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"Thc âutecology of extinct org¡ìnisms hos

been wrongfully neglected for the past

few decâdes. Studies of ancient

communities, macÌoevolùlion, and

ohonges rn diversity th¡ough time have

stolen the spotl¡ght ûnd hâve led

palaeonrologists to llìinl ând pr¿ctise ¡s if
auteco¡ogical problems havc been solved

or can safely be avoided in more

macroscopic reconst¡uotions. Although

synecolgical investigalions have olìcn

had sÂlutary influences on autecologicÂl

resealch, many of the most bâsic sspccts

of autecologic¡l studics remain

urìex?lored. Ou¡ âbility to rcconstrucr

ancient microenvironments is still oflen

crude, lhough some success stories can be

cit€d." (Levinton, l9E4)
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Resumo

No presente estudo é realizada uma análise morfofuncional

(paleoautoecológica) dos bivalves das formações Serra Alta, Terezina e

Corumbataí, Grupo Passa Dois, Neopermiano, que ocorrem nas assembléias de

Anhembia froesi, Pinzonella illusa e Pinzonella neotropica, no Estado de São

Paulo. O estudo teve por objetivo a reconstrução do habito de vida destes

invertebrados como ponto de partida para a discussão de aspectos

paleoecológicos mais amplos. Na assembléia de Anhembia froesi (Formação

Sena Alta e base da Formação Corumbataí), ocorrem bivalves escavadores

rasos, lentos (Anhenbia froesi, Tambaquyra camargoi, Mendesia piracicabensis,

Maackia contorlal, de semi-infauna (Barbosaia angulata) e epifauna

(? Anthraconaia mezzaliraí¡ bissadas. Na assembléia de Pinzonella illusa

(formações Serra Alta e Corumbataí), com maior diversidade de guildas,

predominam os bivalves escavadores rasos, lentos (Pinzonella illusa,

Plesiocyprinella carinata, Ferrazía cardinalis, Terraiopsis aequilateralis e

Othonella araguaiana), sendo encontrados, também, escavadores rasos, rápidos

(Favalia arcuata, Holdhausiella elongata e Runnegar¡ella fragilis) ou escavadores

intermediários (Casterella grat¡osa, ltatamba paraima). Evidências

morfofuncionais (e.9., obesidade da concha) sugerem que estas espécies

tiveram preterência por substrato arenoso, estável. Formas escavadoras

intermediár¡as, rápidas (Cowperesia anceps, Angatubia cowperesioides), em

substratos finos também ocorrem, sendo incomuns os escavadores profundos

(Roxoa corumbataiensrs) e de epifauna bissada (Coxesia mezzalirai). A

assembléia de Pinzonella neotrop¡ca (formações Corumbataí e Terezina) inclui

bivalves escavadores rasos, lentos, em substrato arenoso, eslável (Pinzonella

neotropica, Jacquesia brasiliensis), escavadores intermediários, rápidos, em

substrato Íino (Cowperesia anceps) e escavadores profundos, em substrato

estável (Æoxoa intricans). Além destes, bivalves da semi-infauna bissada

(Naiadopsis lamellosus) são também freqüentes.
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A baixa proporção de bivalves da epifauna nas malacofaunas estudadas

pode ser explicada pela interação de fatores, como a baixa disponibilidade de

substratos grossos, duros; as condições de águas rasas, freqüentemente

afetadas por tempestades e o alto grau de eslresse ambiental (variação na

salinidade) que marcam o intervalo estratigráfico de ocorrência dos bivalves.

Nenhuma das 25 espécies estudadas apresenta caracterÍsticas

anatômicas (e.9., claustrum, tubérculos, torção das valvas) ou feições

tafonômicas (e.9., pontos de dissolução do umbo, fraturas regeneradas)

tipicamente encontradas nas conchas dos bivalves dulcícolas. Por outro lado,

feições morfológicas exclusivas de bivalves mar¡nhos foram observadas em

Ferrazia card¡nalis (e.9, costelas radiais), Runnegariella fragilis (e.9., concha

anteriormente expandida) e Cowperesia anceps (e.g., ornamentação

concêntrica). Além disso, características b¡oestratinômicas típicas de conchas de

bivalves marinhos ou de águas salobras, como predação por organismos

durófagos foram verificadas em valvas de Plesiocyprinella car¡nata e,

principalmente, de Pinzonella illusa. Os bivalves do Grupo Passa Dois (exclusive

Formação lrati) não foram, portanto, organismos dulcícolas. Essa hipótese

encontra respaldo também em análises cladísticas que mostram que a maior

parte, se não todos os bivalves do intervalo estudado, são afins à famílias

marinhas (e.9., Família Megadesmidae). Entretanto, precisa ficar claro que o

teor preciso de salinidade do ambiente não pode ser determinado com base

exclusivamente na análise paleoautoecológica.

Neste estudo, sugere-se, pela primeira vez, que Anhembia f roesi e
Tambaquyra camargoi (formações Sena Alta e Corumbataí) são excelentes

candidatos permianos para figurarem no rol de bivalves quimiossimbiontes,

como indicado pela presença de rostrum e gigantismo nas suas conchas e pelo

fato de serem encontradas em sedimentos finos depositados abaixo ou junto ao

nível de base das ondas de tempestades, em ambiente com teor variável de

oxigênio, o que pode ser corroborado também por outras evidências

estratigráficas e tafonômicas (e.9., presença de horizontes com nódulos

fosfáticos nos sedimentos associados).
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No geral, os bivalves estudados ocorrem em concentrações fossilíferas

internamente complexas, mormente representadas por tempestitos proximais

(predominantes) e distais. Por exemplo, bivalves preservados em posição de

vida são muito raramente encontrados nas concentrações fossilíferas

examinadas. Geralmente, os bivalves escavadores rasos, de semi-infauna e

epifauna, representam elementos parautóctones a alóctones nas acumulações

esqueléticas, exibindo maior grau de mistura temporal e baixa resolução

espacial (time-averaging), do que os bivalves escavadores profundos e

intermediários. lsso se deve, possivelmente, a estratégia de vida mais exposta à

ação de distúrbios físicos (e.9., correntes trac¡onais de fundo) exibida pelas

formas de epifauna, semi-infauna e infauna rasa.

As características morfof uncionais e tafonômicas das conchas dos

bivalves podem constituir, em conjunto, importantes ferramentas para a

determinação da dinâmica sedimentar (e.9., taxa de sedimentação). por

exemplo, em uma concentração coquinóide (tempestito), encontrada no topo da

Formação Corumbataí (assembléia de Pinzonella neotrop¡ca), há a presença de

conchas articuladas fechadas de bivalves escavadores rasos (pinzonetta

neotropica), intermediários (Cowperesia anceps) e de semi-infauna bissada

(Naiadopsis lamellosus). Valvas desta última espécie ocorrem desarticuladas,

fragmentadas e caoticamente distribuídas na malriz, contribuindo

significativamente com a composição da acumulação esquelética. Entretanto,

valvas afiiculadas e em posição de vida ocorrem também no topo da

concentração, permitindo não apenas o reconhecimento do processo de

retroalimentação tafonômica, como também a identificação de diferentes

eventos de não deposição de sedimentos, seguidos de episódios de rápida

deposição de finos, possivelmente associados às tempestades.

ïodos os dados paleoautoecológicos e tafonômicos obtidos mostram,

consistentemente, que reconslruções paleossinecológicas não podem ser

estabelecidas sem o prévio conhecimento desses dados, Neste contexto, um

protocolo contendo 7 etapas distintas (e.9., atividades preliminares como a

delimitação do escopo de estudo e hipóteses, atividades de coleta, atividades de
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laboratório, análise qualitativa, análise quantitativa, interpretação dos dados e

apresentação dos resultados) é sugerido, como ponto de partida para a análise

e verif icação mais rigorosa de hipóteses paleossinecológicas.
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Abstract

ln this study a detailed paleoautoecological analysis of the permian

bivalves of Passa Dois Group (Serra Alta, Terezina and Corumbataí Formations),

Paraná Basin, was carried out. lts ma¡n goal is the reconstruction of the mode of

life of these bivalves as a stafiing point for broad paleoecological discussions.

The Anhembia froesl assemblage (Sena Alta and Corumbataí Formations) is

dominated by shallow and slow burrowing bivalves (Anhembia froesi,

Tambaquyra camargoi, Mendesia p¡racicabensis, Maackia contofta). Semi-

infaunal (Barbosaia angulata) and epifaunal, byssate (?Anthraconaia mezzalirai)

bivalves are also common. On the other hand, a large number of shallow and

slow burrowers (Pinzonella illusa, Plesiocypr¡nella carinata, Ferrazia cardinalis,

Terraiopsis aequilateralis and Othonella araguaiana) dominate lhe pinzonelta

//usa assemblage (Serra Alta and Corumbataí Formations). Rapid burrowers

(shallow or intermediate) are, however, represented by the shallow burrowers

Favalia arcuata, Holdhausietla elongata and Runnegarielta fragilis, and the

intermediate burrowers Cowperesia anceps, Angatub¡a cowperes¡o¡des,

respectively. Slow, intermediate burrowers (Casterella gratiosa, ltatamba

paraima) are less common, while deep burrowers (Roxoa corumbata¡ensis) and

epifaunal byssate (Coxesia mezzalirai) bivalves are rare. Several lines of

morphological evidence (e.9., shell morphology, obesity) strongly suggest that

the shallow and deep burrowers as well as epifaunal byssate bivalves colonized

stable (sandy) substrates. The same ecological guilds that are represented in this

assemblage can be recognized in the Pinzonella neotropica assemblage (upper

part of Corumbataí and Terezina Formations) such as: shallow and slow

burrowers in soft and stable substrales (Pinzonella neotrop¡ca, Jacquesia

brasiliensis); rapid and intermediate burrowers in soft bottom s (Cowperesia

anceps'¡; deep burrowers (Roxoa intricans) and endobyssate elements

(Naiadopsis lamellosus) in soft, but bioclastic-rich sediments. All of them were

s u spe nsion -feed in g bivalves.
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The low percentage of epifaunal, byssate bivalves in these assemblages

is noteworthy. An interplay of abiotic and biotic factors could explain this feature.

For example, during the deposition of the Corumbataí and Terezina Formations,

condition of shallow waters, with soft and unstable substrate, frequently affected

by storm events prevailed.

Morphologic (e.9., claustrum, tubercles, valve torsion) and taphonomic

leatures (e.9., dissolution pits, regenerated breakages) commonly observed in

freshwater bivalves were not found in the studied spec¡es (n= 2S). On the other

hand, morphologic features typically observed in marine bivalves were noted in

Ferrazia cardinalis (e.9, radial ribs), Runnegariella fragilis (e.9., anteriorly

expanded shells) and Cowperesia anceps (e.9., concentric ornamentat¡on).

Additionally, some specimens of Plesiocypr¡nella car¡nata. and particularly

Pinzonella /iusa, show signs (drill holes) of drilling predation. Drilled bivalves are

unknown among freshwater forms. The Passa Dois Group bivalves (not including

the lrati Formation) were not freshwater bivalves, which is in accordance with

recent cladistic analysis that indicates affinities with marine bivalve families. ln

addition, Anhembia froesi and Tambaquyra camargoi (Serra Alta and

Corumbataí) are interpreted, for the first time, as chemosymbiotic bivalves. This

is supported by the occurrence of a rostrum (Anhembia froesi) and the large

body size of their shells. These bivalves are also found in fine, soft, oxygen

deficient substrates, deposited below or near storm wave base.

The examined bivalves are often preserved in internally complex fossil

concentrations (proximal and distal tempest¡tes). ln all of these bivalves in life
position are rare. The occurrence of disharmonious time-averaging is

remarkable, particularly among the epifaunal, semi-infaunal and shallow

burrowers. This is because the shells of bivalves with exposed strategy are more

prone to spatial and temporal mixing.

ïhe paleoautoecologic and taphonomic analysis could be an important

tool for the study of sed¡mentary dynamics (e,9,, sedimentation rate). For

example, life positioned specimens ol Naiadopsis lamellosus with the comissure

plane inclined about 45 degrees to the bedding plane occur on the top of a thin
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(-10 cm) bioclastic-rich concentration, intercalated in siltstones. The underlying

shell layer was buried to a depth of -1.6 cm. Normally, the shells are buried up to

their umbonal carena, the anterior margin (buried porlion) of closed arliculated

shells being slightly compressed dorso-ventrally. The original substrate provided

by the underlying accumulation, including a great amount of bioclasts and also

some muddy parts, seems suitable for the settling of Naiadopsis lamellosus

larvae. Still, the presence of disarticulated, complete or fragmented, and abraded

or pristine shells of Naiadopsis lamellosus with different size classes suggests

different episodes of substrate colonization and reworking, indicating the

occurrence of different periods of extens¡ve taphonomic feedback. Although

preserved in life position taphonomic evidence indicates that the temporal

resolution of these concentrations is variable, often preserving a time-averaged

record of the benthic marine populations. ln the case of Naiadopsis lamellosus,

different periods of colonization and disruptment have contributed to the bioclast

enrichment of the substrate, at different times, corroborating the ¡dea that the

genetic processes that are responsible for the origin of a particular concentration

are less imporlant for the time-averag¡ng phenomenon than the presence of old

shells or bioclasts in a given depositional system.

The obtained data have shown consisiently that paleossynecological

reconstruction that are not based on detailed paleoautoecologic and taphonomic

studies are not justifiable. ln this context, a seven step protocol is proposed as an

alternative approach for a more accurate test of paleossynecological hypothese.
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I. rNTRODUçAO

Paleoautoecologia pode ser definida como o estudo das interações entre uma espécie,

com seu ambiente biótico e abiótico, envolvendo a reconstrução do antigo ambiente de vida

do organismo e o entendimento de como a morfologia, comportamento e outros atributos de

um animal extinto influenciaram em sua sobrevivência e reprodução, face ao ambiente

reconstruido (Levinton, 1984). Em decorrência de sua natureza interdisciplinar, estudos

paleoautoecológicos são complexos, envolvendo a caracterização do ambiente fisico, do

ambiente biótico e o entendimento do signifìcado autoecológico de uma dada estrutura

biológica e suas relações com o comportamento e fìsiologia do animal em estudo.

Curiosamente, estudos autoecológicos, como os realizados por Stanley (1970, 1972) e

Kriz (1984) são raros e, juntamente com a análise tafonômica de detalhe, deveriam

largamente preceder os estudos paleossinecológicos, que são os predominantes na lite¡atura.

Embora muitos paleontólogos de invertebrados que não estudam bivalves tenham feito suas

críticas a aplicação dos critérios morfofuncionais estabelecidos por Stanley (1970), para o

estudo da paleoautoecologia de bivalves fósseis (veja, por exemplo, Bassett & Lawson, 1984),

existe consenso de que este é justamente o grupo mais favorável para este tipo de abordagem

dada sua abundância no registro geológico, nos ambientes aquáticos do Recente e pela íntima

relação existente entre a forma da concha e o modo de vida do animal.

Uma compilação dos diversos artigos sobre morfologia funcional com diferentes

grupos de organismos foi apresentado por Dodd & Stanton (1981) e Pickerill & Brenchley

(1991). Embora vários autores tenham apresentado estudos autoecológicos rigorosos, com

base em bivalves silurianos (Bambach, l9'71; Knz, 1984; Liljedahl, 1985; Sanchez, 1991),

devonianos (Kotzian, 1995), jurássicos (Duff, 1975; Hallam, 1976; Fürsich, 1980, 1982;

Fùrsich & Oschmann, 1986; Wignall, 1990) e cenozóicos (Stanley, 1970, 1972, 19'75;

Savazzi, 1990; Savazzì & Peiyi, 1992), menos comuns são os trabalhos que tratam da

autoecologia dos bivalves carboníferos e permianos (Runnegar, 1974, 1979; Ghilardi, 1995,

1996; Simões & Anelli, 1995; Anelli et al., 1995,1998; Simões & Mello, 1996).

No contexto acima, seria oportuno, pois, um estudo dos bivalves do Grupo Passa Dois

(Neopermiano), da Bacia do Paraná, considerando que as coquinas e arenitos bioclásticos,

silicificados, formados por acúmulo denso de conchas de bivalves ("shell beds", sensz

Kidwell, l99l), constituem uma das características paleontológicas e sedimentológicas mais
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notáveis das formações Terezina e Corumbataí, no Estado de São Paulo (Torello & Simões,

1994; Simões et al., 1996a; Simões & Kowalewski, 1998a; Torello, 1999). Estas

concentrações de material bioclástico coffespondem às clássicas assembléias de Anhembia

froesi (Maranhão, 1986, 1995), Pinzonella illusa e Pînzonella neotropíca (Mendes, 1952;

Runnegar & Newell, l97l), que ooorrem em sucessão estratigráfica na região de Rio Claro,

SP (Rohn, 1994).

Estudos paleoecológicos (Sìmões & Rocha-Campos, 1990a, 1990b, 1994; Simões,

1992; Anelli et al., 1998; Simões e¡ al., 1998b), tafonômicos (Simões & Rocha-Campos,

1992, 1993; Torello & Simões, 1994; Simões, 1996, 1998; Simões et al., 1996a; Simões &

Kowalewski, 1998a, b; Torello, 1999), sedimentológicos e estratigráficos (Sousa, 1985;

Lavina, 1991.; Rohn, 1994; Rohn ¿¡ al., 1995; Maranhão, 1995; Klein, 1997), têm

demonstrado que as ooncentrações fossilíferas que contêm elementos da assembléia de

Pínzonella illusa e Pînzonella neotropica são parautóctones a alóctones e geradas durante

eventos de ternpestades, em mar epicontinental, sob condições de águas relativamente rasas.

Contudo, estudos tafonômicos e paleoecológicos detalhados referentes aos bivalves da

assembléia de Anhembia .froesi, nunca foram feitos, uma vez que o estudo de Maranhão

(1986), de cunho eminentemente taxonômico, não abordou pormenorizadamente tais

aspectos.

Embora o conhecimento taxonômico dos bivalves das assembléias de Anhembia

froesi, Pinzonella illusa e Pinzonella neotropica possa ser considerado adequado para a

presente análise (Simões et al., 1997; Mello ¿¡ al., 1998b; Mello, 1999), não existem ainda

estudos paleoautoecológicos detalhados empregando conceitos e critérios modemos (e.g.,

Stanley, 1970, 1972, l98l; Fürsich, 1976, 1980, 1994; Liljedahl, 1985; Fürsich & Aberhan,

1990; Fürsich et a|.,1991) para a interpretação da morfologia funcional e modo de vida destes

inveftebrados. Tais estudos são muito úteis para o entendimento das condições ambientais

(e.g., tipo de substrato, energia do meio, batimetria) predominantes du¡ante a história

deposicional das formações Seua Alta, Corumbataí e Terezina, no Estado de São Paulo,

sendo amplamente complementares aos de cunho sedimentológico e estratigráfico já

disponíveis, conforme será ressaltado ao longo do presente documento.
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1.1 Pnonr,BmÁrrcn ENVoLVTDA

Assim como os fatores bióticos, o meio fisico no qual os organismos vivem exerce

forte influência sobre sua distribuição geográfica (Thorson, 1966). No ambiente marinho, os

principais parâmetros fisicos são a luminosidade, temperatura, salinidade, taxas de

sedimentação, energia do meio (e.g., conentes) e o tipo de substrato. Nos ambientes marinhos

do Paleozóico, as tempestades parecem ter sido o agente mais efetivo, influenciando não

apenas a distribuição, mas também o modo de vida dos organismos (Mlller et al.,1988).

Conforme comenta Fürsich (1976), desses parâmetros apenas o substrato pode ser

diretamente avaliado pelos paleoecologistas, embora inferências sobre as taxas de

sedimentação, a energia do meio e a batimetria possam ser feitas indiretamente (BreTt et al.,

1993). O substrato é, por sua vez, caractenzado por uma série de parâmetros (e.9., aeração,

estabilidade, grau de consolidação, tamanho das padículas, seleção dos grãos) dos quais

apenas a granulometria e seleção podem ser diretanente estudados (Fürsich, 197ó).

A influência do substrato na distribuição de invertebrados e das comunidades

bentônicas nos ambientes marinhos do Recente foì demonstrada por Newell et al. (1959),

Purdy (1964), Sanders (1958) e Stanley (1970), dentre ouhos. Entretanto, não são comuns os

estudos similares para as comunidades de macroinvertebrados marinhos fósseis (e.g., Woober,

1968; Kauffman, 1969; Wright, 1973; Fürsich, 1916, 19'77, 1980; Fürsich & Werner, 1984).

Esses, porém, são necessários para entendimento das relações entre os organismos e os

diferentes tipos de substrato e as mudanças evolutivas e as sucessões faunísticas que

ocoreram nos habitats marinhos do Fanerozóico (Fürsich, 1976).

A interpretação do modo de vida (paleoautoecologia) de bivalves füsseis baseia-se não

apenas na análise da morfologia funcional, mas também na comparação do provável modo de

vida das espécies fósseis com os hábitos de vida das espécies viventes, aparentadas (Anelli el

al.,1998).

A literatura modema a respeito da análise morfofuncional de conchas de bivalves

marinhos ofèrece já um arcabouço conceitual e metodológico útil na reconstrução dos hábitos

de vida das espécies fosseis, particularmente das formas escavadoras (e.g., Stanley, 1970,

1972, 1975, 1981; Fürsich, 1980; Liljedahl, 1985). Através da interpretação da anatomia

funcional é possível obter-se informações impoftantes sobre os parâmetros fisicos dos

arnbientes onde estes organismos viveram. Por exemplo, McAllester & Rhoads ( 1967)

constataram haver boa correlação entre a profundidade de escavação dos bivalves que
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colonizam os mares epicontinentais do Recente e a espessura da lâmina d'água. As formas

escavadoras profundas estão, por exemplo, na sua grande maioria, restritas aos ambientes de

águas rasas, pois necessitam escapar das rápidas flutuações dos parâmetros ambientais (¿.9.,

temperatura) que ocorrem nestes habitats. Deste modo, haveria uma relação inversa entre a

profundidade de escavação e a profundidade da água (McAllester & Rhoads, I 967).

Po¡ outro lado, Vermeij & Dudley (1985) e Savazzi & Peiyi (1992) notaram que as

conchas dos bivalves dulcícolas, viventes ou fósseis, possuem adaptações morfológicas

distintas das encontradas nos bivalves marinhos, em função de seu hábito de vida diferente.

Portanto, com as devidas reservas, a análise da morfologia funcional pode fomecer

informações adicionais sobre a salinidade da água (veja item 5. I ).

As reconstruções clos hábitos de vida de bivalves escavadores marinhos fósseis

derivadas da interpretação morfi¡funcional e sua compâração com exemplares fosseis das

mesmas espécies, preservadas in silu, lèm demonstrado que os resultados obtidos são

congruentes (Fürsich, 1980), sendo, possivelmente, fidedignos. Anelli ¿r al. (1998), por

exemplo, notaram grande similaridade entre a posição de vida de anomalodesmatas do

Neopaleozóico, inferida a partir da análise morfofuncional (Anelli, 1994) e a posição de vida

de anomalodesmos preservados in situ, nos sedimentos das formações Piauí (Neocarbonífero)

e Rio do Sul (Eopermiano). As maiores diferenças notadas estão relacionadas aos valores do

ângulo do eixo longo da concha, em relação ao plano de acamamento, que é normalmente

maior nas reconstruções fundamentadas na análise morfofuncional. Conclusão semelhante foi

obtida também por Simões et al. (1998b) e Torello (1999) que examinaram invertebrados

(e.g., braquiópodes, bivalves) preservados in situ em sedimentos da Formação Ponta Grossa

(Devoniano) e da Formação Corumbataí (Neopermiano).

O estudo dos bivalves das assemblóias de Anhembia .froesi, Pinzonella illusa e

Pinzonella neotropica, no contexto acima, pode, pois, fomecer subsídios de grande interesse

sobre os processos sedimentares, as condições ambientais (e.g., tipo de substrato, energia do

meio) e paleobatimótricas presentes nos habitats por eles colonizados.

As seguintes razões justificam a abordagem que será empregada neste estudo:

a- Os bivalves das assembléias de Anhembia .froesi, Pinzonella illusa e Pinzonella

neotropica são bem conhecidos do ponto de vista taxonômico e evolutivo (Simões et

al.,199'1;Mello et al., 1998b; Mello, 1999);

b- Existem já diversos estudos tafonômicos (Simões, 1992; Torello & Simões, 1994;

Simões, 1998; Simões ¿¡ al.,1996a, 1998a, b, c; Simões & Kowalewski, 1998a, b)
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sobre as concentrações fossilíferas contendo bivalves atribuídos as assembléias de

Pinzonella illusa e Pînzonella neotropica. Esses estudos demonstraram que tais

concentrações possuem gênese complexa, tendo sido geradas a partir de eventos de

tempestade (Torello & Simões, 1994; Simões, '1996, 1998; Simões el al., 1996a1'

Simões & Kowalewski, 1998a, b). Elas são marcantemente parautóctones e parecem

exibir urn acentuado grau de mistura temporal ("time-averaging") e espacial

("spatial-averaging") (Simões, 1998; Simões & Kowalewski, 1998a, b), isto é,

mistura de elementos esqueléticos de populações ou comunidades não

contemporâneas (Fürsich & Aberhan, 1990) de áreas distitas. Portanto, as feições

tafonômicas dessas concentrações fossilíferas, impõem sérias restrições aos estudos

paleossinecológicos (vide item 6), mas não paleoautoecológicos (veja discussão em

Simões, 1998; Simões & Kowalewski, 1998a, b);

c- As conchas da assembléia de Pinzonella illusa e Pinzonella neolropica estão,

muitas vezes, silicificadas e, portanto, bem preservadas, podendo facilmente serem

extraídas da matnz, empregando-se métodos fisicos e químicos (Simões, 1988;

Simões & Fittipaldi, 1992). Desta forma, o estudo das feições anatômicas extemas e

intemas das conchas pode ser muito detalhado. O mesmo não é verdadeiro,

entretanto, para os bivalves da assembléia de Anhembia .froesi, que ocoffem,

normalmente, na l'orma de moldes mal preservados (Maranhão, t 986).

