charneira do tipo tucinóide e a presença de un

espessanent,o da parede da concha (,,buttress ridge,,), que serve de

suporte para o adutor e o retrator pedial anterior, são os
caracteres utilizados para incLui-Io na Fanllia pernophoridae.

No que diz respeito à sua norfol.odj.a ext,erna, este táxon
assemelha-se à Stuèchburia sepeensjs, diferindo, entretanto, pelos
aspectos da charneira. porén, apenas o estudo de nateriar adicionar
poderå esclarecer as dúvidas existentes ainda, en relacão a essa
estrutura, confiruando ou não a classificação agui adotada.



Figs. 1-3

Fígs.4-13

ESÎAIIPA 1

tlyonla rlograndaasis sp. n.
1, holótipo, nolde interno, vista lateral de valva
esguerda nostrando a nusculatura anterior, x 1r3,
GP/LE-1290; 2, nolde interno, vista lateral de
val.va esquerda nostrando carena unbonal, x l 14,
GP/LE-t279; 3, nolde interno, vista lateral de
val.va esquerda, x 1r5, GPl18-13?1.

¿{sta¡tjJa oJossJ sp. n.
4, nolde interno, vista lateral de valva esguerda,
nostrando a !¡usculatura, x 1r3, GP/18-39094; 5,
nolde interno de valva direita, vista lateral,
nostrando a Duseul.atura anterior¡ x L12,
GP/tE-13234; 6, nolde interno de valva esquerda,
vista lateral, x L,2, GP/tE-t374; 7, nolde interno,
valva direita fragnentada, nostrando a uusculatura
anterior, x 1,5, GP/LE-L278; 8, nolde interno de
valva esquerda fragnentada, vista lateral, x 1r0,
GP,/18-1268; 9, nolde interno de valva direita,
vista lateral, x 2,5, GPl18-L284; 10, nolde de
lâtex do espécine GP/tn-1285, holótipo, vista
dorsaL de valvas conjuEladas nostrando a. inpressäo
dos retratores pediais anteriores e dente na valva
direita, x t12; 11, nolde interno da valva esquerda
nostrando detalhes da nusculatura anterior, a seta
indiea o provåve1 Local de fixação do protrator
ant,erior, x 4,3, GP/tn-1268i t2, nolde interho de
valvas conjug¡adas nostrando a nusculatura anterior,
a seta indica o provåvel ponto de inserção do
protrat,or anterior, x 4,3, GP/tE- 1280; 13, nolde
interno, vista lateral nostrando det,alhes da
nuscu latu ra anter ior , a seta ind ica o prová.ve I
local de fixação do protrator anterior, x 1,3,
GP/tn-l3234.
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Fig. 1

Figs. 2-3

Fig. 4

Fis. s

Fie" 6

Fig. 7-L2

Figs. 13, 14, 16

ESTAHPA 2

Ednondia sp.
1, urolde int,erno, vista
¡ro s t rand o d ob ras ba ixas
GP / TE- 729L .

Iateral de valva direita
e concêntricas, x L,4,

Pyranus nandesi (Petri & Ftllf aro), conb. n.
2 , no lde interno, vista lat,eral de valva d ire ita
¡¡ostrando a nusculatura, x 4,3, GPtT/7-1020i 3,
nolde de Iátex, valva direita, nostrando a
nusculatura e charneira con un proeninente dente"cardinal", x 3,9, GPLT/7-1018.

Jacquesia E:uataa¿sjs sp. n.
4, nolde interno, vista lat,eraL de valva esguerda,
holótipo, nostrando carena unbonal, x 1, 3,
GP / LE-3902 .

Ilegadesnus bortoluzzii sp. n.
5, r¡olde interno, vista lateral, holótipo, x
GP/LE 39098.

1, 3,

Gen. et sp. indet. A
6, nolde interno, vista lateral" de valva direita, x
1,9, GP/tE,-1261.

Pyranus ef. P. conperesioides (Hendes)
7 , r¡olde interno, vista lateral de valva direita, x
L,7 , GP/tE- 1303; 8, nesno exenplar, nostrando
detalhe da estriação unbonal, x 1,9; 9, nolde
externo, vista Iateral de valva esquerda ¡¡ostrando
a estriação unbonal, x 2,4; 10, nolde de 1átex,
nes¡no exenp lar , mostrando o aspecto geraJ. da
concha, x 1,9; 11, nolde de 1át.ex, nesno exenplar,
nostrarrdo ornaaentação constituida por finas linhas
de crescinento, x 2,2; L2, ¡rolde interno, vista
Iateral de valva esquerda, x L,7 , GP/tn-I270
( holótipo).

Stutohbuî!a sepeensjs sp. n.
13, nolde interno, vista Iateral de valva direit,a
nostrando a musculatura, x 2,O, GP/LE-I297; t4,
nesno exenplar, detalhe da nusculatura anterior, x
L,7; 16, molde interno, vista lateral de valva
direita nostrando a nusculatura e pontuação
unbonal, x 2,O, GP/tn-12968 (holótipo).
Gen. et sp. indet. B
15, ¡noLde interno, vista Ìateral de valva esguerda,
x 1,1, GP/18-t267A.

Fie. 15
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