Recentemente, porém, Ghilardi & Simões ( 1997) descreveram a musculatura de

diversos elementos (e.g., Anhembîa .froesi, Holdhausiella almeidai, Barbosaia

angulata e Mendesia piracicabensis) da assembléia de Anhembia froesi,

demonstrando que, potencialmente, as feições internas de suas conchas podem ser

também detalhadamente descritas e analisadas;

d- O Laboratório de Paleozoologia Evolutiva do Departamento de Zoologia,

IBiUNESP-Botucatu e o Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental,

IG/USP, possuem em suas coleções científicas aproximadamente 3000 exemplares,

já preparados, de bivalves das assembléias de Pinzonella illusa e Pinzonella

neotropica que foram examinados na elaboração do estudo paleoautoecológico

preliminar de Ghilardi (1995). Adicionalmente, o Laboratório de Paleozoologia

Evolutiva do Departamento de Zoologia, IBiUNESP-Botucatu, dispõe de um

conjunto de amostras de blocos de arenitos bioclásticos e coquinas silicíficadas, das
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assembléias de Pinzonella illusa e Pinzonella neotropica provenientes de diversas

localidades do Estado cle São Paulo, que puderam set examinadas e,

e- O exame da literatura prévia revela existirem ainda muitas controvérsias a respeito

da história deposicional do intervalo estratigráfico onde os bivalves das assembléias

de Anhembia froesi, Pinzonella illusa e Pinzonella neotropica ocoffem (veja Rohn,

1994) e dos ambientes onde os bivalves viveram (Simões & Fittipaldi, 1987; Rohn,

1994; Simões et a|.,1998b).

Em adição aos comentários acima, vale lembrar que paralelamente ao grande avanço

obtido quanto a tafonômia e filogenia dos bivalves presentes nas assembléias de bivalves do

Grupo Passa Dois, novos dados bioestratigráficos (e.g., Rohn, 1994; Maranhão, 1995) e a

descobefta de rnais de uma dezena de novos afloramentos (Ghilardi et al., 1997; To¡ello &

Simões, 1997; Mello ¿¡ al., 1998a; Torello, 1999), abrangendo sedimentos das formações

Sera Alta, Terezina e Corumbataí, vieram a contribuir para complementar o quadro evolutivo

proposto por Simões (1992), o qual foi revisado e atualizado por Simões et al. (1998b).

Verifica-se, deste modo, que os três pré-requisitos (n g , estudos

sedfunentológicos/tafonômicos; bioestratigráficos e taxonômicos) citados por Fürsich (1977),

como indispensáveis aos estudos paleoautoecológicos, estão disponiveis para os bivalves do

Grupo Passa Dois, especiahnente dos presentes nas formações Serra Alta, Terezina e

Corumbataí.

1.2 On¡ruvos

Tendo em vista os comentários acima, a presente dissertação tem como objetivos:

a- Estudo paleoautoecológico (morfofuncional) dos bivalves das assembléias de

Anhembia froesi, Pinzonella illusa e Pinzonella neotropica, formações Serra Alta,

Terezina e Corumbataí;

b- Análise das características paleoautoecológicas dos bivalves do Grupo Passa Dois

(exolusive Formação Rio do Rasto) e sua comparação com as feições tafonômicas

das concentrações fossilíferas examinadas;

c- Utilizar as características paleoautoecológicas das trôs assembléias examinadas na

interpretação das condições arnbientais (e.g., tipo de substrato, salinidade) vigerfes

no intervalo examinado (formações Serra Alta, Terezina e Corumbataí);
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d- Demonstrar a potencialidade dos bivalves fósseis, como indicadores da dinâmica

sedimentar e,

e- Propo¡ uma nova metodologia para análises paleossinecológicas de assembléias de

macroinveftebrados bentônicos, especialmente as dominadas por moluscos

bivalves.



MATERIAIS &
t

METODOS
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2. MATERIAIS & MÉTODOS

2.1 ColeçoES C¡ENriFrcAS ExAMTNADAS

Para o presente estudo fbram examinados cerca de 3000 exemplares de bivalves do

Grupo Passa Dois (exclusive Formação Rio do Rasto), depositados em três coleções

científicas: a- Coleção Científica do Laboratório de Paleozoologia Evolutiva do Instituto de

Biociências da Universidade Estadual Paulista,/UNESP, Campus de Botucatu; b- Coleção

Científica do Instituto de Geociências da Universidade de São PauloiUSP, incluindo o

material tipo estudado por Mendes (1,944, 1952, 1963) e Runnegar & Newell (1971) e, c-

Coleção Cientí{ìca do Instituto Geológico da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São

Paulo (SMA), analisada por M ezzalira (1957) e Maranhão ( 1986, 1995).

No quadro 1, estão listados todos os táxons que compõem as assembléias examinadas.

Os quadros 2, 3 e 4 sintetizam o conhecimento morfológico prévio das espécies envolvidas

nesta análise. Depreende-se da análise dos quadros 2, 3 e 4 que, do ponto de vista

morfológico, os bivalves melhor conhecidos são os provenientes da assembléia de Pínzonella

l//ena, possivelmente porque com freqüência eles ocorrem com as conchas silicificadas e,

portanto, em excelente estado de preservação (e.g., Mendes, 1952; Runnegar & Newell, 1971;

Simões & Fittipaldi, 198'7, 1992; Simöes, 1992; Simões & Anelli, 1995; Simões & Mello,

1996). Não obstante porém, algumas espécies desta assembléia permaneciam, até o momento,

no que diz respeito à sua morfologia interna, inadequadamente descritas (e.g., Holdhausiella

elongata). Contrariamente, as espécies provenientes da assembléia d,e Anhembia froesi, que

normalmente ocorrem na forma de moldes intemos ou compostos, com forte compressão

lateral, não eram bem conhecidos do ponto de vista de sua anatomia intema (Ghilardi &

Simões, t 997).

Conforme mostrado no quadro 2, foram identificadas e descritas algumas das feições

musculares presentes em Anhembia froesi, Anhembia gigantea, Barbosaia angulata e

ÍIoldhausiella almeidai, todas da assembléia ðe Anhembia froesl (Ghilardi & Simões, 1997).

Das espécies morfologicamente pouco conhecidas da assembléia de Pinzonella ilusa, foram

observadas e descritas as caracteristicas intemas de Holdhausiella elongata. Apesar de

diversos moldes intemos de Coxesia mezzalirai terem sido examinados, a presença de

inserções musculares não foi constatada nesta espécie.
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Quadro l- Relação das espécies presentes nas três assembléias malacofaunísticas do

Grupo Passa Dois, no Estado de São Paulo.

Assembléia

Pirwo ne lla ne otr o pica.

(formaçÕes Terezina e

Corumbatai)

Casterella gratiosa" Mendes, 1952; Ferra.zia

cardinalis Reed, 1932; Jacquesia brasiliensis

(Reed), 1929; Holdhausietla elongata

(Holdhaus), 1918; Naiadopsis lamellosus

Mendes, 1952; Pinzonella neotropicø (Reed),

1928; Cowperesia anceps (Reed), 1935; Roxoa

intricars (Mendes), 19 44

Assembléia

Pinzonella illusa

(formaçÕes Terezina e

Corumbataí)

Casterella gratiosø Mendes, 1952; Coxesia

mezzalirai Mendes, L952; Ferrazia cardinalis

Reed, L932; Faualia qranata Mendes, 1962;

Holdhausiella elongata (Holdhaus), 1918;

Pirwonella illusa Reed, 1932; Plesiocgprinella

carinata Holdhaus, 1918; Couperesia anceps,

(Reed), 1935; Angatubia couperesioides

Mendes, 7962; Roxoa corumbataiens¿s

Mendes, 7952; Terraiopsis aeEilateralis

(Mendes), 1952; Othonella araguaiana Mendes,

1963; Runnegariella fragilús, SimÕes & Ane1li,

1995; Itatamba paraima, Simões et al., 1997

Assembléia

Anhembiafroesi

(formações Serra Alta e

Corumbataí)

?Anthraconaia mezzalirai, Maranhão, 1995;

Barbosaia angulata Mendes, I9S2;

Tambaqugra camargoi (Beurlen), 1954b;

Ferrazia simplictcarinata, Maranhão, 1986;

Holdhausiella almeidai Mendes, 1952;

Anhembia froesi (Mendes), 1949; Pinzonella cf.

illusø Reed, 1932; Rioclaroa lefewei Mezzabra,

1957; Maackia contorta, Mendes, L954;

Mendesia piracicabensús, Maranháo, 1 986



Quadro 2-Caracteristicas morfológicas dos bivalves da assembléia de Anhembiafroesi. Fonte: Maranhão (1986, 1995) e Ghilardi & Simões (1997). o Feição descrita
ongnalmente neste estudo.
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ro 4- Características dos bivalves da
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Embora em muitas das ocorrêncìas fossiliferas da assembléia de Pinzonella neotropica

as conchas estejam silicificadas e densamente concentradas, formando coquinas (Simões,

1996; Simões et al., 1996a), algumas das espécies encontradas estão bem preservadas (e.9.,

Cowperesia anceps, Jacquesia brasiliensis, Pinzonella neotropica). No entanto, outras

espécies (e.g., Naiadopsis lamellosus), até o início do presente estudo, permaneciam também

inadequadamente descritas, já que suas inserções musculares e a chameira não eram bem

conhecidas. Este problema pode ser solucionado a partir da recente descoberta, na região de

Tambaú, SP, de conchas bem preseruadas de Naiadopsis lamellosus (Torello & Simões, 1997;

Torello, 1999), possibilitando a análise detalhada de sua morfologia intema e, deste modo,

uma interpretação mais segura de seu modo de vida.

2.2 Tunaluos DE CAMPo

Maranhão (1986) revisou os bivalves da assembléia de Anhembia froesl, no Estado de

São Paulo, tendo demonstrado que esta assembléia era mais dìversificada do que o suposto

anteriormente. A autora não pode, contudo, contribuir de maneira decisiva para o

conhecimento da morfologia interna das conchas desta assembléia, em razão da qualidade de

preseruação do material estudado. Maranhão (1986) estudou quatro localidades, muitas das

quais já mencionadas por Mezzalfua (1957). São as seguintes localìdades cìtadas por

Maranhão (1986): a- km I I da Rodovia Rio Claro-Piracicaba (SP-127), Rio Claro; b- rodovia

Rio Claro-Ipeúna-Charqueada, a cerca de 200 m antes da margem esquerda do Rio da Cabeça,

Rio Claro; c- km 163 da rodovia Washington Luís (SP-310), Cordeirópolis e, d- km 7 da

antiga rodovia Rio Claro-Piracicaba, Rio Claro.

Desde que estas localidades poderiam constituir locais apropriados para coleta

adìcional de bivalves da assembléia de Anhembia froasl, diversos trabalhos de campo foram

realizados no sentido de relocalizá-los. Durante os trabalhos de campo verificou-se, no

entanto, que os quatro afloramentos descritos, estudados por Maranhão (1986) não mais

existiam, em função do pronunciado intemperismo dos sedimentos ou devido a sua destruição

por obras de cunho civil ou atividade agrícola (e.g, pequenas mudanças do curso da estrada,

utilização de máquinas agrícolas para preparo de solo e plantio de cana-de-açúcar).

l3
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A fim de solucionar estas questões fotam realizados trabalhos de campo em outras

áreas de afloramentos do Grupo Passa Dois (formações Serra Alta, Terezina e Corumbataí),

no Estado de São Paulo. Para organizar o trabalho de coleta, a faixa de afloramentos do Grupo

Passa Dois, segundo o IPT (1981), foi subdividida em três grandes áreas: a- porção sudoeste

(município de Angatuba), b- porção centro-sul (municípios de Porangaba e Bofete) e, c-

porção nordeste (municípios de Rio Claro, Piracicaba e Tambau). As concentrações

fossilíferas da região de Angatuba, face a má qualidade das exposições e ao profundo

intemperismo dos sedimentos, pouco contribuiram com novos exemplares bem preseruados.

Entretanto, nos afloramentos da porção centro-sul (formações Serra Alta e Terezina) e da

porção nordeste (Formação Corumbataí) foram descobertas diversas novas ocorrências,

contendo bivalves bem preservados das assembléias de Anhembia froesi, Pínzonella illusa e

Pinzonella neotropícd (veja Ghilardi et a|.,1997;Illlello et al.,l998b; Torello, 1999).

Foram os seguintes os afloramentos examinados, aqui informalmente designados por

números:

A- Região Centro-Sul

Afloramentos I e 2, situados, respectivamente nos quilômetros 160,5 e 16l,5 da

Rodovia Castello Branoo (SP-280), no sentido capital-interior (figs. I e 2).

Nestes afloramentos estão expostos os sedimentos da base da Formação Serra Alta

(Sousa, 1985; Maranhão, 1995), representados por espessa sucessão de siltitos e argilitos

maciços ou com laminação plano-paralela, com intercalações de arenitos e calcários, com

acamamento ondulado ou irregular e fìnas intercalações de folhelhos (Sousa, 1985; Maranhão,

1986, 1995; Simões & Rohn, 1996; Torello ¿¡ al., 1997). Estes sedimentos são cortados por

diques clásticos de arenito muito fìno (Sousa, 1985). Concreções calcarias, epigenéticas,

lenticulares, centimétricas à métricas (fig. 3), de calcita micrítica (Sousa, 1985), paralelas ao

plano de acamamento são comuns (figs. 2 e 4)- No caso do afloramento I chama a atenção o

fato de as conchas estarem preservadas no interior destas concreções (Mello et al.,1998a).
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Figura 2- Vista geral do afloramento 2, Formação Serra Alta, municfpio de Porangaba, SP. A seta

indica o nfvel mais inferior com concreções.

tó

Figura 3- Concreção carbonática, centimétrica, Formação Serra Alta, municfpio de Porangaba, SP.
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Figura 4- Seção colunar do afloramento 1, Formação Serra Alta, município de Porangaba, SP
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B- Região Nordeste

Afloramento 3, aproximadamente no quilometro 10,5 da rodovia Fausto Santomauro,

no sentido Rio Claro-Piracicaba (fìg. l), na pedreira do Calcário Vitte. Nesta localidade os

sedimentos da base da Formação Corumbataí constituem a parte superior da pedreira de

extração de calcário do Membro Assistência da Formação Irati (figs. I e 5). A ocorrência

de bivalves nesta seção não é desconhecida na lite¡atura geológica (Maranhão, 1986), mas

esta localidade dista cerca de 500 m da estudada por essa autora.

Neste afloramento, os bivalves ocorrem cerca de 5,08 m acima do contato com a

Formação Irati (fìg. 6), considerando-se a última intercalação de folhelhos pirobetuminosos

(fig. 7). Estes são transicionalmente sucedidos pelos argilitos arroxeados, maciços ou com

incipiente laminação plano-paralela, com fratura conchoidal e raras intercalações de arenitos

ftnos, com base erosiva, que caracterizam a Formação Corumbataí nesta área (fig. 9). As

conchas estão lepresentadas por moldes intemos e externos, dispersas nos sedimentos e

normalmente distribuídas concordantemente ao plano de acamamento, com a convexidade

voltada para cima, embora conchas dispostas obliquamente sejam comuns. Predominam as

conchas desarticuladas, especialmente as valvas esquerdas, as quais associam-se a raras

conchas articuladas abertas. No geral, os bioclastos apresentam tamanho variando entre 15 a

30 mm. As seguintes espécies foram verificadas neste afloramenÍo: Tambaquyra camargoi,

Mendesia piracicabensis, Maackia conlorla, ?Anthraconaia mezzalirai, Holdhausiella

almeidai e Barbosaia angulata.

A descoberta desta ocorrência revestiu-se de grande importância uma vez que foi

possível determinar, pela primeira vez, com precisão, o posicionamento estratigráfico dos

bivalves da assembléia ó,e Anhembia froesl, em relação à base da Formação Irati, o que era

anteriormente apenas inferido a paÍir de dados de superficie, cujos sedimentos estão

profundamente intemperizados (Maranhão, 1995) (fig. 8).
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Figura -5- Vista geral do afloramento 3, na pedreira do Calcário Vitte.

Hível fossilifero

Figura 6- Atloramento 3, na pedreira do Calcário Vitte, Formação Corumbataf.
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Figura 7- Detalhe do contato entre as formações lrati e Corumbataf, mesma localidade

acima.
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Figura 8- Provável local do antigo afloramento na rodovia Rio Claro-lpeúna-

Charqueada, Formação Corumbataf. Explicação no texto.
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Afloramento 4, situado cerca de 1,5 km antes da antìga estação de Ferraz, no distrito

homônimo do município de Rio Claro, na estrada que liga Ajapi a Fenaz (fig. 10). Neste

afloramento, as conchas encontram-se dispersas em arenito fino, silicificado (Mendes, 1952;

Simões, 1990; Simões ¿/ al., 1994; Torello & Simões, 1994; Simões & Kowalewski, 1998a),

com cerca de 30 a 50 cm de espessura. O contato basal do arenito, com os siltitos arroxeados

com marcas onduladas e acamamento "flaser" é brusco e erosivo (fig. 11). Este afloramento

forneceu a maior parte dos bivalves estudados, incluindo as seguintes espécies: Pinzonella

illusa, Terraiopsis aequilateralis, Plesiocyprinella carinata, Casterella gratiosa, Cowperesia

anceps, Holdhausiella elongata, Roxoa corwnbataiensis, Favalia arcuata, Coxesia mezzalirai

e Ferrazia cardinalis.

Já os afloramentos 5,6,7 e 8 estão localizados na Rua 6, no sentido da Fazenda

Santa'anna de Urucaia, município de Rio Claro (fig. l0). Nestes locais afloram arenitos finos,

com aproximadamente 30 a 50 cm de espessura semelhantes aos do afloramento de Ajapi-

Ferraz (vej a também Ragonha, 1980). Os arenitos contêm conchas das seguintes espécies:

Casterella gratiosa, Holdhausiella elongata, Plesiocyprinella carinata, Favalia arcuata,

Terraiopsís aequilateralis, Pinzonella illusa e Ferrazía cardinalis.

O afloramento 9, está situado ao longo do leito abandonado da FEPASA (Ferrovia

Paulista S.A.), a cerca de 700 m ao sul da sub-estação de Camaquã no município de Rio

Claro, SP (fig. l). Neste local, aflora a chamada coquina de Camaquã (Ragonha, 1984;

Simões e/ a/., 1996a) que intercala-se junto ao topo de um pacote de aproximadamente 8 m de

siltito avermelhado e arroxeado, com marcas onduladas, lentes milimétricas de arenito fino e

estruturas "flaser", correspondente à parte superior da Formação Corumbataí (fìg. 12) (Simões

et al., 1996a). A coquina, formada por bivalves densamente empacotados e caoticamente

distribuído na matriz, estende-se lateralmente por cerca de 100 m, tendo l1 cm de espessura

máxima.
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Figura l0- Mapa dos afloramentos fossiliferos da Formação Corumbataí, na região de Rio Claro, SP

(Simões, 1998).
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Figura I l- Seção colunar do afloramento 4, Formação Corumbataí, no distrito de Ferraz, SP (Simões, 1998)
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Figura 12- Seção colunar do afloramento 9, formações Corumbataí e Pirambóia, Rio Claro, SP.
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Já no município de Tambaú, encontram-se os afloramentos 10, 11 e 12, situados a

aproximadamente 5,2 km do rio Tambaú, a partir da cidade homônima, na antiga estrada

secundária que liga Tambaú a Santa Rosa do Viterbo (Torello & Simões, 1997; Torello,

1999).

O afloramento 10, situa-se à margem direita da estrada cerca de 2 km após o

entroncamento para a Fazenda São Roque (21'39'58"5 e 47'14'86"W) (fig. l3). A seção é

formada, de um modo geral, por 90,02 m espessura de sedimentos atribuíveis à Formação

Corumbataí. A 47,5 m da base, ocorre um pacote de arenito muito fino/siltito, com 2 m de

espessura, que contém gretas de contração, marcas onduladas e estrutura ondulada ("wary").

Acima ocore um pacote de siltito e argilìto, com gretas de contração, sucedido por uma

intercalação de siltito bioturbado, com 10 cm de espessura, contendo bivalves fósseis. As

conchas estão preferencialmente concentradas no topo da camada de siltito, com a

convexidade das conchas preferencialmente voltadas para baixo. Ocorrem tanto conchas

articuladas (85%) como desarliculadas (Torello, 1999). O restante da seção é formado por

pacotes métricos de arenito e siltito (fig. 14) (Torello, 1999).

O afloramento número ll, situa-se nas tenas de propriedade do Sítio São João do

Capão Redondo, na margem esquerda da estrada secundária que liga Tambaú à Santa Rosa do

Viterbo (21'39'36"5 e 41"15'32" W) (fig. 15). Na base do afloramento ocoÍre um pacote de

arenito fìno a muito fino, maciço, com aproximadamente 3,2 m de espessura, os quais são

sucedidos por siltito esverdeado, com fratura conchoidal. Acima deste, aflora um pacote de

arenito fino/siltito, com cerca de 50 cm de espessura, arroxeado, com estrutura ondulada

("wavy"). Estes são sucedidos por uma camada de siltito argiloso, com 10 cm de espessura,

contendo conchas de bivalves (Torello, 1999) (fig. l7). Os fosseis são representados por

conchas desarliculadas (97Yo),, principalmente valvas esquerdas, dispersas caoticamente na

matriz e paralelas ao plano de acamamento.
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Figura l4- Seção colunar do afloramento 10, topo da Formação Corumbatai, Tambaú, SP Modificado de Torello
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Figura l5- Vista geral do afloramento I l, Formação Corumbatal, Tambaú, SP. Os

três colaboradores demarcam os níveis fbssilft'eros.
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Figura 16- Vista geral do afloramento 12, Formação Corumbataí, município de

Tambaú, SP.
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Figura l8- Seção colunar do afloramento 12, Formação Corumbataí, Tambaú, SP. Modificado de Torello (1999).
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2.3 Tnrnu,¡ros DE LABoRATóRro

Os espécirnes depositados nas coleções científicas examinadas encontravam-se, na sua

grande maioria, já preparados e, em muitos casos, extraídos da malnz sedimentar. Em

decorrência disto, os trabalhos de laboratório envolveram, na maioria das vezes, a confecção

de moldes de látex, com a finalidade de possibilitar um exame mais acu¡ado das feições

morf'ológicas intemas, especialmente da musculatura das conchas examinadas. Os trabalhos

envolveram ainda a aplicação de magnésio metálico, fotografia e desenho das conchas

estudaclas. As técnicas envolvidas nesta etapa do ftabalho estão amplamente descritas na

literatura (Rocha-Campos, 1969; Mendes, 1988; Simões, 1992; Anelli, 1994) e são usuais ao

tipo de estudo proposto. Por este motivo, elas não serão descritas neste documento.

2.4 AxÁr,rsns BroMÉTRrcAS

As análises biométricas foram realizadas através da metodologia proposta por Stanley

(1970, 1972). Entretanto, deve ser ressaltado que sua aplicação depende do estado de

preservação e da qualidade do material fossilífero. Em outras palavras, a análise biométrica é

de diIìcil aplicação em conchas fosseis preseruadas na forma de moldes com pronunciado

achatamento lateral ou antero-posterior, como as encontraclas na assembléia de Anhembia

froesí. Entrelanto, quando os moldes intemos não apresentam esta feição, a aplicação da

metodologia proposta por Stanley (1970, 1972) fornece importantes dados

paleoautoecológicos (e.g., Rocha-Campos & Simões, 1993; Anelli et al., 1998).

Contrariamente, em conchas silicificadas, como as encontradas nas assembléias d,e Pinzonella

illusa e Pinzonella neotropica, a utilização dos valores biométricos propostos por Stanley

(1970) é de fácil aplicação.

Estes valores são obtidos a partir da biometria da concha dos bivalves que é

estabelecida através das seguintes medidas: a- comprimento (C), que é definido como a

máxima dimensão da ooncha paralela ao seu eixo antero-posterior, determinando o maior eixo

da concha; b- altura (A), que é definida como o maior eixo perpendicular da concha; c- largura

(L), que é definida como a máxima dimensão das duas valvas, perpendicular ao plano de

comissura. Nas espécies assimétricas, entretanto, esta medida é definida como a máxima
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dimensão das duas valvas, tangencial à superficie do plano de comissura; d- comprimento

anterior (CA), delimitado pela margem anterior até uma linha paralela a sua altura e que passa

através da projeção do bico e, e- espessura de cada valva (fig. l9).

Utilizando os valores biométricos estabelecidos por Stanley (1970), alguns caracteres

morfológicos podem ser inferidos, tais como: a- alongamento (C/A), que é a razão entre o

comprimento e a altura da concha; b- obesidade (A/L), que é a razáo entre a altura e a largura

da concha; c- alongamento anterior (CA/C), que é a tazào entre o comprimento anterior e o

comprimento da concha e, d- tamanho, que é o comprimento da concha (fig. 19).

O quadro 5, lista os termos descritivos empregados na análise morfofuncional de

conchas de bivalves (Stanley, 1970), assim como os índices a eles relacionados.
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Quadro S-Termos descritivos para os valores das medidas dos caracteres morfológicos

de conchas de bivalves. Modifìcado de Stanley, 1970.

Termo descritivo

Tamanho (Comprimento)

Muito pequeno

Pequeno

Moderadamente pequeno

Moderadamente grande

Grande

Muito grande

Alongamento (C/A)

Não alongada

Moderadarnente alongada

Alongada

Muito alongada

Obesidatle (A/L)

Foftemente inflada

lnflada

Moderadarnente inflada

Comprimida

Muito comprimida

Alongamento Anterior (CA/C)

Parte anterior expandida

Parte anterior fortemente

expandida

Valor do

Caráter

< 1.5 cm

1.ó-3.5 cm

3.6-5.0 cm

5.1-7.0 cm

7.1-10 cm

à 10.1 cm
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< 1.19

1.20-1.39

1.40-r.59

> 1.60

< 1.29

I .30- l .49

1.50-1.69

1.70-1.99

> 2.00

0.51-0.60

> 0.61
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2.5. ClnssrrrcAÇAo Tlxouôvrcl. UrrLrzADA

Nos últimos setenta anos, vários esquemas de classificação foram propostos, para os

bivalves do Grupo Passa Dois (veja síntese em Simões & Fittipaldi, 1987, 1988, 1992).

Destes, destacam-se os de Mendes (1952) e o de Runnegar & Newell (1971), bem como as

propostas de Maranhão (1986) e Rohn (1988). Até meados da década de 90, não havia,

entretanto, consenso na literatura quanto ao número de gêneros e posição sistemática de

muitos táxons. Porém, análises cladísticas mais recentes (Simões et al., 1997; Mello et al.,

1998b; Mello, 1999), sugerem que a fauna de bivalves do Grupo Passa Dois é constituída

pelos seguintes fâxons: Angdtubia cowperesioides, Anhembia froesi, Casterella gratiosa,

Cowperesia anceps, Favalia arcudtd, Ferrazìa cardínalis, Holdhausiella elongata, Itatamba

paraima, Jacquesia brasiliensis, Naiadopsis lamellosus, Othonella araguaiana,

Plesiocyprinella carinata, Pinzonella illusa, Pinzonella neotropicd, Roxoa corumbataiensís,

Roxoa intricans. Runnegariella fragilis, Tambaquyra camargoi e Terraiopsis aequilateralis.

Além destes, são considerados válidos tambérn: ?Anthraconaia mezzalirai, Barbosaia

angulata, Maackia contorta, Mendesia piracicabensis e Coxesia mezzalírai. Em adição, as

espécies Ferrazia simplícicarinata, I"Ioldhausiella almeídai e Rioclaroa lefevrei (assembléia

cle Anhembia froesi) não foram incluídas na presente a¡álise devido ao pequeno número de

espécimes disponíveis para estuclo e pelo precário estado de preservação destes.

2.6 ClassmrcAÇÃo P¡l,noncor,ócrc¡, Anor¡,nl

Uma ampla revisão cla literatura mostra que existem basicamente três esquernas de

classificação paleoautoecológicos (morfofuncionais), para os bivalves paleozóicos (Stanley,

1970, 1972; Liljedahl, 1985). O esquema de Liljedahl (1985) trata do modo de vida de

bivalves eopaleozóicos, onde estes organismos não foram os elementos dominantes nas

paleocomunidades. Os bivalves do Eopaleozóico parecem exibir, portanto, um número mais

restrito de modos de vida do que os chamados bivalves da fauna modema, característicos das

comunidades bentônicas, a partir do Mesozóico (Brenchley & Harper, 1998).
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Já o esquema de Stanley (1970), dá maior ênfase aos bivalves escavadores,

particularmente mesozóicos e cenozóicos. Desde que as assembléias de bivalves do Grupo

Passa Dois são dominados por formas escavadoras, especialmente anomalodesmatas

(Runnegar & Newell, l97l; Simões, 1992; Simões et ql., 1998b, Mello, 1999), grupo de

bivalves paleozóicos providos de siñes (Stanley, 1968), a classifìcação de Stanley (1970),

acrescida da nomenclatura proposta por Runnegar (1974), parece ser a mais adequada ao

presente estudo.
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3. PALEOAUTOECOLOGIA

3.1 CONCEITOS TEÓRICOS ENVOLVIDOS

A principal questão que nofteia os estudos de Morfologia Funcional pode ser

enquadrada na seguinte pergunta: "Qual a finalidade de determinado órgão?" Em outras

palavras, a morfologia funcional visa a ¡econstrução operacional de uma dada estrutura em

estudo. Para a aplicabilidade deste conceito é importante não perder de vista a noção de que a

estrutura analisada é, ou foi, pafe de um organismo, incluindo outras estruturas que se

interagem entre si fisiologica e anatomicamente. Não se pode tratar, portanto, a estrutura em

uma visão atomística, ou seja, independente e não relacionável com outras (Dudlemeijer.

1968). De fato, conforme destaca Stasek (1963), em sua "teoria das entidades independentes",

freqüentemente o ma¡to/concha e as partes moles dos bivalves são consideradas como

entidades separadas, esquecendo-se que ambos têm uma história evolutiva e uma

adaptabilidade conquistadas em conjunto, referentes a um determinado meio ambiente.

Para a reconstrução de funções e leis biológicas das estruturas dos organismos fosseis

utilizam-se três passos metodológicos (Reif, 1983), abaixo descritos:

a- comparação com órgãos e estruturas de animais viventes. Neste caso, o estudo da

morfologia funcional em fósseis é fundamentado em um princípio comparativo que estabelece

que a função de determinada estrutura atual é, provavelmente, a mesma desde o início de seu

registro. É claro que esta relação é fortalecida quanto maior for a proximidade filogenética dos

animais analisados ou, nos casos onde as estruturas são homólogas ou homeomó¡1ìcas. Os

casos de homoplasia (e.9., convergência, paralelismo e reversão, sensz Amorim, 1997) não

devem ser desoartados, pois tarnbém refletem uma mesma função para uma estrutura análoga

ou homóloga, apesar de serem de dificil diagnóstico em espécies fósseis (Thomas, 1979; Reif,

1983; Fisher, 1985, Amorim, 1997). Uma homoplasia não é, freqüentemente, o resultado de

uma imposição funcional e adaptativa (solução ótima), mas é preferencialmente o resultado de

uma imposição estrutu¡al/morfogenética (única solução possível) (Reif et a/, 1985);

b- análises de fácies sedimentares para o entendimento do paleoambiente e

paleoecologia e,
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c- inferências sobre funções e leis biológicas das estruturas dos fósseis, provenientes

das relações de parentesco, e que podem apenas serem testadas pela análise estrutural do fóssil

(paradigma).

A despeito das limitações acima, combinando a análise tafonômica, a análise

morfofuncional e a análise estratìgráfica/sedimentológica diversos dados abióticos e bióticos

sobre o ambiente no qual um dado grupo fóssil viveu podem ser extraídos e interpretados.

Tendo em vista tais questões, o presente estudo está fundamentado nessas premissas, já que

são inviáveis os estudos ontogenéticos e/ou comportamentais.

Segundo Reif (1983) e Reif el al. (1985), as principais aplicações da morfologia

funcional são: a- auxiliar na reconstrução anatômica dos organismos; b- reconstruir a

derivação fìlogenética dos órgãos; c- ajudar na análise filogenética; d- auxiliar na ¡econstrução

de compodamento e, e- apoiar as reconstnrções da estrutura das paleocomunidades. Uma

análise criteriosa da literatu¡a disponível sobre o assunto mostra, ent¡etanto, que não existe

consenso quanto às metodologias utilizadas na análise morfofuncional, provocando rupturas

filosóficas que deram origem a duas escolas de estudo (e.g.; escola americana, escola alemã),

ainda com discordâncias internas. O texto a seguir, apresenta uma síntese do pensamento

destas duas escolas.

3.1.1 A Escor-a AunRrcANA (Pan¡,urcruÁrrca)

Para esta escola toda estrutura poderá preencher uma determinada função, com

máxima eficiência, levando-se em consideração as limitações impostas pela natureza dos

materiais (Rudwick, 1964a; Paul, 1975). O método de análise de morfologia funcional

chamado paradigmático (ou mecanicista) teve suas diretrizes básicas propostas por Rudwick

(1961, 1964a), tendo como exemplos a morfologia funcional de braquiópodes paleozóicos e

mesozóicos. Carter (1967 a) estendeu a metodologia a todos os grupos de animais e

estabeleceu quatro procedimentos lógicos para a elaboração de um paradigma: a- percepção,

a estrutura estudada é examinada e comparada com a de táxons filogeneticamente próxìmos,

viventes ou fósseis, ou com estruturas de táxons não correlatos. Neste passo, é comum a

determinação de mais de uma função plausível para a estrutura em análise; b- especificação,
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testar as funções determinadas em relação às diferentes especificações idealizadas para cada

estrutura, levando-se em consideração a natrlreza dos materiais. Um paradigma, neste ponto, é

estabelecido para cada função postulada; c- avaliação, comparação de cada estrutura

observada com o paradigma de sua função, avaliando a efìciência na qual a estrutura preenche

a função e, d- interpretação, escolha do paradigma mais aplicável para a estrutura analisada a

qual ela mais se aproxima. Apesar dos cuidados e critérios envolvidos nesta análise, a fase de

interpretação é a que apresenta um maior grau de subjetividade.

Em deconência disto, vários autores passaram a colocar em dúvida a validade da

análise paradigmática. Grant (1972) argnmenta, por exemplo, que o método paradigmático

falhava por não ser um método sistemático, mas apenas "um ponto de vista", e por

proporcionar, a diferentes pesquisadores, a elaboração de diferentes paradigmas, para a

mesma função. De fato, Rudwick (1964b) e CNter (1967 a), elabo¡aram diferentes paradigmas

para o plano de comissura em zigue-zagtre e formadores de costelas em braquiópodes e

bivalves. Rudwick (1964b) propôs que as costelas aumentariam a resistência da concha tanto

de bivalves, como de braquiópodes. CNter (1967a), por outro lado, propôs a não

aplicabilidade funcional para as costelas de bivalves.

Grant (1972) argumentou, também, que o método paradigmático é muito

mecanicista, por não considerar um fóssil como um organismo vivo, sendo limitado não

apenas pela naTureza dos materiais, mas também pelo regime energético e a origem evolutiva

do fóssil. Múltiplas soluções funcionais para uma mesma estrutura paradigmática ou várias

estruturas paradigmáticas para uma dada função são situações não previstas pela análise e que

ocoffem com freqüência nos organismos. Além desses fatores, mecanismos epigenéticos (1.e.,

mecanismos não relacionados a ação primária do gene) e energéticos são limitantes à

adaptação ótima que um organismo pode sofrer não sendo também discernido pelo método

paradigmático (fig. 20).

A visão hiperselecionista dos paradigmáticos, em considerar uma função errada se esta

não se aproxima da teoria otimizada, reforça o carâler do método em considera¡ toda estrutura

uma adaptação, ou seja: a análise não está relacionada com a origem da estrutura, mas apenas

em quão adaptada ela está a uma determinada função.
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3.1.2 A Escol¿, AlnuÃ

Seilacher (1970) propôs um novo arcabouço conceitual, em relação aos fatores

controladores da morfologia dos organismos. Contrariando a visão paradigmática, de que toda

estrutura estava adaptada morfologicamente, Seilacher (1970) estabeleceu que cada estrutura

é controlada por fatores históricos-filogenéticos, fatores funcionais e fatores estruturais, o que

originou o clássico triângulo de Seilacher (1970,1991,1998) (fig. 21).
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O fator histórico-filogenético faz referência às características próprias dos grupos

animais (e.g., simetria radial em Echinodermata) e que podem ser interpretadas como um

legado filogenético. Este fator está muito relacionado ao conceito do plano básico, isto é: o

plano básico de um táxon de elevado grau hierárquico (e.g., Filo e Classe) que limita as

adaptações possíveis, durante a evolução. Geneticamente, são aqueles aspectos da morfologia

que não são assunto de variabilidade genética significante (Raup, 1972).

Por outro lado, o fator funcional refere-se às estruturas adaptadas direta e

imediatamente através de seleção natural (Raup, 1972), Este fator é influenciado pela

morfologia funcional, sendo o fator que mais se aproxima do paradigma de Rudwick (1964a).

Já o fator estrutural está associado aos elementos estruturais não adaptacionais e de

baixo significado taxonômico (Seilacher,1970), isto é, refere-se a variedade de características

morfológicas que são fortemente influenciadas, tanto pela inevitabilidade fisica, dada pelas

Figura 2l- Triângulo de Seilacher (1970), demonstrando os três

vértices controladores da morfologia de um individuo.
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limitações próprias dos materiais, bem como pelo sistema de crescimento que, apesar de

necessário ao organismo, produz algumas estruturas, como produtos não necessários. Os

exemplos de caracteres não adaptativos e de caracteres onde, primariamente, sua função era

diferente da utilizada (caracteres exaptativos, ,s¿r?sll Gould & Vbra, 1982) são vários na

literatura fe.g., padrão de coloração de bivalves e estruturas de omamentação do tipo

divaricada em moluscos (Seilacher, 1972); penas no processo evolutivo de aves e mimetismo

da genitália de hienas (Gould & Vbra, 1982)1.

Raup (1972) introduziu mais dois fatores aos anteriormente utilizados por Seilacher

(1970), denomìnados Fator Efeito Chance e Fator Ecofenotípico. O primeiro, diz respeito a

probabilidade de uma estrutura existir ou não e, o segundo, considera os efeitos fisicos e

químicos que o meio ambiente tem sobre um genótipo, produzindo vários fenótipos. Este

segundo fatot, afetana apenas alguns organismos de uma população que seriam as variedades

estruturais que um táxon apresenta. Entretanto, Thomas (1979) argumenta que os fatores de

elemento chance podem ser encontrados nos três fatores de Seilacher (1970) e que o efeito

ecofenotípico estaria incluso no fator funcional, se f'or considerado que uma adaptação

estrutural está regida, em parte, por fatores extemos ambientais. Apesar destes comentários,

Seilacher (1991) adicionou o fator ecofenotípico ao triângulo, construindo assim um poliedro

teórico (fìg. 22).

Realmente, os fatores sugeridos por Raup (1972) podem ser adicionados aos

anteriormente estabelecidos por Seilacher (1970), sem que haja um comprometimento da

análise morfofuncional, como um todo. É interessante notar que os vértices do triângulo de

Seilacher (1970) não são os únicos pontos onde uma estrutura funcional pode se posicionar.

Nas linhas que ligam os vértices podem ser encontradas estruturas onde os fatores atuaram

equilibradamente para sua formação (e.g., câmaras de ar de cefalópodes entre o fator

histórico-frlogenético e o fator funcional). De fato, os três vértices de Seilacher (1970)

refletem uma evolução biológica de uma dada estrutura, pois um fator funcional de um táxon

extinto pode ser um fàto¡ histórico-filogenético de um grupo de táxons viventes derivados.
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Figura22- Poliedro teórico elaborado por Seilacher (1991).

3.1.3 DrscussÃo

ahricaçäo
orfogmÉtic a

e b icnrsteri¿l

E nítido que tanto a análise paradigmática, como a análise funcional de Seilacher

(1970), têm um cerne comum. A análise de Seilacher (1970) é apenas mais abrangente do que

a paradigrnática. Ambas, entretanto, demonstrarn que a morf'ologia construcional/funcional é

caracterizada por complexas relações entre fatores que controlam a forma e, que muitos

aspectos dessa f-orma, são originados da interação desses processos, os quais estão ligados em

niveis difèrentes.

No estudo de fósseis, devido aos fatores de preservação, o uso do triângulo de

Seilacher (1970) é de difícil aplicação, na sua totalidade. A análise da morfologia funcional

em fosseis é realizada por modelos fisicos, modelos simbólicos (teoréticos), modelos

dinâmicos, modelos estatísticos, modelos determinísticos e modelos estocásticos (Raup,

1972), todos eles direcionados ao vértice funcional do triângulo de Seilacher (1970).

Representam, desse modo, basicamente, o paradigma de Rudwick (l96aa). Neste trabalho, a

maior parte da análise morfológica foi realizada com o intuito de se estabelecer qual é a

função de um dado órgão, caracterizando, portanto, uma análise tipicamente morfofuncional.
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A análise morfológica que leva em consideração o modo como um determinado órgão

trabalha, bem como os processos fisicos e quimicos atuantes naquele órgão, além do

entendimento da forma e a ação do orgão, denomina-se, como já visto, morfologia

construcional e será abordada, quando necessária e possível, em alguns tópicos deste

documento.

3.2 HÁnrro DE VrDA

Através da análise de uma série de características morfológicas, em conjunto com os

dados biométricos, a morfologia funcional possibilita a interpretação do provável hábito de

vida de um dado organismo. Assim sendo, deste ponto em diante, serão abordadas as

principais características relacionadas aos hábitos de vida dos bivalves, principalmente dos

que vivem fixados ao fundo através de bisso ou são escavadores, por serem representantes dos

dois grandes grupos ecológicos que estão presentes na malacofauna do Grupo Passa Dois

(Neopermiano) da Bacia do Paraná (Simões, 1992; Roh, 1994; Maranhão, 1995, Simões el

al., 1998b). Contudo, ainda existe uma grande variedade de hábitos de vida dentro da Classe

Bivalvia, os quais serão devidamente abordados quando for conveniente.

O hábito de vida dos bivalves pode ser dividido em três grandes categorias (Stanley,

i 970) abaixo descritas:

1) Posição de vida, de acordo com a posição no substrato, os bivalves podem ser de

epifauna ou infauna. Entretanto, Runnegar (1974) acrescentou um modo de vida

intermediário, denominado semi-infauna;

2) Modo de locomoção e fixação, esta característica possibilita a divisão dos bivalves

em 7 grandes grupos ecológicos: a- Fixados por bisso, estão presos ao substrato por

intermédio de um filamento cómeo produzido pela glândula bissal; b- Cimentados, estão

lìxados a substratos duros por secreções produzidas pela própria concha; c- Reclinados,

recostam-se ao substrato, sem capacidade de fixação; d- Natantes, se movem livremente pela

lâmina d'água por propulsão própria; e- Escavadores, penetram no substrato por intermédio

do pé e movimentos de balanço da concha associados, assumindo esta posição como a posição

de vida; f- Perfuradores, aqueles que ocupam permanente ou temporariamente uma cavidade
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produzida em substrato duro e, g- Aninhadores, ocupam cavidades p¡é-existentes não

possuindo capacidade de perfuração (fig.23).

3) Mecanismos de Alimentação, os bivalves podem ser classificados em dois glupos

principais, de acordo com os mecanismos empregados na obtenção de alimento: a-

Suspensívoros, obtêm alimento das partículas em suspensão na ítgua, as quais são inaladas

pelo sifão e conduzidas às brânquias e, b- Detritívoros, capturam o alimento, no sedimento,

por meio da probóscide coletora (palpo labial). Este é constituído de matéria orgânica em

decomposição, depositada no sedimento.

3.3 Faronns AMBIENTAIS eun INFLUENcIAM o MoDo DE vIDA

Os bivalves, como todos os organismos vivos, estão sujeitos às variações ambientais

fisìcas, químicas e bióticas, as quais deteminam a sua distribuição e o seu modo de vida.

Segundo Stanley (1970), os principais fatores ambientais que controlam a morfologia de uma

concha são o suprimento de alimento, o caráter do substrato e a movimentação das águas (fig.

24). O tipo de suprimento alimentar está relacionado com os mecanismos de alimentação

acima mencionados. A princípio, o tipo de suprimento alimentar está diretamente associado

ao caráter do substrato e à movimentação das águas.

Confome destaca Davis ( 1925) e Sanders ( I 956), bivalves suspensivoros estão

associados a sedimentos de granulometria mais grossa, em locais de águas agitadas pois.

nestas condições, as partículas finas estarão em suspensão. Em contraposição, bivalves

detritívoros estão associados a sedimentos mais fìnos, ricos em matéria orgânica, em

decomposição.

No Recente, bivalves detritívoros estão testritos às espécies das Superfamílias

Nuculacea e Tellinacea. Entretanto, alguns bivalves detritívoros nudibrânquios conseguem

alterar seu mecanismo de aiimentação, de acordo com as alterações sofüdas na velocidade das

águas (Reid & Reid, 1969; ólafsson, 1986; Levinton, 1991). Porém, essa alteração

comportamental é apenas observada no sentido de bivalves detritívoros para suspensívoros,

sendo que o inverso não ocorre.



Figura 23- Hábitos de vida em bivalves. Legenda: l- Perfuradores (A- Pholas sp.) e aninhadores @- Hiatelta sp.); 2- Cimentados (A-
Crassostrea sp.), natantes (B- Pecten sp.) e fixados por bisso (C- Pinctada sp., D- Mytilus sp.); 3- Semi-infauna (A-Atrina sp.), Escavador
raso @- Astarte sp.), 4- Escavador profundo (A- Mya sp., C- Tellina sp.), escavador intermediáno @- Mercenaria sp.) e escavador raso @-
Cuspidaria sp.). Modifrcado de Stanley (1968).
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A espessura da lamina d'água é outro fator ambiental que pode influenciar na

morfologia de uma concha. A variação da granulometria dos sedimentos encontrados em

diferentes profundidades, a variação de pressão e a variação de temperatura e lurninosidade

são características à profundidade da água (Brett et a|.,1993).
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Figura 24- Fatores ambientais controladores da morfologia de uma concha. Modificado de Stanley (1970)
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4. Rnsul,rlnos (ANÁLrsE MoRFoFUNCToNAL)

A análise mo¡fofuncional rcalizada envolveu tanto o estudo das características

anatômicas extemas das conchas, bem como, quando possível, as feições intemas. A análise

também abrangeu, no caso das espécies escavadoras, o estudo da orientação das conchas no

substrato.

4.1 CARAcTERÍsrrcAs ExrnnNas DAS CoNCHAS

Diversas são as características extemas das conchas dos bivalves que estão

relacionadas ao hábito de vida. Dentre estas, destacam'se, segundo Stanley (1970), a presença

de descontinuidades comissu¡ais ("gapes"), a forma da concha, a espessura e a omamentação,

dentre outras. Tais características serão descritas a seguir. Nos quadros 6,7 e 8, estão

sintetizados os dados morfofuncionais obtidos.

4.1.1. DnScoNTTNUTDADE Brssar,

Descontinuidade bissal é uma característica que está presente em formas da epifauna,

sendo que por esta estrutura se dá a saída dos filamentos de fixação (bisso) da concha, no

substrato. Devido as conchas dos bivalves da assembléia de Anhembia froesi serem

preservadas na foma de moldes, na sua grande maioria, o reconhecimento de descontinuidade

sifonal nestes organismos, se presente, é extremamente dificil, Dentre os bivalves analisados,

apenas Coxesia mezzalirai (assembléia de Pinzonella illusa) apresenta abertura bissal

detectável.
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Quadro 6- Modo de vida inferido para os bivalves da assembléiaAnhembiafroesi.

?Anthraconaia

mezzalirai

Barbosaia angulata

Epifauna

Semi-infauna

Anhembia froesi

Substrato cstávcl,

bioclástico

Infauna rasa

Maackia contortct

Substrato estável,

provavclmcntc

bioclástico
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Siltito

Lenta

lnfauna rasa

Mendesia

piracicabensis

Porção anterior

reduzida; margem

ventral achatada;

provável condição

anisomiária.

Siltito

Silte a arenito

muito fino

[nfauna rasa

Forma não truncada

anteriormente;

maior largura

ventral; pcquena

redução anterior;

condiçâo

anisomiária.

'I'ambaquyra

camargoi

Siltito e arenito

muito fino

Infauna rasa

Silte

Concha fortemente

comprimida e

laminar; maior

largura meso-

posterior; linha

palial

integropaliada.

Lenta

Siltito

Silte

Maior largura meso-

posterior; condição

isomiária; linha

palial

integropaliada.

Silte a arenito

muito fino

Siltito Maior largura meso-

posterior; condição

isomiária; linha

palial

integropaliada.

Siltito c arenito

muito fino

Concha inflada c

esférica; maior

largwa meso-

posterior;

ornamentação

concêntrica.
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Quadro 7- Modo de vida inferido para os bivalves da assembleia Pinzonellu illusa.

Coxesia nnzzaliral

IÌavalia aratala

Ferraziu corditml\s

Þìpilàuna

Ho ldhaus ie I I a e I ongata

Infhuna rasa

Olhonellø aragualana

Inf¿unn rasa

Infar¡na rasa

Phnonello llhtsa

Rópida

P I e s i oeyp rl ne I la ca ri n a la

hrliruna ræa

Substrato cstável,
grosso, biælástico

l.enla

Rurnngarie I la fragì I l.s

Inlàuna rasa

I"€nta

Âreia

5l

Infauna ras

Rápida

Terrui op sis de q u i I a te ral i s

Areia

Arenito

Anga I u bl o cow pe re si o i de s

lnf¡unu rasa

Arcnito e calcário
oolítico

Lentâ

Areia

A¡cnito, siltito,
calcá¡io mlllico c

coquina

Abertura bissl; naior
largura ventral; rcdugão da
porgão anterior; provavcl

condicão anisonliúria.

[-entâ

(lrclerello gmllox

Areia

lnlhuna ræ¡

r\rcnito, coquina e
siltito

Conchâ lat€rslmcntc
comprirnida e larninar;

maior largura mcso-

Rápida

Infauna
rntermediriria

()ovperesia anceps

Areia

Concha inflada e esféricai
maior largura meso-

posterior; onråmentsção
radial; linha polial

Arenilo, coquina e
calcdrio mlítico

Infauna
intcmcdiória

Areia

Lenlû

Co!ìcha lâteralntente
comprimida e lominar;

maior largura nreso-

Arenito, siltito,
coquina e calcirio

oolítico

Ilalonba pamlna

fueiu

Rápida

lnliruna
intemrediária

Concha mode¡adameute
inflada e discóide; maior
largura nrcso-postcrior.

Roxut commbalalensis

Arenito e coquina

Lenta

Concha moderadamente
inflada e esférica; maior

largurs m€s-postcrior; linhs

Arcia

Crlcário

Infauna
intenrrcdi¡iria

Rópida

Ârcia?

Concha inflada e esférica:
maior largura meso-

posterior; linha palial
intecrooaliada.

Infauna profunda

Arenito, coquina e

cslcório oolltict¡

Concha lats¡alnrente
cornprimida; maior largura

mem-posterior:
omantentagÂo concêntrica
simétrica enr segõo; valva
pouco espessa, linha palial

Areia

A¡enito e calcário
oolltico

Lenta

Silta/Argila

Concha inflada e estërica;
maior largura nreso-

posterior; linha palial
inteo¡omliada

Lenta

Âronito

Concha later¡lmentc
conrplimida c disc(ride;

porção posterior
desenvolvida; valva pouco

Arenito e siltikr

fueia

Concha esférica; aberlura
sifonal pequcna; inflada;

maior largura meso-
postcrior; pequeno sinus

Areia

Calcário mlftico

Concha l¡teralnrcntc
comprimida e discóide;

abertura sitbnal pcqucna;
maior largura meso

fnsterior; pequcno sinus
palial; valva pouco esp€ssû;
omanrentagAo cÐncéntrica

simétrica em secõo.

Arenilo

Inf lada; abertura sifonal
pequena; maior lorgura

meso-posterior; pequano
sinus o¡lial.

Concha oillndrica; abcrtura
pcdial; abcrtura sifonal ;

maior largura nteso.

¡rcslorior; charneira
edentclosa; provâvel sinus

n¡ linl
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Quadro 8- Modo de vida inferido para os bivalves da assembleia Pinzonella neotropica.

Naiadopsis

lamello.çus

Semi-infauna

Jacquesia

brqsiliensis

Pinzonella

neolropicct

Infauna rasa

Substrato

parcialmente

consolidado, rico

em bioclastos
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Infauna rasa

Coquina, às

vezes, associada

a lamitos com

particulas

bioclásticas

Lenta

Roxoa intricans

Lenta

Forma não

truncada

anteriormente;

maior largura

ventral; pequena

redução anterior;

condição

anisomiária.

Areia

Infauna

profunda

Coquina e

calcário oolítico

Areia

Lenta

Coquina e

calcário oolítico

Concha inflada e

esférica; maior

largura meso-

posterior.

Areia

Concha inflada

esftrica, maior

largura meso-

posterior; linha

palial

integropaliada.

Coquina Concha

cilíndrica;

pequena

descontinuidade

sifonal; charneira

edentelosa; maior

largura meso-

posterior; sinus

palial.
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4.1.2 rrscoNTrNUrDADE SrroN¡.r,

Estrutura ca¡acterística de formas escavadoras profundas com conchas elípticas,

apresentando íntima relação entre o tamanho da abeftura e o comprimento do siño, o que, por

sua vez, reflete a profundidade de escavação do bivalve (Stanley, 1970, 1972; Runnegar,

1974; Kondo, 1987). Na assembléia de Pinzonella illusa,, as espécies Cowperesia anceps,

Casterella gratiosa e ltatarnba paraima apresentam uma pequona abertura sifonal, indicando

a presença de um sifão curto, refletindo um hábito de vida escavador intermediário para estas

espécies. Jët Roxoa cotambataiensis e Roxoa intricans (assembléias de Pinzonella illusa e

Pinzonella neotropíca, respectivamente) também apresentam descontinuidade sifonal bem

desenvolvida, indicando hábito escavador profundo, o que coadunaria com o sinus palial

profundo de Roxoa intrîcans (Mendes, 1952; Runnegar & Newell, 1971).

4.1.3 DEScoNTINUIDADE PIUTAI,

Característica de formas com hábito escavador, permitindo a rápida projeção do pé em

direção ao substrato (Stanley, 1970), existindo relação direta entre o tamanho da abertura e o

tamanho do pé (Yonge, 1957; Runnegar, 1966; Stanley, 1970). A abefiura pedial ainda está

relacionada com a posição de vida do animal. Os bivalves escavadores profundos quando

exumados não têm, em sua maioria, a capacidade de re-escavação (Stanley, i970; Kondo,

1987, 1989; Kondo & Stace, 1995). Desta forma, a ancoragem das conchas no substrato é

reaTizada por um pé grande e vigoroso que diminui a possibilidade de exumação.

Conseqüentemente, as conchas escavadoras profundas possuem uma grande descontinuidade

pedial. Das 25 espécies analisadas, apenas Roxoa corumbataiensis (assembléia d,e Pìnzonella

illusø) apresenta uma pronunciada descontinuidade pedial, sugerindo hábito escavador

profundo, conforme já indicado também pela presença de descontinuidade sifonal.

O ato de escavação merece uma discussão, um pouco mais aprofundada. O ato de

escavação de bivalves já foi pormenorizadamente descrito por vários autores (e.g., Trueman ¿l

al., 1966; Ansell & Trueman, 1967; Nair & Ansell, 1968) e, basicamente, consiste em seis

fases coordenadas entre si (Rocha-Campos & Simões, '\993): a- protração do pé pela

contração dos músculos protratores pediais; b- exploração do ambiente pelo pé, agora fora da

concha, e enterramento da concha no substrato circunjacente; c- fechamento das valvas pela
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contração dos músculos adutores; d- o substrato ao redor é fluidif,rcado pela água que é

expulsa da cavidade do manto; e- a ancoragem do pé no substrato pela sua dilatação,

resultando do aumento da quantidade de sangue levado para o hemocelo e, f- além destes

movimentos, muitos bivalves ao se enteffarem sacodem a concha ("rocking-movement" ou

movimento de balanço), pois os retratores pediais anteriores retraem-se antes dos músculos

retratores pediais posteriores.

A protração do pé dá-se pela descontinuidade pedial ou pelo ponto de máxima

abertura ventral do animal (Stanley, 1970). Em bivalves fosseis da Formação Corumbataí

onde a descontinuidade pedial não está presente (e.g., Plesiocyprinella carinata, Casterella

gratiosa, Iierrazia cardinalis, Holdhausiella elongata, ÌÌavaliu urcuúta, Oowpere,sia anceps,

Angatubia cowperesioides, Itutamba paraima. Pinzonella illusa e 'l'erraiopsis aequilaterali,s)

o ponto de emergência do pe que irá iniciar os movimentos descritos acima, pode ser

determinado conhecendo-se o eixo da charneira, que situa-se na porção anterior das ninfas

ligamentares e o ponto junto à margem ventral mais afastado deste eixo (Stanley, 1970). Este

ponto de máxima separação das valvas é denominado de ponto "M" e, comumente, posiciona-

se no centro do segmento convexo da margem anterior da concha (Stanley, 1970) (frg.25).
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Figura 25- Localização do Ponto M em bivalves. Modificado de Stanley (1970).

Parte das espécies da assembléia de Anhembia .froesi (e.g., T'ømbaquyra cumurgoi,

Anhembia /roesi), possivelmente, iniciava a escavação com o eixo da charneira

aproximadamente horizontal, em relação ao substrato (fig. 26). Esta é uma característica

comum aos bivalves que não possuem descontinuidade pedial (Stanley, 1970; Thomas, 1975).
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É irnportante lembrar aqui que condição semelhante deveria ser apresentada, também,

por Casterella gratiosa, Plesiocyprinella carinata, Cowperesia anceps, Angatubia

cowperesioides, Holdhausiella elongata, Favalia arcuata, Runnegariella fragilis, ltatamba

paraima (assembléia Pinzonella illusa) e, Pinzonella neotropica e Jacquesia brasiliensis

(assembléia Pinzonella neotropica) que, similarmente a outros anomalodesmatas, deveria

apresentar margem do manto fundida, não sendo provável a protração ventral deste órgão. Por

sua vez, Roxoa corumbataiensis, provavelmente penetrava o substrato com o eixo da

charneira ligeirarnente vertical, tendo em vista a presença de fenda pedial bem marcada (fìgs.

27 e28).

Figura 26- Esquema mostrando o provável ponto de protração do pé de

I øm baquyra camurgoi (Ã) e An he m bi a.fi'oe,si (B).
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Figura 27- Esquema mostrando o provável ponto de protação do pé de l;errqzia cardinalis (Ã);

Plesiocyprinella carinala (B); (laslerella graliosa (C); 'lÞrraiop.ris oeqtilateralis (D),

Pinzonella ilfusa (E); Roxoa corumbalaiensls (F); Holdhausiella elongala (G); fiavqlia

arcîølct (H); Angaruhia cowperesioides (l); Cowpere.sicr ance¡ts (J); ILunnegariella

fragilis (L) e, Othonellq aragniana (M). A concha de ltatamba paraima é

morf'ologicamente semelhante a de (-aslerella gralir¡sct, não sendo ilustrada.



R. P. Ghilardi 1999, l'aleouktecologict tkts hivalv<:s do Gntpo l)assa l)ois (Neoperniuno), no lisktckt
de São l'uuk¡: hivolves.f'o.sseis co¡¡to indicadores da clinôuico seclinentrn'.

Figura 28- Esquema mostrando o provável ponto de protração do pé de Jace1uesia

hra:;ilien,si,s (A); l)irrzonella neolrt4tica (B) e, lloxoa inlricans (C).

O movimento de balanço realizado pelas conchas durante a escavação, devido a

retração diferencial dos músculos retratores pediais anteriores e posteriores, pode variar de 0o

a 45". Thomas (1975) notou que conchas alongadas ou anteriormente alongadas não

apresentavam um considerável movimento de balanço. Em contraposição, bivalves que

apresentam conchas esféricas ou circulares demonstram um apreciável movimento de

balanço. Este fato torna-se compreensível dada a analogia entre a porção anterior e ventral de

uma concha esférica, com uma lâmina encurvada. O movimento de balanço realizado pelas

conchas esféricas é traduzido numa maior angulação, aumentando a capacidade e velocidade

de escavação dos bivalves que apresentam esta característica (fìg. 29).
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Figura 29- Representação do movimento de balanço em uma concha de forma esfërica

(A), concha discóide (B) e concha laminar (C). As setas indicam a

resistência oferecida pelo substrato. Modificado de Stanley (1970).
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Segundo o raciocínio acima elaborado, as conchas de Tambaquyra camargoi

(assembléia Anhembia .froesi), Plesiocyprinella carinata, Fetazia cardinalis e Pinzonella

illusa (assembléia de Pinzonella ilhtsa) e Pinzonella neotropica (assembléia Pinzonella

neotropica) deveriam apresentar um considerável movirnento de balanço durante a escavação,

uma vez que todas as espécies possuem forma esférica.

4.1.4 Fonvr¡. uA CoNCHA (EM snÇÃo)

4.1.4.I. OBESIDADE

A obesidade da concha de um dado bivalve é obtida através da relação entre sua altu¡a

e largura (veja o item 2.4). Esta característica relaciona-se com a velocidade de escavação do

organismo, sendo que em um animal com baixo índice de obesidade (índice menor que 1,49;

concha inflada), a escavação é lenta. Por outro lado, um animal com alto índice de obesidade

(indice maior que 1,70; concha lateralmente comprirnida) apresenta uma hidrodinâmica mais

favorável à escavação rápida. Segundo Stanley (1970), uma concha obesa está geralmente

associada a uma escavação rasa em um substrato com granulometna areia (maior que 2 mm).

Ainda segundo este autor, são raros os bivalves com valores de obesidade inferiores a 1,50 e

que são escavadores rápidos. Entretanto, a velocidade de esoavação, em valor absoluto, não

pode ser obtida, uma vez que o volume total de um bivalve influencia o tempo final de

escavação. Assim os valores para os termos descritivos da velocidade de escavação, são

obtidos através do índice dado pela divisão da raiz oúbica da massa do animal, em gramas,

pelo tempo de escavação médio observado in vivo que, no caso dos fósseis analisados, não é

passível de ser analisado. Por exemplo, Stanley (1970) considerou bivalves de escavação

rápida aqueles com índice maior que 2 e bivalves escavadores lentos aqueles com índice

menor que 0,5.

Os bivalves da assembléia de Anhembia froesi não podem ter sua velocidade de

escavação inferida devido ao fato de ocorrerem, predominantemente, na forma de moldes

lateralmente deformados, o que inviabiliza a análise quantitativa. As únicas espécies que

puderam ser mensuradas foram Tambaquyra camargoi e Anhembia.froesi (frg. 30) que

ocorrem com as conchas não defotmadas, no interior de concreções, no afloramento l. Os

dados indicam q:ue Anhembia y'oesl possuía uma concha lateralmente comprimida [valor

médio de obesidade (v.rn.o.) : 2,21, de forma laminar, sugerindo uma velocidade de
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escavação rítpida. Tambaquyra camargoi, por sua vez, possuía concha inflada e esférica

(v.m.o.: 1,52)- Estas características, associadas à grande dimensão destas conchas, sugerem

uma provável velocidade de escavação lenta.

Na assembléia de Pinzonella îllusa, as espécies Terraiopsis aequilateralis (v.m.o.=

1,42), Plesiocyprinella carinata (v.m.6.: I ,38), Ferrazia cdrdinalis (v.m.o.= 1,0), Itatamba

paraima (v.m.o.: 1,29) e Casterella gratiosa (v.m.o.: 1,39) apresentam-se como infladas e,

portanto, possivelmente com baixa velocidade de escavação. Pinzonella illusa tem concha

moderadamente inflada (v.m.o.= 1,54) o que indicaria uma maior velocidade de escavação.

Holdhausiella elongata (v.m.o.: 1,73), Othonella araguaiana (v.m.o.: 2,66), Rr.mnegariella

fragilis (v.m.o.- 2,8), Favalia arcuata (v.m.o.: 2,3) e Cowperesia anceps (v.n.o.= 2,21)

foram possivelmente espécies com alta velocidade de escavação já que os índices obtidos

encontram-se dentro do campo dos lateralmente comprimidos. Roxoa corumbataiensis,

porém, possui concha moderadamente inflada (v.m.o.= 1,6), mas cilíndrica, o que indicaria

um hábito lento de escavação (figs. 30, 31 e 32).

Na assembléia de Pinzonella neotropica, as conchas de Jacquesia brasiliensis

(v.m.o.= 1,O2) e Pinzonella neotropica (v.m.o.= 1,,22) são fbrtemente infladas e, também,

deveriam apresentar baixa velocidade de escavação (fig. 32, C e D).

4.1,4.2 PoSIçÃo DA MAIOR LARGURA DA CONCHA
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A maior largura das conchas dos bivalves pocle estar situada em diferentes posições na

valva (e.g., anterior, posterior), refletindo modos de vida distintos. Quando a maior largura

está presente na porção posterior ou dorsal, normalmente o organismo apresenta hábito

escavador. Por outro lado, quando situada na porção ventral o organismo provavelmente é de

epifàuna, associado a substrato duro ou de semi-infauna. Isto se deve, pois, a maior largura

ventral deslocar para baixo o centro de gravidade da concha, conferindolhe maior

estabilidade (Stanley, 1970; Stanley, 1972; Brandshaw & McCartan, l99l). Contudo,

observa-se que as formas de semi-infauna apresentam a maior largura da concha numa porção

mais mediana, quando comparadas às de epifauna (Brandshaw & McCartan, 1991).
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Figura 30- Relação entre a forma tndimensional das conchas e a provável velocidade de escavação de Tambaquyra camargoi (A);
Anhembiafroesi (B); P inzonella illwa (C); Plesiocyprinella cÕtinata @); Casterella gratiosa @) e, Ferrazia cardinalis
(F). A linha pontilhada separa as regiões de escavação lenta (a esquerda) e rápida, segundo Stanley (1970).
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Figura 31 - Relação entre a forma tridimensiornl das conchas e a provável velocidade de escavação de. Terraia aequilateralis (A); Angatubia
cowperesioides @); Cowperesia anceps (C); Runnegariellafragilis @); F(rvatia arcuata (E) e, Othonella araguaiana (F) Alinha
pontilhada separa as regiões de escavação lenta (a esquerda) e nþida segundo Stanley (1970).
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Figura 32 - Relação entre a forma tridimensional das conchas e da possivel velocidade de escavação das
conchas de: Holdhausiella elongata (A); Roxoa corumbataiensis (B); Pinzonetta neotropica (C)
e, Jacquesia brasiliensis (D).
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Na assembléia de Anhembia froesi, todos os bivalves apresentam maior largura da

concha na região meso-posterior, assim como a maioria dos bivalves da assembléia de

Pinzonella illusa. Entretanto, Coxesia mezzalirai apresenta a maior largura na porção ventral,

mais uma vez sugerindo tratar-se de uma espécie de epifauna (veja item 5.2). Os bivalves da

assembléia de Pinzonella neotropica, por sua vez, apresentam também a maior largura da

concha na região meso-posterior. A exceção é Naiadopsis lamellosus, cuja concha possui a

maior largura na região ventral. Tal feição favoreceria, possivelmente, sua estabilidade no

substrato, sendo característica das formas da semi-infauna (Stanley, 1972; Brandshaw &

McCafian, 1991).

4.1.4.3 CoNDrçÃo INEeürvALvE

A presença de valvas com fonna e tamanho diferentes, em um mesmo indivíduo, é

uma característica conspícua de determinados bivalves. Em organismos de epifauna, tal

característica está relacionada com uma maior estabilidade da concha no substrato, conferida,

sobretudo, pelo achatamento lateral da valva que peÍnanece em contato com o subst¡ato

(Stanley, 1970, 1972; Kotzian, 1995).

A despeito disto, bivalves do Grupo Passa Dois com possível hábito de epifauna

(Coxesia mezzalirai) e semi-infauna (Naiadopsis lamellosus e Barbosaia angulata), não

apresentam conchas com valvas ineqüivalves. Tal fato sugere, fortemente, que a posição de

vida era com o plano sagital vertical, em relação ao substrato (veja também, Stanley, 1972). A

concha de Pinzonella neotropica, entretanto, apresenta fofte condição ineqüivalve. No geral, a

valva esquerda apresenta-se cerca de tJma yez e meia maior que a valva direita, possuindo

uma depressão suave (depressão radial) que delimita a porção anterior e posterior da concha

(fig. 33). Além disso, a porção posterior do animal apresenta um crescimento diferenciado

entre a valva esquerda e direita, produzindo um recobrimento posterior da valva esquerda por

sobre a direita, ocasionando uma "dobra" no plano de comissura (fig. 3a).
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Figura 33- Valva direila dc Pinzonello neotropico. A scta indica a dcprcssâo radial.
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Figura 34- Valvas dc Pinzt¡nelltt fieolrop¡cd articuladâs fcchaclas. A scta indic¿t a lorcão da par-lc

vcnlral das valvas para a csqucrda. Nolar a forte condiçâo incqiiivalvc. Explicaçâo:

A- intagcltt norltìal das valv¿¡s ar'liculadas dc l)inzctnella neotrc¡tica. B- inugern

alteftlda do tncstno cspécintc para lhcilitar visualizaçâo da torçâo vcnlral das valvas.
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4.1.5 Ar,oNc¡,MENro

As dimensões da porção anterior e posterior das conchas relacionam-se com os modos

de vida adotados pelos bivalves. A presença de uma porção anterior reduzida revela uma

condição anisomiária (diferenças de tamanho entre musculatura anterior e posterior). Esta é

uma característica de fbrmas de epifauna, que aprosentam notável redução dos músculos

adutores e retratores anteriores, Tal feição pode ser empregada na diferenciação de formas de

epifauna e semi-infauna bissada, pois, nesta última, a redução da porgão anterior não é tão

pronunciada (Stanley, 1970, 1972). Entre as formas escavadoras, existem conchas com a

porção anterior ampla, abrigando um pé grande, que está associado com a rápida escavação

(Stanley, 1970) ou, ainda, conchas com a porção anterior triangular, que facilita a penetração

no substrato, proporcionando também uma rápida escavação (Stanley, 1972).

Entre os bivalves da assembléia de Anhembia froesi, as espécies Barbosaia angulata e

?Anthraconaia mezzalirai apresentam porção anterior da concha reduzida (CA/C: 0,23 e

0,12, respectivamente), coroborando a interpretação de um hábito de vida de semi-infauna e

epifauna, respectivamente, conforme já sugerido por outras feições morfológicas.

Na assembléia de Pinzonella illusa, a espécie Coxesia mezzalirai apresenta concha

com forte redução da porção anterior, sendo que sua forma mitilóide reforça a idéia de que

fosse um representante da epifauna. Por sua vez, a concha de Runnegariella fragilis é a unica,

dentre as analisadas que possui a porção anterior expandi da (CA/C:0,56, em média). Este

fato sugere p¡esença de um pé grande e vigoroso associado à escavação (Simões & Anelli,

1995). Além disso, a forma laminar de sua porgão anterior (estampa II, fig. 3) proporcionaria,

a esta espécie, um menor movimento de balanço, durante o ato de escavação.

Na assembléia d,e Pinzonella neotropicd, a espécie Naiadopsis lamellosus apresenta

também porção anterior reduzida, mas em menor proporção do que em Coxesia mezzalirai.

Tal f'ato condiz com o provável hábito de vida da semi-infauna, de vez que os representantes

desta guilda apfesentam, geralmente, uma posição anterior não tão reduzida quando

comparados aos animais da epifauna (Stanley, 1970; Ghilardi, I 995).

Por outro lado, a presença de uma porção posterior desenvolvida está relacionada ao

desenvolvimento dos siñes. Esta característica é típica de bivalves escavadores

intermediários e profundos. Dentre os bivalves estudados, Angatubia cowperesioides,

Holdhausiella elongata e Roxoa corumbataiensis (assembléia Pinzonellø illusa) e Roxoa

ìntricans (assernbléia Pinzonella neotropica) possuem conchas posteriomente alongadas.
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Conforme já mencionado, Roxoa corumbataîensis e Roxoa intricans foram, possivelmente,

formas escavadoras profundas, enquanto que Holdhausiella elongata foi escavadora rasa, já

que não possui sinus palial. Angatubia cowperesioides foi, provavelmente, uma forma

escavadora intermediária, mas esta interpretação não é destituída de dúvida, pois sua

musculatura não é conhecida.

4.1.6 ESPESSURA DAS vALvAS

A espessura das valvas é dada pelo índice de espessura (Stanley, 1970), que é a razáo

entre o volume da concha e o volume da massa visceral intema do bivalve. Já que a medida

do volume intemo é prejudicada por fatores de preservação, nos bivalves fósseis ela é uma

medida indireta.

Bivalves com valvas espessas são, geralmente, atribuídos à infauna rasa, estando desta

forma protegidos da predação e da abrasão causada pela constante exumação, tendo em vista

que eles vivem em um ambiente de alta energia, Por sua vez, conchas pouco espessas

associam-se à formas escavadoras profundas. Além disso, há uma relação entre a

granulometria do substrato e a espessura da concha, estando as conchas pouco espessas

associadas a substratos finos, o que lhes confere maior flutuabilidade neste meio (Stanley,

1970).

Tambaquyra cømargoi e Anhembia .froesi (assembléia de Anhembia .froesi)

apresentam conchas espessas apesar de terem possivelmente vivido em substrato fino (arenito

muito fino, siltito). Esta característica pode ser compreendida, considerando-se outras funções

adaptativas (e.g., quimiossimbiose), discutidas no item 5.4.

Runnegariella fragilis, Cowperesia anceps e Angatubia cowperesioides apresentam

conchas menos espessas do que o restante da fauna de bivalves da assembléia de Pinzonella

l//zsa, possivelmente como uma adaptação à vida em substrato mais siltico/argiloso. Por

outro lado, Naiadopsis lamellosus apresenta concha mais espessa do que o restante dos

bivalves da assembléia de Pinzonella neotropica. Esta ca¡acterística, possivelmente, está

associada ao hábito de semi-infauna, cuja porção exposta da concha está mais propensa ao

ataque de predadores, à bioerosão e às injúrias provocadas pelo choque de partículas clásticas

ou não.
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4.1.7 ORNAMENTAçÃo

Compreende linhas concêntricas e radiais com diferentes graus de pronunciamento.

Catler (1967b) sugere cautela nas interpretações morfofuncionais, em relação à

omamentação, com especial atenção aos casos em que ela é pouco estudada nos animais

marinhos viventes. Entretanto, organismos com forte omamentação são geralmente esféricos

e apresentam um hábito de vida escavador raso e lento (Stanley, 19'10; l98l; Savazzi, 1982;

Seilacher, 1984). Os diferentes tipos de ornamentação presentes na superfìcie extema das

conchas dos bivalves compreendem uma das adaptações mais importantes para o hábito

escavador, particularmente para as formas escavadoras rasas (Stanley, 1969, 1970, 1972,

1975, l98l; Seilacher, 19'72, 1973; Savazz\ 1982 e Marsh, 1984). O caráte¡ concêntrico da

omamentação está relacionado a dois aspectos principais: a- quando a omamentação é

assimétrica, em seção, há um aumento na velocidade de escavação, sendo característica

própria de escavadores rasos e rápidos (Stanley, 1969, 1970, 1975, 1981), facilitando a

penetração no substrato, por comprimir o sedimento ao seu redor e, b- a ornamentação é

simétrica, em seção, que auxilia na sustentação e flutuação ("buyoance") em substrato

fluidizado. Tal omamentação não permite que o bivalve afunde, atuando como âncora. Esta

omamentação auxilia também no processo de prevenção da exumação por correntes tracionais

de fundo, sendo, portanto, a omamentação funcionalmente mais estabilizadora, do que

locomotora.

A presença de uma ornamentação radial consiste em um auxílio ao ato de escavação,

pois produz um seffilhado na margem ventral, que facilita a penetração da concha no

substrato. Já as formas sem omamentação (somente linhas de crescimento levemente

marcadas) apresentam velocidade de escavação muito maior, quando comparadas às formas

com omamentação ou rugosidades pronunciadas (Stanley, 1970, 1975,1977,1981).

Na assembléia de Anhembia .froesi, a espécie 'l'ambaquyra camargoi apresenta uma

ornamentação concêntrica, mas não fortemente impressa (estampa I, frg. 12). A omamentação

é simétrica, podendo, deste modo, auxiliar o animal a "flutuar" em substrato lamoso,

A maioria das conchas dos bivalves da assembléia de Pinzonella illusa (Pinzonella

illusa, Casterella gratìosa, Holdhausiella elongata, Favalia arcuata, Runnegariella fragílis,

Othonella araguaiana, e Plesiocyprinella carinata) possui linhas de crescimento tenuemente

4.1.7.1 ORNAMENTAÇÃO LINEAR
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marcadas, conferindolhes um aspecto quase liso, principalmente na po¡ção posterior da

valva. E curioso observar que tâl omamentação ocorre, preferencialmente, nas formas

infladas, o que poderia auxiliar no ato de escavação. O mesmo é válido para as espécies que

são exclusivas da assembléia de Pinzonella neotropica (e.g., Jacquesia brasiliensis,

Pinzonella neotropica e Roxoa intricans).

As conchas de Cowperesia anceps, entretaÍrto, ap¡esentam omamentação concêntrica

(estampa III, fig. 2) o que coaduna com um hábito escavador rápido, indicado por outras

feições morfológicas (e.g., forma discóide, índice de obesidade). Sugere, ainda, um hábito de

vida em sedimento argiloso ou síltico, também apontado por outras evidências morfológicas.

Por fim, a concha de Ferrazia cardinalis é singular dentre todas as paleozóicas, dada a

presença de omamentação radial (estampa II, fig. l0). Como resultado, sua margem ventral é

serilhada, o que facilita o ato de escavação (Stanley, 1970).

4.2 CanacrpRÍsrrcAs I¡¡rnnuas DAs CoNcHAs

Da mesma forma que as feições externas, as características intemas das conchas

permitem a identificação de muitos aspectos relacionados ao hábito de vida dos bivalves,

dentre estes, destacam-se as f'eições da chameira e as inserções musculares, a seguir descritas.

4.2.L Cnanxnrn¡,
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A chameira dos bivalves apresenta uma grande diversìdade, com relação ao número e

a forma de seus componentes (dentes e fossetas). Entretanto, dois grupos principais podem ser

¡econhecidos: chameiras edentelosas, são encontradas na maioria dos bivalves escavadores

profundos, pois a ausência dos dentes e fossetas facilita o movimento das valvas no eixo

dorso-ventral, durante os movimentos sifonais e pediais (Stanley, 1970) e, chameira com

dentes e fossetas que é geralmente limitada às espécies escavadoras rasas, sendo que a

presença destes elementos facilita o rápido movimento das valvas ao longo do plano de

comissura (Stanley, I 970).

Na assembléia de Anhembia froesi, a espécie Tambaquyra camargoi é edentelosa

apresentando, apenas, uma projeção odontóide em sua chameira. Entretanto, as características
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morfológicas associadas, como a forma da concha e obesidade, sugerem hábito escavador

raso.

Todos os bivalves escavadores rasos das assembléias de Pinzonella illusa e Pinzonella

neotropica possuem dentes na chameira. Contrariamente, as formas escavadoras pfofundas

(Roxoa corumbataiensis e Roxoa intricans) possuem chameira edentelosa, o que coaduna

com outras evidências morfológicas. Dentre as formas escavadoras intermediári as, Casterella

gratiosa não possui dentes na chamei¡a

4.2.2 INsnnçÕES MUscULARES

4.2.2.1 LTNHA PAr,rAr,

Esta feição é resultante da inserção da margem do manto na concha e geralmente

apresenta-se de duas maneiras principais: ou integropaliada, onde há ausência de sinus palial,

indicando a ausência de sifão ou presença de siño curto, sendo esta característica típica de

organismos escavadores rasos, ou linha palial sinuspaliada, o sinus palial pode apresentar

certa variação na sua profundidade, estando esta característica relacionada ao tamanho do

siño e, portanto, pode ser atribuída a um hábito escavador raso, intermediário ou profundo, de

acordo com suas dimensões (St¿ìnley, 1970; Runnegar, 1974; Kondo, 1987; Watters, 1993).

Apesar de Runnegar (1974) considerar um bivalve escavador profundo como o que

possui pronunciado sinus palial, neste trabalho, considera-se escavador profundo o bivalve

cuja porção posterior da concha entenada está a cerca de 3 cm da interface águalsedimento

(Stanley, 1970).

Na assembléia de Anhembia froesí, por exemplo, as espécies Mendesia piracicabensis

e Anhembia froesr' possuem linha palial integropaliada, sugerindo hábito escavador raso. A

linha palial de Tambaquyra camargoi não é conhecida mas, entretanto, outras características

morfológicas, como a obesidade, forma da concha e ausência de descontinuidade sifonal,

sugerem um hábito escavador raso e, provavelmente, linha palial integropaliada.

A maior parte das espécies estudadas da assembléia de Pinzonella illusa (e.g.,

Plesiocyprinella carinata, Ferrazia cardinalis, Runnegariella fragilß, Pinzonella illusa e

Terraiopsis aequilateralis), possui linha palial integropaliada, evidenciando a ausência de

longos sifões. De fato, suas conchas são relativamente cufias ou anteriormente alongadas, sem
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fendas comissurais. Adicionalmente, apesar do fato da morfologia intema d,e Favalia arcuata,

Othonella araguaiana e Holdhausiella elongata não ser bem conhecida é provável que tais

espécies não possuíssem longos sifões devido a ausência de descontinuidade sifonal em suas

conchas. Todas estas espécies deveriam ser, portanto, escavadotas rasas. As espécies

Casterella grdtiosa' Itatamba paraima e Cowperesia anceps aptesentam um pequeno sinus

palial, refletindo um hábito de vida escavador intermediário. Roxoa corumbataiensis, por su,a

vez, náo possui morfologia intema conhecida mas, devido a presença de uma descontinuidade

sifonal bem marcada, é provável que possuísse longos siñes, indicando um hábito escavâdor

profundo.

Na assembléia de Pinzonella neotrop¡ca, as espécies Pinzonella neotropica e

Jacquesia brasiliensis apresentam linha palial integropaliada, sugerindo hábito escavador

raso. Roxoa intricans, porém, possuí um sinus palial pronunciado que, associado a presença

de descontinuidade sifonal e forma da concha cilíndrica, indicam um hábito escavador

profundo.

4.2.2.2NIÚSCULOS PEDIAIS E BISSAIS

Muitas informações podem ser obtidas através do estudo de algumas características da

musculatu¡a pedial e bissal dos bivalves. O músculo bissal, quando presente, indica que o

organismo possui um modo de vida de epifauna ou semi-infauna. Conforme já comentado,

organismos de epifauna apresentam uma pronunciada condição anisomiária da musculatura

pedial, sendo as inserções musculares anteriores bem menores do que as posteriores. Esta é

uma diferença imporlante com reiação aos organismos de semi-infauna, que apresentam

concha com um menor grau desta condição. Em formas de infauna, pode ocoffer uma

pequena variação de tamanho entre os músculos pediais anteriores e posteriores, sendo,

contudo, aceita como isomiária. Outra feição a ser considerada diz respeito ao grau de

impressão da musculatu¡a na concha, podendo esta ser leve ou profundamente impressa. Uma

impressão muscular profunda é, geralmente, aftibuída a um hábito escavador raso, ativo.

Aiguns bivalves da assembléia Anhembia froesi (e.g., Tambaquyra camargoi,

Mendesia piracicabensis) apresentam inserção muscular isomiária fortemente impressa,

sugerindo hábito escavador (estampa I, fig. 5 e l0). Anhembia froesi possui musculatura

pedial bem marcada, podendo indicar escavação ativa. Curiosamente, entretanto, este animal

parece ter vivido em substrato raramente afetado por correntes tracionais de fundo. Por outro
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7ado, Barbosaia angulatd possui musculatura anisomiária, porém não pronunciada (estampa I,

fig. 2), indicando um hábìto de semi-infauna.

Alguns bivalves pefiencentes à assembléia de Pinzonella illusa (Casterella gratiosa,

Itatamba paraíma, Plesiocyprinella carinato, Fercazia cardinølis, Pinzonella illusa e

Terraiopsis aequilateralis) possuem as inserções dos músculos adutores e protratores

fortemente impressas, revelando um hábito escavador ativo. Por outro lado, Pinzonella

neotropicd e Jacquesia brasiliensis foram escavadoras ativas pois, como as formas

ecologicamente similares da assembléia de Pinzonella illusa, eslas possuem conchas onde as

ìnserções dos músculos pediais estão fortemente impressas.

Por sua vez, Coxesia mezzaliral não possui inserções musculares conhecidas, mas a

porção anterior da concha fortemente redùzida sugere uma condição anisomiária. O mesmo é

vâlido para Naiadopsis lamellosus (assembléia de Pinzonella neotropicd.).

4.3 OmBNr,qÇAo DA coNcIrA No suBsrRATo

Segundo Stanley (1970) e Kondo (1997, 1998), a posição de vida de um bivalve é

aquela na qual o animal se alimenta, após o ato de escavação. Esta é a melhor definição para

posição de vida pois, para os bivalves da infauna, a obtenção de água para respiração e

alimentação é o principal fator limitante de sua distribuição (Stanley, 1985). Em muitos casos

a posição de vida de um bivalve pode ser diretamente analisada no registro fossilífero, nos

casos em que estão preservados in situ (Stanley, 1970; Bambach, 19'71; Fürsich, 1980;

Kondo, 1990; Simões & Rocha-Campos, 1994; Kondo & Stace, 1995; Anelli et al, \998;

Farro, 1998). Entretanto, se as condições tafonômicas não propiciarem a preseÍvaçáo in situ

do bivalve, a posição de vida pode ser inferida indiretamente, de acordo com algumas de suas

características morfológicas (e.9., forma da concha).

A representação da provável orientação no substrato das conchas das espécies

estudadas é mostrada nas figuras 35 a 3'l . Sua determinação levou em consideração as

características morfofuncionais anteriormente discutidas, uma vez que, com exceção de

Naiadopsís lamellosus (assembléia de Pinzonella neotropica) não são conhecidos bivalves

preservados em posição de vida nas concentrações fossilíferas examinadas.
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5. DISCUSSÃO

conforme mencionado anteriomente, neste capítulo sefão discutidas algumas das

implicações da análise paleoautoecológ ica realizada, a qual fomece subsídios adicionais para

resolução de problemas paleoautoecológicos que ainda persistem, especialmente no que tange

à: a- possibilidade dos bivalves das assembléias de Anhembia froesí, Pinzonella illusa e

Pinzonella neotfopica terem sìdo elementos dulcícolas (Herbst el al., 1987); b- a questão do

amplo predomínio das formas de infauna nas malacofâunas do Grupo Passa Dois (e.9.,

Runnegar & Newell, 1971; Sirnões, 1992; Rohn, 1994; Simões et al., 1998b); c- as relações

entre o modo de vida dos táxons estudados e os tipos de substratos originalmente colonizados

e os litótipos onde eles são encontrados e, d- a possibilidade de alguns elementos da

assembléia de Anhembia froesi (e.g., Tambaquyra camargoi e Anhembia froesl) terem sido

bivalves quimiossimbiontes.

5.1 FORAM OS BIVALVES DAS FORMAÇÕES SERRA ALTA,
TEREZINA E CORUMBATAÍ FORMAS DE ÁCU¡ DOCE?

A questão acima constituiu, por muito tempo, o cerne da discussão entre os

paleontólogos que examinaram a malacofauna do Grupo Passa Dois. uma ampla revisão

histórica destas discussões, no período de 1918 a 1971, foi apresentada por Simôes &

Fittipaldi (198?), sendo que em Rohn (1994) há uma discussão mais atualizada deste

problema. No geral, pode-se dizer que a tentativa de interpretação do hábitat (marinho verszs

dulcícola) destes animais, com base puramente na análise paleontológica envolvia um grave

pensamento circular, ou seja: oS táxons do Grupo Passa Dois eram reconhecidamente

endêmicos (veja Mendes, 1952), cujas relações de parentesco eram mal conhecidas (Mendes,

1967). Portanto, não eram conhecidas as formas aparentadas, nem, conseqüentemente, seus

hábitos de vida. Deste modo, não era possível atribuílos a um ambiente específico Em outras

palavras, a relação de parentesco era quem fornecia as bases para a interpretação ambiental.

uma pequena mudança neste tipo de pensamento ocorreu quando Runegar & Newell

(1971) demonstraram que a maior parte dos bivalves do Grupo Passa Dois poderia ser

atribuídas à famílias marinhas, de ampla distribuição no Neopaleozóico' Fundamentados nos

dados paleontológicos, estratigráficos, sedimentológicos e isotópicos então disponíveis, os
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autores interpretaram a fauna como tipicamente salobra, idéia longamente defendida por

Beurlen ( 1957a).

Mais recentemente, com a ampliação dos estudos paleontológicos e estratig¡áficos do

Grupo Passa Dois, (Sousa, 1985; Rohn, 1988, 1994; Lavina, t99l; Maranhão, 1995; Simões

et øt., 1997) foi obserwado que o contexto paleoambiental era mais complexo do que suposto

anteriormente, tendo prevalecido durante a deposição das formações Sena Alta, Terezina e

Corumbataí, condições de salinidade variável (veja discussão em Suguio et al., 1974; Sousa,

1985; Sohn & Rocha-Campos, 1990; Rohn, 1994; Maranhão, 1995; Matos, 1995), regressão

marinha e clima, no geral, quente, configurando uma situação de alto eshesse ambiental (veja

discussão em Simões, 1992; Simões et al., 1998b). Curiosamente, entretanto, Hetbst et al.

( 1987) interpretaram a malacofauna como tipicamente de água doce, fundamentados nas

oco ências de carófitas. Carófitas, entretanto, são representadas no registro paleontológico,

normalmente, por restos transportados e retrabalhados e não indicam' necessariamente,

ambiente dulcicola (Fürsich, 1994). De fato, conforme destaca Rohn (1994), é notável que as

carófìtas não foram observadas ainda nos sedimentos do Grupo Passa Dois depositadas sob

condições tipicamente límnicas.

Se por um lado, não há a possibilidade de ser demonstrado que as malacofaunas aqui

estudadas foram tipicamente marinhas, parlicularmente porque a ocorrência de formas

exclusivas deste ambiente não são conhecidas, por outro, sabe-se hoje que eles, seguramente,

pertencem à famílias marinhas do Neopaleozóico (Simões et al , 1997; Mello' 1999).

Adicionalmente, deve ser lembrado que tanto os bivalves marinhos, como os de água doce,

possuem fèições morfológicas e tafonômicas (quadro 9) que lhes são exclusivas (vej a Fürsich,

1994, parc uma discussão recente). Tais feições fomecem, portanto, evidências adicionais

para a discussão acima.

Entre os malacólogos, os bivalves de água doce nunca receberam a atenção dispensada

às formas marinhas. No que se fefere a moffologia funcional, isto se deve, aparentemente, às

poucas adaptações exclusivas que os gmpos dulcicolas apresentam, assim como seus padrões

evolutivos pouco complexos (Savazzi & Peiyi, 1992). Entretanto, muitos bivalves de água

doce apresentam características morfológicas únicas, demonstrando um alto grau de

plasticidade morfológica que pode ser identificado no registro fossilífero (quadro 9). É

interessante notar que as características exclusivas de bivalves marinhos, que são raras ou

ausentes nos bivalves de água doce, em relação aos bivalves marinhos, são também ra¡os ou
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Quadro 9- Principais feições observadas em bivalves dulcícolas e marinhos. Explicação. l- Cowperesia
qnceps (X 1,3); 2- I'errazia cardinalis (X 0,60); 3- Bragraveia corrugata (X 0,61); 4- Arconaiq
lanceolatq (X 0,2S); 5- Ohliquaria reflexa (X 0,aÐ; 6- Cristaria plicaria (X 0,22); 7-

Rmtnegariella /ragtlis (X 2,3); 8- Hyridella qmbiguq (X 0,44); 9- Aranuiq lanceolata (X 0,27);
lO- Pinzonella illusa
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I
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2
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ausentes em táxons dulcícolas que pertenciam a grupos marinhos e que' secundariamente,

invadiram o ambiente de água doce (e.g., Superfamília Cardiacea e famílias Arcidae e

Donacidae) (Vermeij & Dudley, 1985).

A princípio, as adaptações apresentadas por bivalves dulcícolas viventes estão

relacionadas ao baixo gfau de predação a que estão expostos e às correntes tracionais de

fundo, que movimentam as pafiículas do substrato e tfanspoftam clastos de granulometria

maior do que areia grossa, que podem proporcionar injúrias às valvas, quando exumadas e/ou

foladas pelo leito do rio (vermeij & Dudley, 1985; savazzi & Peiyi, 1992). Nos bivalves

norte-americanos da Superfamília Unionacea, pol exemplo, são fieqüentemente encontradas

nas valvas pequenas depressões e rachaduras, não letais, restauradas. Tais estruturas decorrem

do choque contra as valvas de sedimentos tfansportados por folamento no leito do rio.

Aparentemente este processo causa injúrias ao manto, na fegião intema da concha, porém,

devido a pfovável tolerância a danos ao tecido mole, as estrutufas restauradas são

cafacterísticas exclusivas dos bivalves de água doce (vermeij & Dudley, 1985). Nenhuma das

espécies aqui analisadas apresenta sinais de injúria e desgastes na região umbonal. Em adição,

pontos de dissolução, comuns nas formas de água doce, não fofam notados nos espécimes

estudados

Algumas poucas características, por outro lado, estão relacionadas a adaptações por

quimiossimbiose, assunto que será retomado mais adiante. Assim, todas as característicâs

adaptacionais mostradas aqui são nitidamente causadas por agentes não biológicos de seleção

natural, como o tipo de fundo e transporte, que, em bivalves de água doce, são mais

contundentes do que agentes biológicos, como a predação e a competição (Vermeij & Dudley,

198s).

Bivalves dulcícolas viventes demonstram uma menor velocidade de escavação em

relação aos bivalves marinhos, uma vez que no ambiente fluvial a dinâmica sedimentar

(freqüência entÍe os eventos de erosão ver.t4.t soteffamento) é distinta da observada no

ambiente marinho raso (acima do nível de base de ondas de tempestades) (Savazzi & Peiyi,

lg92). Tal fato é morfologicamente evidenciado pela expansão da porção anterior das

conchas, assim como pela ausência de esculturas oblíquas e assimétricas em seção, na parte

externa da valva. Por exemplo, bivalves que possuem porção anteriol expandida comumente

apresentam pé grande e vìgoroso, utilizado para escavar rapidamente o subst¡ato

inconsolidado e constantemente ret¡abalhado por ondas e corentes' como é o caso de

Runnegariella fragllrs da assembléia de Pínzonella l//asa (Simões & Anelli, 1995)'



R- P. Ghitaftli t999, Paleoautoecologiû dos bivalves do Gt po Poss! Do¡t (Neopentiano), no Dstddo

de 3ão Peulo: bivalves fosse¡s co¡no itldicaílorcs do dinâmica sedinenlaL

As esculturas oblíquas assimétricas em seção, por sua vez' também têm como função

aumentar a velocidade de escavação, sendo particularmente importantes nos bivalves que

colonizam habitats onde a exumação por correntes ou ondas é freqüente. Do mesmo modo, a

lúnula, proporciona aos bivalves marinhos um aumento na velocidade de escavação, não

tendo, entretanto, função definida nas conchas dos poucos bivalves dulcícolas (vemeij &

Dudley, 1985) que possuem tal feição (Stanley, 1975). Segundo esse autor, a lúnula aumenta

a velocidade de escavação, particularmente nas formas que exibem um pronunciado

movimento de balanço. Dentre as espécies analisadas, Pinzonella illusa, Plesiocyprinella

carinata, Ferrazìa cardinalis e Casterella graliosd possuem lúnula bem desenvolvida.

Esculturas simétricas em seção, tais como aquelas descritas por Stanley (1981), que

conferem estabilidade aos bivalves que colonizam substratos freqüentemente afetados por

coffentes tracionais de fundo, são raras entre os bivalves de água doce. Cowperesia anceps e

Angatubia cowperesioides, por exemplo, apresentam esse tipo de omamentação' A

omamentação radial, por outro lado, tem como função principal aumenta¡ a velocidade de

escavação e não é encontrada ern nenhum bivalve dulcícola. Das formas analisadas, Ferrazia

cardinalis apresenta como autapomorfia (Simões et al., 1997) costelas radiais que variam, em

número, de cinco a sete (Runnegar & Newell, 1971). Por outro lado, os tubérculos e os nós

são esculturas comuns nos bivalves da Família unionidae da América do Norte, sendo

exclusivos dos bivalves dulcícolas. Estas estrutufas têm como função a ancofagem e

estabilização dos bivalves (Vermeij & Dudley, 1985; Gray, 1988), estando ausente nas

espécies estudadas.

uma maior estabilidade pode ser também proporcionada com a torção das valvas que,

além disso, sepafa as correntes dos sifões inalante e exalante. Essa é uma feição típica dos

unionidae (savazzi & Peiyi, 1992), estando presente também em algumas famílias marinhas,

tais como, Arcidae (McGhee, 1978; Savazzi, 1981), Bakevelliidae (Savazzi ' 1984a),

Mytilidae (Savazzi, 1984b, 1989), Colpomyidae (Liljedahl, 1994), Modiomorphidae

(Johnston, 1993) e Sinodoridae (Johnston & zhang, 1998). Essa feição não foi observada nos

bivalves analisados.

os bivalves de água doce freqüentemente não apresentam dentição heterodonte, sendo

a chameira mais espessa que a dos bivalves marinhos (Vermeij & Dudley, 1985)' Da

malacofauna do Grupo Passa Dois, tanto Pinzonella illusa, como Terraiopsis aequilateralis

apresentam dentição heterodonte, característica dos Veneroida. Jâ Plesiocyprinella carinata,

Ferrazia cardinalis e Cowperesia a¡?ceps possuem um dente megadesmídeo na chameira da

valva di¡eita, semelhante ao dente cardinal dos heterodontes (Runnegar, 1967).
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O claustrum que é uma extensão dorsal pós umbonal das margens da concha sobre a

linha da chameira é outra estrutura exclusiva de bivalves dulcícolas (Vermeij & Dudley,

1985; Savazzi & Peiyi, 1992). Sua função é aumentar a /lgidez da chameira e proporcionar

um impulso adicional de abertura das valvas contra a pressão do sedimento que cilcunda o

animal (Savazzt & Peiyt, 1992).

Diversos autores têm sugerido que os bivalves de água doce sofreram, ao longo de sua

história evotutiva, ,.menor pressão" quanto a predação, do que os marinhos (e.g., Stanley,

1968, 1970, 19'12; Yermeij, 1977,1987). Conseqüentemente, nas conchas dos bivalves de

água doce há uma maior incidência de aberturas (descontinuidades) aateriores e posteriores.

Alguns autores como stanley (1977) e Vermeij (1983), demonstrafam que a incidência de

pfedação entfe os bivalves paleozóicos foi muito reduzida. Desse modo, alguns bivalves do

Paleozóico seriam morfologica, mas não taxonomicamente, semelhantes aos bivalves viventes

de água doce (Vermeij & Dudley, 1985). Este fato, poderia inclusive explicar a semelhança

morfológica entre bivalves atribuídos, com dúvidas, ao gênero Anthraconaia (?Anthraconaia

mezzalirai) e os bivalves viventes e fósseis deste gênero, que vivem ou viveram sob

condições de água doce. Este é o único bivalve do Grupo Passa Dois (formações Serra Alta,

Terezina e corumbataí) que seria morfologicamente semelhante à formas de água doce. A

presença de homoplasia não pode ser aqui descartada.

Kowalewski et al. (no prelo) descreveram, recentemente, as primeiras conchas de

bivalves permianos predados por organismos durófagos. Dentre essas, pelo menos, quatro

pertencem a gêneros do Grupo Passa Dois (Casterella, Plesiocyprinella, Pinzonella,

Terraiopsis). Predação por organismos durófagos não está presente em bivalves de água doce

(Kowalewski & Bambach, 1998).

As adaptações de bivalves dulcícoias para quimiossimbiose, nem sempre são de fäcil

reconhecimento, tanto nos animais viventes, como nos fósseis. Por exernplo, Solenaia

oleivora possuí um pé de coloração amarela sulfürica e vive em regiões anóxicas de rios e

lagos sugerindo quimossimbiose. Entretanto, tal feição não se preserva no registro fossilífero.

Em alguns casos, porém, certas estruturas podem ser consideradas como "bombas" de água

intersticial anóxica, para as brânquias do bivalve. Por exemplo, o bivalve pleistocênico

Arconaia lanceolata pfovavelmente usava seu rosttam, com tal função (Savazzi & Peiyi'

1992). Tanto o rostrum., como quimossimbiose tem sido, entreta¡to, identificados em bivalves

marinhos (Seilacher, 1984; Johnston & Colom, 1998), sendo uma adaptação para vida em

subsffatos finos, pobres em oxigênio (Kaufffnan, 1988; Macleod & Hoppe, 1992)'
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Em resumo, portanto, não existem evidências morfológicas que indicam que os

bivalves das assembléias de Anhembia froesi, Pinzonella illusa, e Pinzonella neotropica

foram dulcícolas. Em adição, recentes estudos cladísticos (Simões et al', 1997; Mello et al.,

1998b; Mello, 1999) mostram que os bivalves do Grupo Passa Dois (exclusive Formação Rio

do Rasto) são aparentados às formas marinhas, o que estaria de acordo com os modelos

evolutivos propostos por Beurlen (1957a), Runnegar & Newell (1971); Simões (1992) e

Simões et at. (1995b). Deve ser destacado, entretanto, que com base apenas na morfologia

funcional não há como inferir o teor de salinidade do meio onde viveram os bivalves

estudados, que deve ter sido altamente variável (veja discussão em Rohn, 1994).
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5.2 Mooo DE vIDA (mmnuN,l' vERSUS INFAUNA) E o ESTRESSE

AMBIENTAL

Simões (1992) foi o primeiro autor a notar uma diminuição drástica no número de

formas da epifauna e um aumento nas formas da infauna ao longo do registro Neopaleozóico

(Grupos Tubarão e Passa Dois) da Bacia do Paraná. De fato, as malacofaunas das assembléias

de Pinzonella illusa e Pinzonella neotropica, apresentam bivalves "ecologicamente" mais

"mesozóicos" do que ,'paleozóicos", conferindo um aspecto "modemo" (coquinóide) e não

,,arcaico" (sensz Kidwell & Brenchley, 1994) às acumulações esqueléticas onde são

preservados. Tal feição é ressaltada pela alta proporção de formas escavadoras, com sifäo

fundido, possivelmente do tipo c de Yonge (1957). Conforme demonstrado por Mello (1999),

a semelhança mostrada pelos bivalves escavadores do Grupo Passa Dois e formas mesozóicas

é, em parte, devida a homoplasia heterócrona. Portanto, esta semelhança não pode ser

utllizada, como argument o para a atribuição de uma idade triássica para a malacofauna

(assembléias de Anhembia froesi, Pinzonella illusa e Pinzonella neotropica) do Grupo Passa

Dois. curiosamente, este fato tem sido obseruado também para outfas malacofaunas

permianas que, tafonomicamente, se assemelham mais às concentrações fossilíferas jurássicas

(e.g., assinaturas tafonômicas, espessura, grau de empacotamento e geometria tridimensional),

do que paleozóicas (Kidwell & Brenchley, 1996), tendo em vista as mudanças na

bioclasticidade que ocofferam neste intervalo, devido ao declínio dos braquiópodes e

expansão dos bivalves escavadores.

Tendo em vista o contexto acima, seria extremamente oportuno discutir aqui, quais as

possíveis causas para o predomínio das formas da inf'auna e suas implicações na análise

ambiental do intervalo compreendido pelas formações serra A1ta, Corumbataí e Terezina.

Yonge (1962) propõe que os bivalves da epifauna são neotênicos, ou seja, retêm em

sua fase adulta a característicâ bissal presente na fase larval. Yonge (1953), por sua vez,

sugere que a atrofia do músculo adutor anterior foi uma adaptação à necessidade dos bivalves

da epifauna terem sua parte posterior erguidas, para que os sifões inalante e exalante não

fossem obstruídos, devido ao hábito gregário. No entanto, stasek (1966) prefere atribuir a

condição anisomiária a uma necessidade de elevação da parte posterior, sendo uma adaptação

para facilitar a captufa de alimento, em águas tropicais, mais pobres em recursos alimentares.

Provavelmente, a proposta de Yonge (1953) é a mais provável já que para aumentaf a captura
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de alimento, os bivalves provavelmente seguìriam outros rumos evolutivos, como o aumento

das suas brânquias (Stanley, 1970).

Já os bivalves da semi-infauna podem também apresentar bisso, que proporciona

fixação ao subst¡ato. Sua característica principal é, entretanto, manter a parte anterior da

concha no interior do substrato. Diferem eles dos bìvalves da epifauna por possuírem uma

condição anisomiária não tão marcante e por terem a pa e mais larga da concha na região

central, sendo que sua forma não é truncada anteriormente.

A presença de formas de epifauna e de semi-infauna bissadas é relativamente baixa no

registro fossilífero do Grupo Passa Dois (Simões, 1992; Simões et al., 1998b) (äg. 38).

Barbosaia angulata é, aparentemente, a única forma de semi-infauna presente na assembléia

de Anhembìa froesi. O mesmo é válido para Naiadopsis lamellosrn da assembléia de

Pínzonella neotropica (Ghilardi et a|.,1995; Torello, 1999).

Esta interpretação, entretanto, não é desprovida de dúvida, uma vez que a forte

condição ineqüivalve notada nas conchas de Pinzonella neotropica não é comum entre as

formas escavadoras.

Stanley (1970) aponta que bivalves de epifauna, cujo plano de comissura está

posicìonado horizontalmente, em relação ao substrato, apresentam como característica mais

importante e, mais inerente, a condição ineqüivalve. Uma das valvas estaria, deste modo, em

maior contato com o substrato e tenderia, portânto, a apresentar características para a fixação

e a estabilização do animal (veja, também, Kotzian, 1995). A valva oposta, por sua vez,

apresentaria características contra injúrias causadas pelo ambiente, ao qual estaria exposta.

Entretanto, a condição ineqüivalve, geralmente, está associada a uma ou mais características,

tais como: a- alongamento de uma das aurícolas anteriores; b- alongamento posterior da linha

da chameira; c- presença de um sinus lateral na parte dorso-central da valva, que peûnanece

em contato com o substrato; d- achatamento de uma das valvas em contato com o substrato e,

e- redução da porção anterior da concha (Kaufrnann, 1969; Stanley, 1970). Exceção feita a

porção anterior reduzida (CA entre 0,11 e 0,29), nenhuma das conchas articuladas fechadas de

Pinzonella neotropica apresenta tais características.

Quatro hipóteses poderiam ser sugeridas para explicar a posição de vida de Pinzonella

neotropica, ou seja: a- animal de semi-infauna bissada, apoiado sobre a valva direita; b-

animal de epifauna bissada, apoiado sobre sua valva esquerda; c- animal reclinado e, d-

animal de infauna, ìneqüivalve.
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Figura 38- Modo de vida dos bivalves do Grupo Passa Dois (exclusive Formação Rio do Rasto) (A), assembléia de Anltembiafroesi

(B), Pin:onella illusa (C) e Pinzonella neotropica (D).
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Considerando a primeira hipótese, os exemplares DZP-2493 e DZP-251'7

representariam animais em posição de vida. A clepressão radial presente na valva esquerda

separaria uma pequena porção da parte antero-ventral da concha que peínaneceria abaixo do

sedimento. Isto proporcionaria uma melhor ancoragem à concha que teria a porção anterior da

valva esquerda e o umbo da valva direita, como dois pontos de apoio no interior no substrato.

Entretanto, duas características refutam esta hipótese. A valva direita, na qual o bivalve se

apoiaria é convexa, diferentemente da valva plana que os bivalves que possuem este hábito de

vida apresentam. Além disto, a "dobra" da margem posterior que a concha apresenta, levaria a

um colapso do sistema sifonal, pois os sifões estariam sendo conduzidos ao interior do

substrato e não à interface água,/sedimento.

Existe a possibilidade de que Pinzonella neotropica fosse um animal de epifauna bissada

apoiado sobre sua valva esquerda. Neste caso, os exemplares DZP-2495 e DZP'2625 estariam

ín situ. llma vez que a abertura sifonal está ausente, a depressão radial da valva esquerda

funcionaria como fulcro de ancoragem, entre o umbo esquerdo e a porção ventral da valva

esquerda, sobre o sedimento. Porém, a falta de uma abertura dorso-central da valva esquerda

por onde passariam os filamentos do bisso e o fato da valva esquerda ser convexa e não plana,

dificultam a interpretação acima. Contudo, a principal característica que inviabiliza as duas

hipóteses anteriores é a ausência de uma abertura bissal, bem pronunciada. Esta estnrtura pode

ser reduzida, entretanto, se o animal em questão for uma forma reclinada, permanecendo

sobre ou parcialmente coberto pelo substrato sem qualquer método de estabilização (Stanley,

1970). Apesar de serem raras no Recente, Stanley (1970) afirma que no passado geológico

tais formas foram muito comuns. Uma vez que todos os bivalves com hábito similar

peffnanecem deitados sobre uma das valvas, a maioria apresenta concha com forte condição

ineqüivalve.

A principal característica das conchas desses animais, entretanto, é a diferença na

convexidade da concha de apoio, que serve para elevar a comissuta acima do subst¡ato e

impedir que o sedimento adentre nos sifões. Apesar destas duas características se

enquadrarem em Pinzonella neotropicct, a valva superior dos animais reclinados são achatadas

para atuarem como escora às valvas inferiores. Nenhuma das valvas de Pinzonella neolropica

(direita ou esquerda) é achatada invalidando a hipótese de que fossem reclinantes.

Duas superfamílias de bivalves do Recente (Tellinacea e Pandotacea), entretanto,

apresentam espécies escavadoras com conchas ineqüivalves. Os animais têm um plano de
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comissura inclinado cerca de 30o a 40o, em relação ao substrato, não permanecendo, portanto,

numa posição verticâI. Holme (1961) explica que nesta posição, as espécies detritívoras de

Tellinacea obtêm uma melhor movimentação no interior do sedimento, na procura por

alimento. Porém, esta posição não é favorável aos animais suspensívoros, dada a dificuldade

de posicionar os sifões para fora do sedimento.

Stanley (1970) notou que nos animais viventes que possuem conchas ineqüivalves e

são da infauna, há um crescimento diferenciado da valva de maior apoio no substrato. Isto faz

com que os sifões sejam erguidos por sobre o substrato. Ainda, o posicionamento quase

horizontal das conchas, em relação ao plano de acamamento do sedimento, evitaria a

movimentação tanto para cima como para baixo, mantendo o animal em posição constante no

sedimento. Aparentemente, esse foi o modo de vida de Pinzonella neotropica, jazendo no

substrato com a valva esquerda mais inferiormente do que a direita, já que a "dobra" da

porção posterior da valva é para a direita. Desse modo, portanto, Pinzonella neotropica foi um

bivalve de infauna rasa com o plano de comissura horizontal, em relação ao substrato. As

valvas articuladas fechadas de Pinzonella neotropica, encontradas em arenito, no afloramento

10, não estariam, deste modo, preservadas em posição de vida (veja também Torello, 1999).

Finalmente, ?Anthraconaia mezzaliraí (assembléia Anhembia lroesi) juntamente com

Coxesia mezzalirai (assembléia de Pinzonella illusa) são as únicas formas de bivalves da

epifauna encontradas no registro fossilífero do Grupo Passa Dois (Simões & Costa, 1992).

Aparentemente, três f'atores inter-relacionados poderiam ter contribuído para o amplo

predomínìo das formas de infauna na malacofauna do Grupo Passa Dois, a seguir descritos: a-

ausência de substratos duros, estáveis, favoráveis à colonização pelas formas da epifauna; b- o

alto grau de estresse ambiental vigente no intervalo estratigráfico compreendido pelas

formações Sera Alta, Terezina e Corumbataí (e.g., Runnegar & Newel, 1971; Simões,1992;

Rohn, 1994) e, c- as condições batimétricas, predominantemente de águas rasas, durante os

"tempos" Terezina/Corumbataí.

Diversos autores, dentre os quais Miller e¡ a/. (1988), notaram que o desenvolvimento

de epifauna bissada, nos mares epicontinentais, caracterizados por predomínio de

sedimentação siliciclástica fina, que é um bom corolário para o regisho Permiano da Bacia do

Paraná, está associado a períodos de baixa taxa de sedimentação ou de não deposição de

sedimentos. Prolongados períodos de seleção dos sedimentos finos seriam responsáveis por

um aumento proporcional de ¡estos bioclásticos, disponíveis no substrato, condição necessária
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para fixação das larvas dos bivalves da epifauna. Tais perlodos estariam relacionados a

repetidos eventos de tempestade (Miller el al., 1988; Simões ¿¡ al., no prelo), processo básico

para o início do fenômeno acima (Miller et al., 1988), isto é, colonização pelos bivalves dos

substratos mais ricos em restos bioclásticos (retroalimentação tafonômica) (Kidwell &

Jablonski, 1983).

As acumulações esqueléticas preservadas na Formação Sena Alta e na base da

Formação Corumbataí mostram bioclastos freqüentemente dispersos na matriz, portanto, com

baixo grau de empacotamento. Por outro lado, as acumulações esqueléticas encontradas na

parte média e superior das formações Terezina e Corumbataí, comumente em arenitos

bioclásticos ou coquinas, têm um potencial relativamente reduzido para preservar o processo

de retroalimentação tafonômica, porque batimetricamente foram geradas entre o nível de base

das ondas normais e o nível de base das ondas de tempestade (Simões et al., 1996a; Simões &

Kowalewski, 1998a; Torello, 1999). Deste modo, tais concentrações estariam, de maneira

mais constante, sujeitas aos processos de retrabalhamento (Torello, 1999). Realmente, no

material examinado, são raras as ocorrências de animais da epifauna ou semi-infauna

preservados em posição de vida, como os discutidos por Kondo & Kikuchi (1995), Simões et

al. (1998a, b) e Torello (1999).

Outros fato¡es tafonômicos são também importantes, ùÍûa vez que as conchas dos

bivalves da epifauna são desarticuladas, mesmo na ausência de correntes tracionais de fundo

(Kondo, 1997). Assim sendo, a preservação de conchas articuladas de Coxesia mezzalirai

(Torello & Simões, 1994) em arenitos bioclásticos (Formação Corumbataí) sugere que estas

provavelmente colonizaram este substrato, cuj a granulometria o alta proporção de bioclastos

seriam favoráveis às formas da epifauna bissada (Stanley, 1972; Kondo & Kikuchi, 1995).

Entretanto, tais intercalações de arenitos são raras nas formaçöes Terezina e Corumbataí

(Sousa, 1985; Rohn, 1994). Assim, o predomínio de sedimentação fina (silte/argila) durante a

deposição destas unidades litoestratigráficas, não favoreceria o amplo desenvolvimento de

comunidades dominadas por formas cla epifauna bissada.

Adicionalmente, deve ser destacado que a baixa proporção de formas de epifauna e

semiinfauna não é incomum no registro fossilífero cle mares epicontinentais, sendo

observada, por exemplo, nas seqüências regressivas do Cretáceo da América do Norte

(Kauffrnan, 19771' Elder, 1989). Isto ocoffe porque os bivalves da epifauna estão mais

expostos fisicamente à ação do estresse ambiental do que os da infauna (Kauffman, 1977;
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Elder, 1989; Simões & Rocha-Campos, 1990a, b), pois o sedimento que recobre as conchas

atua como uma camada protetora às mudanças bruscas do meio ambiente, paúiculatmente nos

habitats de águas rasas (Simões, 1992). As condições de águas rasas reinantes durante a

deposição da Formação Corumbataí (Sousa, 1985; Rohn, 1994) poderiam ser, de certo modo,

inóspitas (e.g., remobilização por ondas e correntes, variação brusca na temperatura e

salinidade) aos animais de epifauna, não favorecendo seu amplo desenvolvimento.

É curioso observar que, se de um lado as formas da epifauna foram raras durante os

tempos Serra Alfa, Terczina e Corumbataí, o mesmo não ocorre com as formas da infauna,

largamente dominada pelos megadesmídeos (Runegar & Newell, 1971; Simões et al. ,199'7;

Mello et a|.,1998b; Mello, 1999). Uma interessante questão, portanto, emerge, ou seja: quais

os fatores responsáveis por esse fenômeno?

De acordo com o atual conhecimento taxonômico (Mello, 1999) e paleoecológico dos

bivalves do Grupo Passa Dois, três gêneros (Casterella, Itatamba, Cowperesia) dos quinze

pertencentes à subfamíiia Plesiocyprinellinae (Simões et al., 1997) são escavadores

intermediários, e um gênero escavador profundo (Roxoa). Essa não é uma feição comum

porque o hábito escavador dos bivalves se desenvolveu extensivamente, apenas a partir do

Mesozóico (Stanley, 1969), provavelmente como uma proteção aos distúrbios fisicos

(Stanley, 1969; Kondo, 1987) ou a predação (Carter, 1968; Stanley, 1969, Vermeij & Dudley,

1985).

Obviamente, não pode ser assumido que as a1ìrmações acima são inteiramente

verdadeiras para toda a Classe Bivalvia, porque, em princípio, a polanzação de ca¡acteres é

geralmente inconsistente (e.g., rearranjos Robertsonianas ou dominância hierarquica alélica,

sensu KiÍching, 1992), uma vez que são ignoradas as reversões, que são tão comuns no

processo evolutivo (veja, por exemplo, Simões el al., 199'l , para reversão na chameira e no

modo de vida de megadesmídeos). Entretanto, se for considerado que esses dois fenômenos

foram importantes na história evolutiva dos bivalves da Subfamília Plesiocyprinellinae, que

agentes fisicos e biológicos teriam sido decisivos na evolução do hábito escavador?

Evidências sedimentológicas, estratigráficas (Lavina, 1991; Rohn, 1994; Holz, 1997,

1998) e tafonômicas (Torello & Simões, 1994; Simões et al., 1996a; Simões & Kowalewski,

1998a) e, também o cenário paleogeográfico da Bacia do Paraná (mar epicontinental, sob

regressão e gradual confinamento no final do Permiano, Simões ¿¡ al., 1998b), durante o

Neopaleozóico, indicam, no seu conjunto, que eventos de tempestade induzidos climática
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(Lavina et al., 1991) ou tectonicamente (Riccomini, 1995), poderiam ter influência sob a

história evolutiva dos Plesiocyprinellinae. Conforme sugerido por Miller et al. (1988) e

Speyer & Brett (1991), eventos de tempestade foram os mais importantes agentes fisicos, na

evolução das comunidades de invertebrados bentônicos do Paleozóico. Já foi mencionado

aqui, por diversas vezes, que a deposição dos sedimentos do Grupo Passa Dois ocoffeu sob

condições de águas rasas, afetadas por episódios de tempestade (Lavina, 1991; Rohn, 1994;

Simões, 1998; Simões et a/., 1998a, b, c).

De aco¡do com Kondo (1987), na média, ao longo do registro geológico, a erosão

causada por tempestades é da ordem de 15 a 20 cm da camada superficial do substrato.

Informações tafonômicas de detalhe, mostram que bivalves anomalodesmos escavadores

profundos, em posição de vida e com o tubo do sifão preservado (Simões & Rocha-Campos,

1994; Anelli et at.,1998; Farro, 1998), estariam enterrados no substrato a mais de 3 cm de

profundidade. Deste modo, tais bivalves estariam sujeitos ao ¡etrabalhamento dos sedimentos,

sendo que a ocorrência de conchas escavadoras profundas (e.g., Roxoa), f'ora da posição de

vida, comprova tal afirmação. Assim sendo, os efeitos da erosão do substrato e

retrabalhamento, podem ter sido significantes no desenvolvimento da estratégia de escavação

entre os Plesiocyprinellinae (veja Kondo, 1987, para exemplo cenozóico similar).

Do mesmo modo, a predação não pode ser descartada como importa¡te agente na

evolução do hábito escavador entre os Plesiocyprinellinae. Embora sinais de predação estejam

aparentemente ausentes nas conchas dos megadesmídeos que estão preseruadas no Grupo

Tubarão, recentemente Simões & Kowalewski (1998b) e Kowalewski et al. (no prelo), com

base no material descoberto por Torello & Simões (1994), registraram cerca de 20 conchas de

megadesmídeos com sinais de predação, particularmente nas espécies escavadoras rasas (e.g.,

Plesiocyprinella cørinata) e intermediárias (e.g., Casterella gratiosa). Tais conchas possuem

orificios subcirculares, provavelmente produzidos por animais camívoros, perfuradores, de

origem desconhecida (Simões & Kowalewski, 1998b; Kowalewski & Bambach, 1998;

Kowalewski et al.,no prelo). A1ém de ser uma das mais antigas ocorrências de predação em

bivalves paleozóicos (Simões & Kowalewski, 1998b), esta ocorrência mostra que a evolução

do hábito escavador em Megadesmidae não pode ser explicada apenas por um único tipo de

evidência.
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5.3 Sussrmro DE VIDA Dos BNÀLVES Do GRUPo PAssA DoIS E
oS LITÓTIPOS ONDE SÃO PRESERVADOS

As concentrações fossilíferas onde são encontrados os bivalves das assembléias

de Anhembia froesi, Pinzonella illusa e Pinzonella neotropica são, do ponto de vista

tafonômico, marcantemente parautóctones a alóctones (Torello & Simões, 1994;

Simões, 1996; Simões ¿¡ al., 1996a; Ghilardi et al., 199'7; Mello e¡ al., 1998a). ii
impoftante destacar aqui que os termos autóctone, parautóctone e alóctone, estão sendo

empregados na concepção de Kidwell et al. (1986). Uma vez que ainda não foram

encontrados bivalves em posição de vida nas concentrações fossilíferas do Grupo Passa

Dois (exceto Naiadopsis lamellosus) (Simões et al., ).998a, b; Torello, 1999), suas

relações com o substrato de vida são determinadas através de métodos indiretos de

observação (análise autoecológica e tafonômica).

As conchas da assembléia de Anhembia froesi, que ocorrem preferencialmente

desarticuladas e dispersas caoticamente na matnz sedimentar, parecem representar

elementos parautóctones nos sedimentos das formações Serra Alta e Corumbataí

(Torello, 1999). As conchas de Tambaquyra camargoi e Anhembía froesi são infladas e

encontradas, na maioria das vezes, articuladas abertas e fechadas, sugerindo uma

condição parautóctone. Entretanto, Barbosaia angulata por ser um organismo de semi-

infauna e necessitar de um substrato estável para fixação do bisso, seria uma forma

parautóctone a alóctone. A possibilidade de Barbosaia angulata utilizar conchas de

outros organismos para sua fixação, sob condições de substrato fino (sí1tico/argiloso)

não é descartada, uma vez q:ue exemplares articulados abertos e, portanto, pouco

transportados ou expostos na interfàce águalsedimento (Kidwell & Bosence, l99i) são

encontrados nos lâmitos das formações Serra Alta e Corumbataí (Ghilardi et al., 1991;

Torello, 1999).

Stanley (1970) e Watters (1993) demonstram que bivalves escavadores

profundos em substrato estável apresentam conchas tubulares (para minimizar o

comprimento do siño), aberturas comissurais bem desenvolvidas (para facilitar a râpida

extensão e contração dos siñes e do pé), valvas finas (metabolicamente vantajosas) e

chameira edentelosa (para maior facilidade dos movimentos de balanço das valvas)

Roxoa corumbafalensrs (assembléia de Pinzonella illusa) e Roxoa intricans (assembléia

de Pinzonella neotropica) apresentam todas estas características. Curiosamente, Roroa

cotumbataiensis é encontrada com a concha articulada fechada ou aberta,
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ho¡izontalmente em relação ao plano de acamamento, nas concentrações preservadas

nos arenitos bìoclásticos da parte média da Formação Corumbataí, porém não em

posição de vida (Torello & Simões, 1994; Simões & Kowalewski, 1998a, b). De fato,

estes arenítos correspondem a tempestitos proximais, registrando diversos episódios de

erosão e rápida deposição dos sedimentos (Simões, 1998; Simões & Kowalewski,

1998a, b; Torello, i999). Durante os eventos de erosão do fundo haveria reorientação

dos animais e dos bioclastos já incorporados ao subst¡ato (Torello & Simões, 1994).

Entretanto, o fato de Roxoa corumbataiensis st encontrada com a concha articulada,

sugere que essa não foi muito transportada, permanecendo por um curto intervalo de

tempo (e.g., semanas, veja Schäffer, 1972) na interface água,/sedimento. Porém, uma

vez que estas conchas são escavadoras profundas e não estão preservadas em posição de

vida elas foram, certamente, exumadas ou reorientadas no interior do substrato.

Por outro lado, Roxoa infticans, cuja semelhança morfológica com Roxoa

cotambdtaiensis sugere modo de vida similar, em substrato arenoso, é exclusivamente

encontrada nas concentrações do tipo coquina, na parte superior das formações Terezìna

e Corumbataí (Mendes, 1952; Simões et al., 1996a). Tais coquinas representam,

também, tempestitos proximais, gerados por fluxos de tempestades (Simões et al.,

1996a), indicando, claramente, que estes organismos são elementos alóctones nestas

acumulações. Conforme demonstrado por Kidwell & Jablonski (1983), por exemplo,

substratos ricos em restos esqueléticos são desfavoráveis aos animais da infauna, uma

vez que estes contribuem para uma maio¡ estabilidade, dificultando ou mesmo

impedindo o ato de escavação das formas de infauna.

As formas escavadoras rasas e intermediárias que vivem em substrato arenoso

estável, de outro lado, apresentam conchas com valvas espessas e com o centro de

gravidade na porção mediana da concha (Stanley, 1970) sendo, na maioria das vezes,

formas alongadas (Alexander, 1993). As conchas de Pinzonella illusa, Plesiocyprinella

carínata, Ferrazia cardinalis, Casterella gratiosa, Othonella araguaiana, Terraiopsis

aequilateralis, Holdhausiella elongata, Favalia arcuata, Itatamba paraima e

Runnegariella fragilis (asserrbléia Pinzonella illusa) e Pinzonella neotropica e

Jacquesia brasiliensis (assembléia Pínzonella neotropica) apresentam estas

caracteristicas. É interessante observar que as concha s de Pínzonella illusa,

Plesiocyprinella carinata, Terraiopsis aequilateralis e Casterella gratiosa sáo,

freqüentemente, encontradas articuladas abertas ou fechadas nos arenitos da parte média

da Formação Corumbataí. Em alguns exemplares óe Pinzonella illusa e Plesiocyprinella
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carinata, por exemplo, os ligamentos estão preservados, sugerindo o soterramento de

animais aindâ vivos (Fürsich & Oschmann, I 993; Simões & Kowalewski, 1998a).

Desse modo, os arenitos finos poderiam ter constituído, em parte, o substrato de vida de

Pinzonella illusa, Ferrazia cardinalis, Plesiocyprinella carinata, Terraiopsis

aequilateralis e Casterella gratiosa. Entretanto, Pinzonella illusa, Plesiocyprinella

carinata, Itatamba paraima, Favalia arcuata, Holdhausiella elongata e Terraiopsis

aequilateralis são também encontradas em coquinas (Mendes, 1963; Sìmões et al.,

1994) e calcários oolíticos (Mendes, 1962; Rohn, 1994), que certamente não

constituiram seu substrato de vida. De fato, segundo Rohn (1994), tanto as conchas,

como os oóides que compöem os calcários oolíticos, foram ¡etrabalhados de seu

ambiente de origem, possivelmente por processos de alta energia (tempestades)'

O substrato de arenito fino bem selecionado (Ragonha, 1980), hoje

materializado pelos arenitos bioclásticos da porção inferior/média da Formação

Corumbataí (Mendes, 1952; Landim, 1970; Torello & Simões, 1994; Simões &

Kowalewski 1998a, b), poderia ser ocupado também por Coxesia mezzalirai' Entretanto,

suas conchas ocorrem em pequeno número e desarticuladas, além de não apresentarem

sinais de bioerosão, incrustação e corrosão, indicando um baixo grau de exposição na

interface águalsedimento (Torello & Simões, 1994). Não há registro, ainda, de pequenos

agregados de oonchas ("clusters"), colonizando o substrato constituído por conchas

previamente desarticuladas. Desta forma, as conchas de Coxesia mezzalirai sáo

interpretadas como elementos parautóctones a alóctones nestes arenitos finos, embora,

de acordo com Simões & Kowalewski (1998a), há a possibilidade delas representarem

mudanças nas características do substrato (retroalimentação taf'onômica), uma vez que

Torello & Simões (1994) descrevem conchas articuladas no aflo¡amento entre os km l8

e 19 da antìga ferrovia Rio Claro-Analandia, entre Ajapi eFeraz'

Contrariamente, bivalves que vivem em sedimento argiloso a síltico,

inconsolidado, tendem a ter o tamanho reduzido e valvas finas, para evitar o

enterramento no substrato diminuindo seu peso. Em alguns casos, esses invertebrados

também apresentam concha com omamentação concêntrica em seção, para proporcionar

flutuabilidade (Stanley, 1970). As conchas de Cowperesia anceps, Runnegariella

fi'agilis e Angatubia cowperesioides possuem estas características e, aparentemente,

viviam neste tipo de substrato. Porém, conforme já mencionado, Cowperesia anceps ê

freqüentemente registrada nos arenitos bioclásticos, onde, via de regra, ocorre

desarticulada. Assim sendo, Cowperesia anceps ê possivelmente, um elemento alóctone
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nestas acumulações, tendo sido exumadas e hansportadas dos locais de substrato síltico

argiloso, onde viviam. Jã Angatubiø cowperesioides, que deve ter tido hábito similar ao

de Cowperesia anceps, ê encontrada em calcários oolíticos, onde as conchas estão

concentradas num único plano de acamamento, constituindo porções coquinóides

(Mendes, 1962). Tal substrato é incompatível com o modo de vida inf'erido para essa

espécie.

Por sua vez, Runnegariella fragllis ocorre em calcários altamente bioturbados

(Rocha-Campos et al., 1990; Simões & Anelli, 1995). Suas conchas estão normalmente

articuladas (veja Simões & Anelli, 1995, fig. 3) ehâ a presença de, ao menos, um

exemplar aparentemente em posição de vida (Simões, 1999, informação pessoal). A

maioria das formas articuladas, entretanto, está distribuída caoticamente na matiz, o

que poderia ter sido, em par1e, produzido pela bioturbação. Runnegariella Jiagllrs seria,

poftanto, um elemento autóctone a parautóctone na concentração fossilífera onde é

registrada.

Naiadopsís lamellosus também é uma foma de serni-infauna bissada (Ghilardi

et al., 1995), freqüentemente encontrada nas coquinas da parte superior da Formação

Corumbataí. Curiosamente, entretanto, exemplares dessa espécie f'oram encontrados em

posição de vida no topo da coquina da assembléia de Pinzonella neotropíca, no nordeste

cio Estaclo de São Paulo, sugerindo que este tipo de sedimento constituiu o seu subsffato

de vida (Torello, 1999). Entretanto, as conchas de Pinzonella neotropica que são

encontradas em associação com Naíadopsís lamellosus nas concentrações coquinóides,

representam elementos retrabalhados de seu subshato de vida (Simões, 1996; Sìmões el

al. 1996a). Torello (1999), porém, reportou a ocorrência de conchas articuladas

fechadas e abertas de Pinzonella neotropica em arenito fino da parte superior da

Formação Corumbataí, na região de Tambaú, SP. Esta ocomência reveste-se de grande

importância, pois pela primeira vez foram encontradas conchas de Pinzonella

neotropica pouco transportadas, provavelmente preservadas no sedimento de vida,

cor¡oborando as observações de Simões et al. (1996a).
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5.4 Axnnanu FRoESI E TAMBAQUYRA cAMARGoI coMo BIVALVES

PERMIANOS QUIMIOSSIMBIONTES

Quimiossimbiose é a relação entre bactérias quimiotróficas e um hospedeiro onde as

bactérias utilizam sulfido (HS- ) e oxigênio para obtenção de energia por processos químicos

(Reid & Brand, 1986). F elbeck et al. (1981) foram os primeiros pesquisadores a relacionarem

uma condição de quimiossimbiose entre animais marinhos viventes, em profundidade e

bactérias. Posteriormente, foi verificado que diversos grupos de invertebrados marinhos, tais

como as poliquetas, oligoquetas, nemátodos e moluscos (V eÍter et al., l99l) apresentam esta

estratégia alimenta¡. Seilacher (1989) sugeriu, inclusive, que alguns dos animais da fauna de

Ediacara (Vendiano) foram quimiossimbiontes. Dentre os bivalves, Solemya velum foi a

primeira espécie a ser adicionada ao grupo de animais quimiossimbiontes (Cavanaugh, 1983).

Quimiossimbiose parece ter surgido independentemente em diversos grupos de

bivalves escavadores, não aparentados (Wignall, 1994), sendo reconhecida nos

protobrânquios, filibrânquios e lamelibrânquios (Soutward, 1986). Dentre estes, as famílias

Lucinidae e Thyasiridae contém o maior número de táxons quimiossimbiontes (Reid &

Brand, 1986). Porém, nos últimos anos, essa condição foi verificada em diversos grupos de

bivalves paleozóicos, mesozóicos e cenozóicos, incluindo, dent¡e outros: Inoceramidae

(Eopermiano - Neocretáceo; Kauffman, 1988; Macleod & Hoppe, 1992; Johnston & Collom,

1998), Solemyidae (Recente; Reid & Bemard, 1980; Felbeck, 1983) e Unionidae (Pleistoceno

- Recente; Seilacher, 1990; Savazzi &. Peiyi, 1992).

A simbiose consiste no controle feito pelo bivalve da disponibilidade de oxigênio e

sulfido para a bactéria. No caso dos bivalves serem os hospedeiros, as bactérias estão

localizadas nas brânquias. O bivalve tecebe como troca a desintoxicação do sulfido e

translocação de carboídratos e aminoácidos, como produtos do metabolismo das bactérias

(Reid & Brand, 1986). No Recente, os bivalves que apresentam esta associação vivem numa

profundidade entre 30 a 60 m. As bactérias são mais efetivas onde seu combustível (HS-) está

disponível proximamente, como no caso de lamas anóxicas e bacias estagnadas (Seilacher,

1990).

Grossman (1993) e Wignall (1994), entretanto, consideram improvável a presença

destes animais na facies de folhelhos negros, anóxicos. Porém, Kauffrnann (1988) e Macleod

& Hoppe (1992) sugerem que a estratégia quimiossimbiótica foi amplamente desenvolvida
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nos bivalves que colonizaram tal facies sedimentar. Para Wignall (1994) o metano e o HS- são

altamente tóxicos e, por este motivo, os organismos quimiossimbiontes necessitam de um

sistema de desintoxicação que requer amplo suprimento de oxigênio. Deste modo, esses

invettebrados seriam encontrados nos locais onde a lâmina d'água pobre em oxigênio está

situada próxima ao substrato. De qualquer modo, entretanto, Wignall (1990) e Nobuhara &

Tanaka (1993), reportaram a ocorrência de bivalves quimiossimbiontes em camadas anóxicas

do substrato.

Seilacher (1990) apresentou um estudo rigoroso das características morfblógicas e

fisiológicas que estariam relacionadas aos bivalves associados a bactérias quimiotróficas

viventes e os possíveis candidatos no registro fossilífero, que provavelmente mantiveram

também uma relação quimiossimbióti ca. Para os bivalves, quimiossimbiose requer

primeiramente adaptações fisiológicas, como proteção do hospedeiro contra sulfido tóxico,

que pode deixar secundariamente a morfologia da concha alterada. Entretanto, estas alterações

pof serem secundárias, não são relacionáveis entre si. No registro fossilífero, homoplasia e

controle de facies, são os principais critérios para a constatação de organismos

quimiossimbióticos (Wignalt, 1994; Seilacher, 1998; Johnston & Collom, 1998).

As características morfológicas das conchas dos bivalves associados a bactérias

quimiotróficas são (Seilacher, 1990): a- presença de uma extensão anterior denom:inada

rostrum, que tem como função bombear a água intersticial anóxica para as brânquias; b-

torção das valvas para posicionar os sifões próximo da lâmina d'água mais oxigenada; c-

perióstraco espesso como proteção contra a corrosão da concha por H2S; d- microestrutura

porosa da concha para diminuir o peso, facultando vida em substratos argilosos anóxicos e, e-

costelas proeminentes para abrigar as bactérias quimiotróficas. Vale destacar que estas

adaptações podem ser encontradas unitariamente ou em conjunto, num dado bivalve. De fato,

para Seilacher (1998) homoplasia seria o principal critério para o reconhecimento de bivalves

quimiossimbiontes, sendo que, neste particular, a ptesença de rostrum e/ou torção da concha,

são critérios decisivos.

Adicionalmente, uma síntese dos dados disponíveis na literatura indica que os bivalves

quimiossimbiontes possuem as seguintes características:

a- São todos, sem exceção, escavadores;

b- Possuem concha com rostrum ot torçáo;
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c- Apresentam tamanho anormalmente grande, quando comparados ao dos anlmals

que vivem em associação;

d- Possuem distribuição geográfica restrita nos ambientes marinhos do Recente e,

e- Colonizam ambientes estáveis, com fundo normalmente lamoso, anóxico ou com

deficiência de oxigênio.

Embora a estratégia alimentar quimiossimbionte tenha sido identificada em raros

grupos de animais do Petmiano, diversas evidências morfológicas, sedimentológicas'

estratigráficas e tectônicas sugerem qlue Anhembid froesi, Anhembia gigantea e Tambaquyra

camargoi são excelentes candidatos "permianos" (parafraseando Seilacher, 1990) para serem

bivalves quimiossimbiontes. Já foi mencionado que homoplasia é um dos principais critérios

para identificação destes bivalves no registro fossilífero. Realmente, a característica mais

notável da concha de Anhembia froesi e Anhembia gigantea é a presença do rostrum' o que

toma estes animais morfológicamente muito semelhantes a Pleiodon adami e Arconaia

lanceolata que são bivalves quimiossimbiontes do Pleistoceno e Recente (Seilacher, 1990;

Savazzi & Peiyi, 1992).

Uma das questões mais interessantes referentes aos bivalves da Formação Serra Alta e

da base da Formação Corumbataí é a presença de gigantismo em algumas espécies. Por

exemplo, bivalves como Tanbaquyra camargoi, que apresentam espécimes com altura

máxima próxima a 1 10 mm são encontrados com relativa freqüência nos litótipos destas

unidades litoestratigráficas (Ghilardi et al.,l99'l;Mello et aL.,1998a) (estampa 1, {ig. l0). Os

bivalves que ocorrem em associação, por outro lado, apresentam conchas pequenas (<

20mm), ou conchas fìnas e comprimìdas.

Roopnarine (1996) demonstrou que a extinção de algumas espécies de bivalves

Veneridae do Oiigoceno e do Recente, nos mares tropicais da América do Norte, está

fortemente relacionada com a variação de matéria orgânica no meio ambiente, cuja

preservação, entretanto, apresenta baixo potencial. Um método indireto para obtenção deste

dado é a análise da distribuição dos tamanhos corporais, dentro de uma comunidade. A figura

39, demonstra a variação de tamanho máximo dos bìvalves megadesmídeos encontrados nos

grupos Tubarão e Passa Dois, da Bacia do Paraná. A metodologia de construção deste grá{ico

segue a de Roopnarine (1996). Nota-se que os maiores bivalves deste intervalo são

encontrados justamente no intervalo referente à assembléia de Anhembia froes; (Rohn, 1994),
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coÍespondente à Formação Serra Alta e à base da Formação Corumbataí, Daí para o topo do

Grupo Passa Dois há um decréscimo nas dimensões das conchas dos bivalves.
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Figula 39- Distribuição dos tamanhos máximos de conchas de algumas espécies de anomalodesmatas do

Neopaleozóico da Bacia do Paraná. Nol o rnaior valor localìzado no ìntervalo correspondente à

assembléia de Anhembia /roeri (fo¡mações Sera Alta e Corumbataí). Explicação: l- Myonia

layoensis (35mm); 2- Myonia riograndensis (20mm); 3- Madck¡d ¡rat¡ensis (10mm); 4-

Tambaquyra camargol (100,1mm); 5- Caslerella gratiosa (43mm); 6- Iìerrazia cardinalis (32mm);

'l- Leinziq szzllis (10mm) e,8- Relogiicola delicab (10 mm). Fonte: Beurlen (195?b), Rocha-

Campos (1970), Rohn (1988), Simões (1992) e este trabalho.
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Uma possível explicação para este fato é a disponibilidade de recursos alimentares, tão

crítica nas seqüências regressivas dos mares epicontinentais (ver Kauffman, 1975; Simões,

1992; Simões et al., 1998b). De acordo com Wignall (1994), os animais quimiossimbiontes

seriam semelhantes aos detritívoros, utilizando recursos alimentares, cuja previsibilidade ao

longo do tempo é estável, o que se reflete no maior tamanho das conchas. Neste caso, a

dimensão dessas espécies poderia estar relacionada também à presença de um grande par de

brânquias, alojando bactérias, semelha¡ternente ao que ocorre com outros bivalves do

Mesozóico e Cenozóico.

Pelos mesmos motivos acima, os bivalves quimiossimbiontes tendem a apresentar uma

distribuição geogrtÊrca muito restrita, já que não são capazes de colonizar outros ambientes,

particularmente mais instáveis (Wignall, 1994). Assim, no registro geológico a distribuição

vertical e horizontal destes bivalves é restrita. Curiosamente, este mesmo padrão é mostrado

pelas espécies Anhembía froesi e Tambaquyra camargoi, as quais estão restritas à base da

Formação Serra Alta e Corumbataí, na porção centro-oeste do Estado de São Paulo e, com

duvidas, na região de Irati e Prudentópolis, Paraná (fig. 40), conforme demonstrado pelos

dados de Beu¡ien (1954), Rohn (1994), Maranhão (1995) e Dutra (1997).

Outro ponto interessante refere-se ao subshato de vida das espêcies Anhembia froesi e

Tambaquyra camargoi. Segundo Mello el al. (1998a), estes bivalves são preservados em

siltitos maciços ou no interior de concreções calcárias, epigenéticas, nas formações Sena Alta

e Corumbataí. Conforme destacado por Sousa (1985) e Rohn (199a), estes litótipos estão

associados a um espesso pacote de siltitos ou argilitos normalmente, maciços, com raras

intercalações de arenitos finos. Estes sedimentos foram, provavelmente, depositados próximo

ou abaixo do nível de base de ondas de tempestade, em condição de costa-a-fora (Sousa,

1985; Lavina, 1991; Rohn, 1994; Klein, 1997), com variação no teor de oxigênio (Sousa,

1985; Simões & Rohn, 1996). Portanto, as condições nas quais os litótipos onde Anhembia

froesi e Tambaquyra camargoi são encontradas, não diferem essencialmente daqueles de

outros exemplos da literatura, já discutidos.

A questão acima não é, entretanto, desprovida de controvérsias. Por exemplo, as

conchas infladas e espessas de Tambaquyra camargoi e Anhembia froesi indicam um hábito

de vida escavador raso, porém em substrato arenoso. Conforme mencionado anteriormente, os

bivalves que colonizam substrato muito fino (silte/argila) são lateralmente comprimidos, o

que permite a esses organismos "flutuarem" no interio¡ do substrato. Sob tais condições,
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bivalves com conchas infladas têm dificuldade de manter a posição de vida no interior do

subsffato, que é geralmente, fluídico. Para manter a posição de vida, há a necessidade de

constante escavação, o que não é metabolicamente vantajoso. Assim, para explicar a

presença desses bivalves nos siititos e argilitos da Formação serra Alta, sua possível

associação com bactérias quimiotróficas e sua ocoffência com conchas articuladas fechadas,

no interior de concreções epigenéticas, há a necessidade de elaboração de um cenário

paleoambiental complexo.

No afloramento 2 por exemplo, de onde exemplares orientados de Tambaquyra

camargoi e Anhembia froesi foram coletados, diversas intercalações de arenito fìno

centimétricas são observadas nos siltitos e argilitos, especialmente acima dos níveis contendo

as concreções carbonáticas (veja, por exemplo, Sousa, 1985). Segundo Torello (1999), estas

intercalações correspondem à tempestitos distais, mostrando que correntes tracionais de fundo

eram capazes de transportar sedimentos em áfeas onde predominava a decantação de finos.

Além disso, diques clásticos de arenito frno ocorrem em intima associação a estes sedimentos,

cuja origem sísmica já foi apontada por Riccomini (1995). Do que se pode observar em

campo e da compilação dos dados da iiteratura, dois grandes grupos de diques clásticos são

registrados no intervalo estratigráfico de ocorrência das malacofaunas estudadas. O primeiro é

representado por diques clásticos, paralelos, ramificados, cuja base parece estar associada a

presença de lentes de arenito, os quais são os prováveis alimentadores dos diques (Riccomini,

1995). O segundo, é representado também por diques clásticos de arenito fino ou muito fino,

carbonático, que são interrompidos por concreções calcárias epigenéticas (Sousa, 1985). As

características desses diques apontam, respectivamente, para liquefação (Riccomini, 1995) e

para o preenchimento grão-a-grão de fissuras abertas (Sousa, 1985), induzidos por abalos

sísmicos, como a hipótese mais provável para sua origem (Riccomini, 1995). Portanto, os

bivalves encontrados articulados lèchados no interiot de "concreções catbonáticas"

epigenéticas, estariam presewados no seu provávei substrato de vida, isto é, camadas de

arenito fino ou muito fino, que, posteriomente, em alguns casos, serviram como fonte de

alimentação para os diques. A presença de conchas desarticuladas, normalmente pequenas e

de bivalves articulados fechados, fora de sua posição de vida reforçam a idéia de que estas

intercalações de arenito representam tempestitos distais.
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É curioso observar que os dados de literatura mostram que nas bacias intrac¡atônicas

diversas estruturas tectônicas sindeposicionais (e.g., falhas, fraturas, diques) permitem o

escape de hidrocarbonetos, particularmente metano, no fundo oceânico' Nestes locais, a

intensa oxidação do metano por bactérias conduz a uma extensiva cimentação carbonática,

dando origem a estruturas semelhantes a "montículos", concreções e pseudobiohermas

(Gailard & Rolin, 1986; Beauchamp et al., 1989). Invariavelmente, a fauna associada a tais

estruturas é representada por organismos quimiossimbiontes (Wignall, 1994). Embora, de

momento, não seja possível comprovar, é sugestivo supor, portanto, que mecanismo

semelhante tenha ocorrido durante a deposição da Formação Serra Alta, porque a Formação

Irati, dìretamente subjacente, poderia ser uma fonte de metano. É notável que compilando os

dados de literatura (Santos el a\.,198I; Sousa, 1985; Lavina, 1991; Rohn, 1994; Klein, 1997)

parece haver uma intima relação entre o intervalo na Formação Sena Alta correspondente a

presença de diques clásticos e as concreções carbonáticas, as quais sabe-se agora não são

afossilíferas mas contém dentre outras, conchas de Anhembía froesi e Tambaquyra cømargoi

(Mello e/ at., 1998a). Deste modo, uma provável relação entre estes táxons e bactérias

quimiotróficas é apontada não apenas pela análise paleoautoecológica, mas também pelos

dados tafonômicos, estratigráficos e tectônicos, todos amplamente complementares entre si.
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6. BIVALVES FÓSSEIS COMO
DINÂMICA SEDIMENTAR

A análise paleoecológica combinada com o estudo bioestratinômico de alta resolução

de concentrações fossilíferas dominadas por conchas de bivalves constituem importantes

fe¡ramentas para a análise sedimentológica, em especial para o reconhecimento de eventos de

sedimentação rápida ou erosão de fundo, contemporâneos ao período de colonização do

substrato por um dado grupo de bivalves (Simões, 1998; Simões & Kowalewski, 1998a, b;

Simões ¿¡ a/., no prelo). Tais processos estão normalmente associados a eventos de

tempestades, os quais foram comuns durante a deposição dos sedimentos das formações Serra

Alta (Simões & Rohn, 1996; Mello et al., 1998a), Terezina e Corumbataí (Torello & Simões,

1994; Rohn, 1994; }t4arar.lrráo, 1995; Riccomini, 1995; Simões, 1996; Simões ¿¡ al , 1996a;

Klein, 1997; Klein et al., 1997 a,b).

O fato dos bivalves serem animais bentônicos e, portanto, intimamente relacionados

ao substrato toma-os particularmente suscetíveis às mudanças no regime sedimentar (e g,

taxa de sedimentação). Não apenas os intlivíduos vivos são afetados por tais mudanças, mas

também as conchas de animais mortos, já incorporados ou não ao substrato. Neste contexto,

portanto, os agentes responsáveis por estas alterações ambientais (e.g., erosão de fundo,

mudança textural dos sedimentos) podem ser identificados.

Adicionalmente, os bivalves da infauna mostram, aparentemente, adaptações distintas

para a vida no substrato afetado por eventos de tempestade (e.g., eslralégta exposta versus

estratégia protegida, sensu Kondo, 1997, 1998). Essas estratégias foram reconhecidas também

para os bivalves do Neopaleozóico da Bacia do Paraná (Simões et al., 1998c), sendo

representados pelos escavadores rasos (estratégia exposta) intermediários e profundos

(estratégia protegida) da classificação paleoecológica utilizada neste documento.

No contexto mais amplo da discussão acima, fica evidente, portanto, que o modo de

preservação dos bivalves fósseis expressa o controle fisico e ecológico exercido pela dinâmica

sedimentar sobre a população de indivíduos vivos e restos esqueléticos de animais mortos,

cujas relações entre o modo de vida e preservação podem ser reconstituídas pela tafonômia e

paleoautoecologia. Estudo semelhante foi apresentado por Kondo (1997 ' 1998), para bivalves

marinhos pleistocênicos. Kotzian (1995) também procurou aplicar raciocínio similar na

análise paleoambiental da Formação Ponta Grossa (Devoniano), da Bacia do Paraná, com

base em bivaives. Infelizmente, a análise da autora foi prejudicada por quatro motivos: a-

INDICADORES DA

l0l
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inexistência de dados tafonômicos para as concentrações fossilíferas examinadas; b- dados

provenientes de amostras depositadas em coleções científicas, coletadas sem qualquer

preocupação com a orientação azimutal ou com a relação de topo e base das camadas; c-

ausência de dados estratigráficos de alta resolução para os sedimentos abaixo e/ou

imediatamente acima do nível de ocorrência dos bivalves e, d- ausência de dados prévios na

literatura.

6.t

Antes de dar início a análise propriamente dita é oportuno mencionar aqui, de maneira

breve, alguns dos princípios gerais que norteiam o raciocínio que será empregado na

discussão mais adiante. Em primeiro lugar, deve ser considerada a seqüência de eventos posf-

mortem pana as conchas de bivalves da infauna, os quais são os elementos predominantes nas

acumulações esqueléticas examinadas. Dentre estes eventos destacam-se a desarliculação, a

fragmentação e a abrasão das conchas (Brett & Baird, 1986). Todos estes processos estão

normalmente associados à erosão do fundo (Brett & Baird, 1986; Kidwell & Bosence, 1991;

Fürsich & Oschmann, 1993; Kondo, 1997,1998) e afetam apenas bivalves já mortos (Kondo,

1998), os quais devem estar preferencialmente expostos na interface águalsedimento. Por

outro lado, o grau de desarticulação e fragmentação é função do tempo de exposição das

conchas aos agentes de erosão e retrabalhamento do fundo (Kidwell & Bosence, 1991). Sendo

que a desarliculação das conchas se dá por deterioração bacteriana dos tecidos de conecção, o

que ocoffe em poucas semanas no ambiente marinho raso e oxigenado (Schäffer, 1972), a

presença de conchas articuladas fechadas é um excelente indicador de rápida deposição.

Conchas articuladas abertas, por outro lado, são indicativas de soterramento rápido, mas não

abrupto (Allmon, 1985). Já as conchas dos bivalves da epifauna e semi-infauna bissada são

facilmente retrabalhadas e desarticuladas (Kondo, 1998). Contribui para isso a própria

natùreza exposta do hábito de vida não entetrado e, normalmente, a ausência de dentes na

chameira, o que não contribui para que as valvas fiquem unidas por um maior período de

tempo. No quadro l0 e figura 41, estão sintetizadas as informações tafonômicas e

(paleo)autoecológicas dos bivalves da infauna, semi-infauna e epifauna, e as possíveis

informações (paleo)ambientais fomeciclas.
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Figura 41 - Modo de ocorrência de conchas de bivalves
rico em restos bioclásticos; 4- agradação de

relacionáveis ao quadro 10.

marinhos, segundo o regime sedimentar e sua (paleo) autoecologia. Explicação: l- contato águalsedimento;2- antigo contato águalsedimento; 3- substrato
sedimento (deposição rápida); 5- agradação de sedimento (deposição lenta) e; 6- concha com encrustação ou bioerosão, na margem posterior. Exemplos
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Quadro 10- Possíveis informações (paleo)ambientais fornecidas pelo modo de vida e preservação de conchas de bivalves fósseis. As
inferências não podem ser estabelecidas apenas com base em uma feição isoladamente; dados tafonômicos,
sedimentológicos e estratigráficos devem ser empregados. Explicação no texto.

Bivalve escavador raso, concha a¡ticulada
fechada, plano de comissura horizontal em
relacão ao plano de acamamento.
Bivalve escavador raso, concha articulada
fechada, plano de comissura ligeiramente
inclinado em relação ao plano de acamamento.
Bivalve escavador raso, concha articulada
fechada, ligamento preservado, plano de

comissura horizontal ou não, em relação ao
aCâmAmento.

Bivalve escavador profundo, concha a¡ticulada
fechada, plano de comissura horizontal em
relacão ao nlano de acamamento.
Bivalve escavador raso ou profundo; concha
articulada aberta ("butærflied'.)

Erosão de fundo, Eansporte lateral curto, seguido de rápida
sedimentação. Normalmente, o sedimento que recobre é mais fino
do que o substrato colonizado pela esoécie.

Bivalve escavador profundo, concha articulada
fechada, plano de comissura inclinado em
cerca de 40o, em relação ao plano de
acamâmento.

O mesmo acima, porém afetando população de bivalves da infauna
rasa com conchas acennradamente ineqüivalves.

Bivalve escavador profundo, concha articulada
fechada plano de comissura vertical, quase

reto emrelacão ao plano de acamamento.

Erosão de fundo seguida de soterramento abrupto de animais ainda
vivos.

Bivalve escavador raso ou profundo, plano de
comissura vertical em relação ao plano de
acamamento, rrutrgem anterior da concha para
cima em relacão ao plano de acamarr¡ento.

Intensa erosão de fundo, maior do que 20c4 para ambiente
ûrarinho cenozóico. Diffcil de estipular para o Paleozóico,
possivelmente maior do que 5 cm.

Bivalve escavador profundo, plano de
comissura vertical em relação ao plano de

acamamento, bivalve preservado logo abaixo
do contato erosivo. Tubo do sifão pode estar
oreservado.

O mesmo para o exemplo acima indicando, porém soteramento
rápido, mas não abnupto.

Bivalve escavador profundo, plano de
comissura vertical em relação ao plano de
acamamento. Estruturas de escape pres€ntes
modificando antigos planos de acamarnento do
subsEato.

Bivalve soterado por aumento brusco na tæ(a de sedimentação,
com ou sem erosão prévia do substrato. Se presente, a erosão não
foi suficiente pa¡a remover o animal. Bivalve possivelmente
preservado em posição dle alimentação.

O mesmo acitna, porém bivalve preservado em posição d€ vida.

Bivalve escavador profundo, plano de
comissura vertical em relação ao plano de
acamamento. Estrutura de escape presente.

Brett & Baùd (1986); Torello & Simões (1994);
Kondo (1997, 1998).
Fis.39 A

Mudança brusca na taxa de sedimentação, causando soterramento
de animais vivos. A movimentação da concha é indicada pela
posição da margem anterior, voltada para cima, mostrando uma
tentativa de escape mal sucedida.

Kondo (1998); Torello (1999).
Fig.39 B

Erosão de fundo, seguida de soterramento abrupto.

Bivalve escavador profundo ou raso, plano de
comissura vertical em relação ao plano de
acamamento, animal preservado junto ao

contato entre os dois litótipos, contato bmsco
não erosivo.

1M

Runnegar (1968); Fürsich $ Q5shmann (1993);
Torello & Simões 099Ð; Simões & Kowalewski
(1998a, b).
Fis.39 C

Diversos episódios de rápida erosão do substrato, animais se

locomovem para baixo ou interior do substrato, procurando manter
constantemente sua relação espacial com a interface
águalsedimento. þós os diversos episódios de erosão segue rápida
deposição do substato. Tal preservação pode esta¡ associada com
estuturas, tais como esEatificação suzada "hummockv".

Bivalve da semi-infauna, plano de comissura

inclinado cerca de 4Oo, em relação ao plano de
acaûuûÌento. SubsEato subjacente sem
bioclastos.

Kondo (1987,1997,1998); Anelli et al. (1998)
Fano (1998).
Fis. 39 A
Allmon (1985); Bren & Baird (1986); Torello &
Simões (1994); Simões & Kowalewski (1998a,
b).
Fis.39 C

Diversos episódios de rápida deposição (agradação). Tentativa do
animal manter pennanente contato com a nova superficie
(águalsedimento). Normalmente, o novo subsrato não difere
(textura granulometria) essencialnente do originalmente
colonizado. Se sim, isso mosta habilidade do organismo çsleniz¿¡
amola variedade de subsEatos.

Bivalve da semi-infauna, plano de comissura

inclinado cerca de 40o, em relação ao plano de
acamamento. Substato rico em bioclastos.

Stanrey (1970); Kondo (1987, L997, 1998);
Simões & Rocha-Campos (1994); Anelh et al.
(1998); Faro (1998),
Fie.39 D
Kondo (1987, 1997, 1998)
Fig. 39 E

Rápida deposição, nomalmente de sedimentos finos, sem presença
de corentes tracionais de fundo. Animal não adaptado a

çeleniz¿ção de subsûato mais fino, desfavorável à muitos bivalves
escavadores suspensívoros.

Bivalve da semi-infauna, plano de comissura
horizontal ao plano de acanamento, concha
a¡ticulada fechada

Kondo (L997); Simões & Kowalewski (1998a).
Fig. 39 F

Soterr¿mento abrupto de animais vivos, na ausência de correntes
Eacionais de fundo. Normalmente, a c¿¡rena da concha esta
posicionada junto ao contato enEe dois litótipos. Se a porção
posterior da concha (exposta em vida) apresentår sinais de
desgaste, encrustação, bioerosão ou corrosão, isso indica longo
perfodo de não deposição de sedimentos, ant€s do soterrarrçnto
final.

Bivalve da epifaun4 plano de comissura
vertical ao plano de acamamento, concha
articulada fechada

Kondo (1998).
Fig.39 G

Bivalve da epifaun4 plano de comissura
horizontal ao plano de acamamento, concha
articulada fechada
Bivalve da epifauna, plano de comissura
vertical, porém preservado com o plano de

comissura disposto horizontalmente.

Frey & Pemberton (1984); Simões & Rocha-
Campos (L994); Faro (1998); Simões et al. (to
prelo).
Fig.39 H

Concentração internamente complexa. Presença de bioclastos pode
decorrer de vários fatores: Eansporte de elementos alóctones;
produção biológica natural, etc. Se a concentação subjacente ao
animal for do tipo coquinóide @adrão comum), isso indica perlodo
de baixa taxa de sedimentação ou não deposição de sedimentos.
Presença de matiz fina indica que não houve um Ìetrabâlhauìento
completo de finos.

Frey & Pemberton, (198a); Kondo (1997, 1998)
Fig.39 I

Rápida deposição de sedimentos após erosão do substrato.
Transpote lateral curto.

Soterramento rápido, na ausencia de correntes tracionais de fundo.

Kranz, Q97Ð; Kondo (1987, 1997, 1998)l
Heikoop et aL. (199'7).
Fig. 39 J

Soterramento abrupto, instantâneo, na ausência de correntes
tracionais de fundo.

Soteram€nto rápido, na presença de correntes tracionais de fundo

Bambach (1971); Fürsich (1980); Brett & Bai¡d
(1986); Speyer & Brett (1991).
Fig. 39 L

Fürsich (1980); Miller ¿r ¿/. (1988); Kondo &
Kikuchi (1995); Anelli ¿r ¿/. (1998); Torello
(19e9).
Fig.39 M

Fürsich (1980); Stanley (1972); Kondo (1997,
1998).
Fis.39 N
Fürsich (1980).
Fig.39 O

Färsich (1980); Fano (1998).
Fig. 39 P

Torello & Simões (1994).
Fig.39 Q
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Além dos aspectos acima, flca evidente que a análise é grandemente favo¡ecida

quando elementos articulados estão presentes nas acumulações esqueléticas estudadas. Uma

vez que elementos articulados podem representar animais presewados em posição de vida

(veja, Rocha-Campos, 1969; Simões & Rocha-Campos, 1994; Anelli et al', 19981' Fano,

1998, para exemplos paleozóicos brasileiros) e que esta é identificada com base na relação

entre a concha articulada, a posição do plano de comissura em vida, com respeito à interface

água/sedimento, e a posição do plano de comissura, em relação ao plano de acamamento do

sedimento onde os fósseis ocorrem, há a necessidade do exame de espécimes orientados,

especialmente com relação ao topo e base do nível fossilífero. Isso implica no reconhecimento

prévio do modo de vida dos bivalves fossilizados, já que existem espécies que' em vida, estão

dispostas no substrato com o plano de comissura orientado verticalmente (escavadores) ou

horizontalmente (parte da epifauna, pectinídeos) em relação ao plano de acamamento. Em

adição, no que tange às espécies escavadoras que estão dispostas com o plano de comissura

vertical em relação ao acamamento, alguns autores (e.g., Kondo, 1997, 1998) reconhecem

diferenças entre a posição de vida (plano de comissura em ângulo próximo a ou reto, em

relação ao plano de acamamento) e a posição de alimentação (plano de comissura

ligeiramente inclinado, cerca de 40o), ressaltando novamente a importância da observação de

amostras orientadas.

O exame dos contatos estratigráficos (e.g., brusco, erosivo) imediatamente abaixo ou

acima das ocorrências em estudo, fomece também dados paleoambientais úteis. Por exemplo,

nos casos onde os fósseis estão preservados em posição de vida é possível, a partir de

observação dos contatos estratigráficos, a identificação de períodos de degradação (erosão) ou

agradação do substrato (fig. 41).

6.2 Esruoo DE CASo

Na prática, a análise apresentada no item 5.3 constitui por si só importante exemplo

das relações existentes entre a bioestratinomia dos bivalves, sua paleoautoecologia e as

características sedimentológicas e estratigráficas de um dado depósito sedimentar. O estudo

tafonômico do arenito bioclástico de Ferraz (Simões & Kowalewski, 1998a), Formação

Corumbataí, constitui outro importante exemplo. Entretanto, vma vez que dados tafonômicos
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de detalhe não estão disponíveis para todas as ocorrências fossilíferas do Neopaleozóico do

Estado de São Paulo, a fim de exemplificar e de demonstrar a potencialidade da análise

sugerida, será discutida, neste item, a gênese complexa de uma concentração coquinóide, no

topo da Formação Corumbataí (assembléìa de Pinzonella neotropíca), na região de Tambaú,

SP (Dalponte & Gonçalves, 1979; Torello, 1999). Os dados tafonômicos foram extraídos de

Simões ¿¡ al. (1998a) e, principalmente, de Torello (1999). A esses são aqui acrescentados os

dados paleoautoecológicos dos bivalves presentes naquela concentração fossilífera.

Concentração Fossilífera: "Concentração fossilífera C" de Torello (1999).

Localização: Nas terras de propriedade do Sítio São João do Capão Redondo, na estrada

secundária que liga Tambaú a Santa Rosa do Viterbo, na região de Tambaú (21o 39'36" S e

47. t5',32" W).

Unidade Litoestratigráfica: Formação Corumbataí, topo (Dalponte & Gonçalves, 1979;

Torello, 1999).

Unidade Bioestratigráfica: Biozona de Pinzonella neotropica (Rohn, 1994)

Descrição Resumida: Concentração fossilífe¡a com espessura variando de 2 a 11 cm,

extensão lateral e geometria dificeis de serem estabelecidas, devido ao intemperismo dos

sedimentos e à cobeftura vegetal. Contato basal brusco e erosivo, contato superior

possivelmente ondulado, brusco. O grau de empacotamento dos bioclastos é variável, desde

disperso até denso, especialmente para o topo (ñg. aÐ. Quando densamente empacotados os

bioclastos estão aninhados. As espécies presentes estão representadas por f'ormas escavadoras

rasas (Pinzonella neotropica, Holdhausiella elongata, Jacquesia brasiliensîs), escavadoras

intermediárias (Cowperesia anceps) e da semi-infauna (Naiadopsis lamellosus). S:uas

conchas, cujo tamanho é vat''âvel (<1 até 8 cm), oconem predominantemente desarticuladas,

porém conchas articuladas abertas e fechadas (lt{aîadopsis lamellosus) são descritas no topo

da concentração fossilífera. O estado de preservação das conchas também é variável,

incluindo conchas inteiras, fragmentadas, com ou sem sinais de abrasão.
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Figura 42- Concentração t'ossilíf'era C (sen.sa Torello, lt)99). Notar o aumento do grau de ernpacofalnento dos

bioclastos em direção ao topo e o contato basal erosivo. Espessura da concentração 4,-5 cm.

Interpretação: Concentração gerada por repetidos eventos de erosão de fundo,

retrabalhamento e redeposição de finos (Sirnões et uL., 1998a), correspondendo a um

tcrnpestito distal (Simircs ¿,t a/., 1998a: Torcllo, 1999).

107

Discussão: Na figura 43, estão incluídos os principais eventos que f'oratn rcsponsáveis pela

gêncso clesta concentrução fìrssilífera. No¡n todos os ovontos estão obrìgattlriaments

representados na fìgula, pois estes, muitas vezes, não fìcarn preservados corno urna discreta

camada sedimentar ou estão representados por acumulações esqueléticas. A seqüência de

cvcntos inf'erida ó, grosso modo, a apresentada na fìgura 43, cmbora o número de vezcs que

cada evento ocorreu é difïcil de ser infèrido. Note que este esquema não é idêntico ao

apresentado por Torello (1999), ainda que os processos sedimentares que geraram a

acumulação esquclética sc.janr os rìresnìos. Não há eviclôncias, por exetìÌplo, clo que

Nuictdttpsis lam¿llo.çus fbi um animal gregário (veja Kondo & Kikuchi, 1995, para urn

exemplo de bivalves gregários preservados no topo de uma coquina), tão pouco há indícios de

qua Nuicufutpsis lumello.ç¿¿.ç colonizou o mesmo tipo de substrato que Crmperesiu tmt:e¡tr (veia

itern 5.3), lado a lado, num mesmo instante da história de acumulação da concentração

estudada.
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Espécimes de Naiadopsis lamellosus em posigão de vida no topo da "Concentração

Fossilífera C" (sensu Torello, 1999) constituem a feição mais notável desta ocorrência (fig.

44). Os exemplares estão articulados fechados e com o plano de comissura inclinado cerca de

45 graus, em relação ao plano de acamamento. Esta posição é similar àquela descrita por

Anelli e¡ al. (1998) para outros anomalodesmatas paleozóicos. As evidências disponíveis

indicam que os elementos em posição de vida estavam enterrados cerca de 1,6 cm no interior

do pavimento de conchas (concentração coquinóide). Isso é inferido pelo fato das conchas

estarem "enterradas" no pavimento bioclástico até a região da carena umbonal (ftg. 44). Esta

posição é muito semelhante à descrita por Kondo & Kikuchi (1995) para bivalves marinhos

do Pleistoceno que possuem hábito de vida similar ao inferido para Naiadopsis lamellosus.

Entretanto, a feição mais importante é a compressão dorso-ventral mostrada por todos os

espécimes articulados fechados de Naiadopsis lamellosus (frg. 44, B). Esta é também uma

feição comum aos bivalves de infauna e semi-infauna preservados em posição de vida

(Rocha-Campos, 1968; Bambach, 19'11; Simões & Rocha-Campos, 1994; Kotzian, 1995;

Farro, 1998; Anelli et al., 1998).

O substrato original constituído pela acumulação de conchas, inclui não apenas estas,

mas tambern alta proporção de mafriz argilosa (Torello, 1999) (fig. 42). A grande quantidade

de valvas desarticuladas, fragmentadas e algumas com intensa abrasão, especialmente das

formas escavadoras rasas, como Pinzonella neotropica, constitui forte indício de que estes

sofreram retrabalhamento na interface águalsedimento, antes do soterramento final, por

eventos de tempestade (Simões et al., 1996a). Tais eventos são identificados pelas

características da biofábrica que, neste caso, incluì conchas aninhadas e caoticamente

distribuídas na matiz.

A presença de conchas articuladas fechadas, em posição de vida no topo desta

acumulação indica a colonização deste substrato, cuja gênese estaria vinculada a episódios

prévios de tempestade e retrabalhamento dos bioclastos. Obviamente, este substrato constituiu

um local apropriado para a fixação das larvas de Naiadopsis lamellosus, adequado, portanto,

aos invertebrados da semi-infauna. Kondo & Kikuchi (1995) demonstraram que bivalves da

semi-infauna bissada preferencialmente colonizam os substratos ricos em conchas que

possuem alta proporção de lama, constituindo um substrato parcialmente mole. Nestes casos,

os bivalves ficam fixados, e em parte apoiados, nos bioclastos do pavimento de conchas

prévio, possibilitando, no entanto, sua escavação. Esta é necessária para manter o bivalve

parcialmente enterrado (veja, por exemplo, Stanley, 1972). Portanto, no momento de
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colonização do substrato por Ndiadopsis lamellosus o fundo não era constituído unicamente

por um pavimento de conchas, acarpetando o substrato, mas sim pela presença de conchas

imersas em matriz lamosa.

Durante o período de colonização do substrato rico em bioclastos, pelos bivalves da

semi-infauna, dois aspectos importantes da dinâmica sedimentar devem ser notados' Em

primeiro lugar, o substrato não pode ser constantemente retrabalhado por correntes tracionais

de fundo e, em segundo iugar, as taxas de sedimentação de {ìnos devem ser baixa. Os bivalves

da semi-infauna bissada, suspensívoros, não podem, por exemplo, tolerar altas taxas de

decantagão de finos, pois sob tais condições haveria entupimento da cavidade intema do

corpo. De fato, é notável que em concentrações do tipo coquina das formações Terezina e

Corumbataí onde o processo de retrabalhamento foi intenso, inclusive com a quase completa

eliminação de finos a presença de conchas de Naiadopsis lamellosus não é comum, estando

todos os espécimes desarliculados e portanto, fora de sua posição de vida (Simões øl a/.,

1996a).

No contexto acima, outra feição espetacular da "Concentração Fossilífera C" é conter

também alta proporção de conchas desarticuladas, fragmentadas, com ou sem abrasão de

Naiadopsis lamellosus, exibindo diversas classes de tamanho (l-8 cm), sugerindo diferentes

episódios de colonização do substrato e ¡etrabalhamento e indicando diferentes períodos de

extensa retroalimentação tafonômica (fig. a3). O processo básico de deposição envolveria,

portanto, a formação de acumulações ricas em conchas, inicialmente de f'ormas escavado¡as

rasas (Pinzonella neotropica), possivelmente exumadas durante eventos de alta energia

(tempestade) e rapidamente soterradas, como evidenciado pela ocorrência de conchas

articuladas fechadas, com o plano de comissura horizontal em relação ao plano de

acamamento (frg. 45; veja também Quadro 10), na base da concentração esquelética. Após

tais eventos as condições retomariam a ser calmas, com a deposição do material fino colocado

em suspensão durante o evento de tempestade. Conforme observado por Miller et al., (1988) e

Brett & Taylor (1997), nos mares epicontinentais estes sedimentos são depositados entre

profundidades correspondentes à base das ondas de tempestade e ondas de tempo bom.

Diversos autores (veja um sumário em Miller et a1.,1988), entretanto, notaram que a camada

que recobre a acumulação esqueiética pode ser completa ou parcialmente removida por

tempestades subseqüentes menos intensas. Sob tais condições o pavimento de conchas pode

ser colonizado por invertebrados da epifauna e semi-infauna. Neste momento, como visto, as

taxas de sedimentação devem set baixas. Se estas condições não estiverem
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Figura 44- Exemplar de Naiadopsis lamellosus em provável posição de vida. Valva
direita silicificada de exemplar da mesma espécie (A), vista frontal de um
exemplar da mesma espécie demonstrando achatanrento dorso-ventral (B).

lll

Figura 45- Seção da concentração fossilffera C (sensu Torello, 1999), notar a presença

de concha de Pinzonella neotropica articulada fechada (detalhe). Explicação
no texto.
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disponíveis os animais serão soterrados em posição de vida (Fürsich,

Kikuchi, 1995; Heikoop etdl,,1997i Simões eral., l998a,c).

Um outro achado importante Íefere-se a descoberta de uma concentração coquinóide

com características tafonômicas muito similares às da "Concentração Fossilifera C" (Torello,

1999). Esta concentração é representada por um bloco de sedimento de aproximadamente 30

cm de comprimento, 15 cm de largura e 10 cm de espessura. Sabe-se que o material provêm

do nordeste do Estado de São Paulo, alocalizaçäo exata do ponto de coleta infelizmente não é

conhecida, uma vez que constitui material doado ao Laboratório de Paleozoologia Evolutiva

do IBBiUNESP. Desta concentração foram recuperadas diversas conchas de Naiadopsis

lamellosus articuladas fechadas (espécimes DPZ-1970 a 1977), todos mostrando um

apreciável aohatamento dorso-ventral. Em adição, foram encontrados também espécimes de

Cowperesia anceps (espécimes DZP- 1969a, b, j) articulados fechados. Deve ser ¡essaltado

aqui, que anteriormente ao presente estudo e ao de Torello (1999) nenhuma concha afticulada

fechada de ambas as espécies era então conhecida.

A presença de Cowperesia anceps nesta ocorrência reveste-se de grande importância,

pois conforme já discutido nos itens 4.1.4.1 e 5.3, esta espécie é representada por fomas

escavadoras rápidas em substrato fino (síltico ou argiloso). De fato, nas concentrações

fossilíferas representadas por arenitos bioclásticos ou coquinas com alto grau de

empacotamento, que correspondem a tempestitos proximais, conchas de Cowperesia anceps

estão, normalmente, desarticuladas exibindo diferentes graus de preservação. Constituem

estas elementos alóctones nestas concentrações fossilíferas.

Em decorrência dos aspectos acima, a presença de conchas articuladas de Cowperesia

anceps em concentração coquinóide, com alta proporção de matriz fina, indica que este

poderia ter constituído seu substrato original de vida. Conforme notado por Kidwell &

Jablonski (1983) o enriquecimento em bioclastos de um substrato anteriormente mole e

instável é, normalmente, acompanhado da eliminação das formas de infauna, pois há maior

dificuldade para escavação em decorrência da maior estabilidade e dureza oferecida.

Se está interpretação apresentada anteriormente for correta, a presença de lama na

acumulação esquelética deve ter ocorrido em um período suficientemente longo para o

estabelecimento da população de Cowperesia anceps, ãntes de sua eliminação parcial por

eventos de tempestade subseqüentes, que tomaria o substrato agora susceptível à colonização

pelas formas de semi-infauna, antes da nova deposição de lama. Portanto, as concentrações

fossilíferas geradas sob tais condições são intemamente complexas, representando um regìstro

t12
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composto de eventos episódicos (tempestades, deposição de lama), posteriormente, em parte,

retrabalhados por correntes ou mesmo por processos associados às tempestades subseqüentes.

Conforme detalhadamente discutido por Simões (1998), nos ambientes marinhos do Recente,

como no litoral da Malásia, esta interação entre sedimentação, produção de bioclastos e

retrabalhamento e deposição de lama por eventos de tempestades é bem conhecida (Modelo

Jeram), sendo freqüenternente acompanhada de mudanças na composição faunística

(Seilacher, 1985) (fig. a6).
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MODELO JERAM

Figura 46- Processo de retroalimentação tafonômica decorrente de sucessivos eventos concentradores

material bioclástico em ambientes de planície de maré (litoral de Jeram, Malásia). Modificado

Seilacher (1985).
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7. ANÁLISE PALEOSSINECOLÓGICA

A moderna pesquisa tafonômica em ambiente marinlos do Recente (Flessa &

Kowalewski, 1996; Kowalewski; et a1.,1998) mostrou que o fenômeno de mistura temporal e

espacial ("time-averaging") dos restos esqueléticos é um fenômeno natural, constituindo uma

regra e não uma exceção, conforme poderia ser esperado. A datação de bioclastos (conchas de

bivalves) coletados lateralmente (imediatamente adjacentes), com grande controle

estratigráfico, em acumulações residuais, geradas em ambiente marinho raso, sugerem que o

grau de mistura temporal é na ordem de 102 a 104 (Kowalewski et at., 1998, e referências

neste artigo). Conseqüentemente, estes resultados demonstram que o fenômeno de mistura

temporal não pode se¡ eliminado por coleta cuidadosa (mistura temporal analitica; Fürsich &

Aberhan, 1990). Tão pouco está ele associado ao processo de deposição, mas sim à presença

de restos bioclásticos antigos no fundo (Kowalewski et al., 1998).

Diversas são as implicações do fenômeno de mistura temporal, as quais transcendem o

escopo da Paleontologia. Entretanto, sua ocorrência é particularmente importante na análise

paleossinecológica. Conforme demonstrado por Simões & Kowalewski (1998a, b),

concentrações fossilíferas pouco espessas podem ser intemamente complexas, com baixa

resolução ternporal e espacial. Em decorrência disso, freqüentemente as concentrações

fossilíferas mostram uma mistura de animais que embora ocortendo lado-alado não foram

contemporâneos. Mesmo nos casos onde o soterramento foi instantâneo a mistura temporal

está presente (Heikoop et al., 1997; Simões et a/., 1998a, c).

O principal desafìo, portanto, para as reconstruções paleoessinecológicas é reduzir ao

máximo possível a mistura ecológica imposta pelo fenômeno de "time-averaging". Simões &

Kowalewski (1998a, c), adicionalmente, chamaram a atenção para o fato de que as

reconstruções paleoautoecológicas, tipicamente representadas por blocos diagramas, não são

justificáveis, uma vez que incluem populações e comunidades não contemporâneas. De fato,

seria o mesmo que imaginar que Tintoretto e Van Gogh pintaram seus quadros numa mesma

época simplesmente por estarem expostos numa mesma galeria de um Museu de Arte.

A análise autoecológica e bioestratinômica de alta resolução constituem ambas

importantes fenamentas para as reconstruções paleossinecológicas, especialmente nos casos

onde uma idade precisa dos restos esqueléticos não pode ser obtida. No presente capítulo, é
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sugerido um protocolo contendo'7 eTapas, visando a obtenção de dados que possam propiciar

interpretações paleossinecológicas mais fidedignas.

São as segu.intes as etapas propostas:

Etapa 1. Envolve atividades preiiminares como, por exemplo, a delimitação do escopo do

estudo, os tipos de concentrações fossilíferas que serão analisadas, o intervalo estratigráfico

abrangido, as fácies sedimentares envolvidas, etc. O resgate de informações

paleossinecológicas já disponíveis na literatura, mesmo que imprecisas quanto à questão da

mistura temporal e espacial, é útil.

Etapa 2.Inclui, em grande parte, as atividades de coleta, tendo início com a localização e o

reconhecimento no campo, da concentração ou grupo de concentrações que serão analisadas.

No exemplo aqui apresentado, uma concentração fossilífera intemamente complexa (sensø

Kidwell & Aigner, 1985; Simões, 1998; Simões & Kowalewski, 1998a, b; Torello, 1999). Os

procedimentos empregados na coleta são os de rotina para material paleontológico (Rösler,

1986), exigindo, porém, alguns cuidados básicos.

Em nossa experiência no Permiano da Bacia do Paraná, os sedimentos analisados

estão freqüentemente silicificados e profundamente intemperizados. É comum, não obstante,

os afloramentos fossilíferos aqui estudados estarem densamente recobeftos por vegetação

(Ragonha, 1980; Simões et al, 1996a). Conseqüentemente, o trabalho tem início com a

remoção da cobeftura vegetal (Simões et al, 1996a) e exposição dos sedimentos e da(s)

concentração(ões) fossilífera(s). Tendo sido expostos e uma descrição preliminar feita, tem

início a coleta propriamente dita.

A coleta envolve a remoção da concentração fossilífera na forma de blocos de rocha

(Simões et al., 1996a; Simões, 1998; Simões & Kowalewski, 1998a), com dimensão de

aproximadamente 0,05 m3. A experiência mostra que os blocos com tal dimensão possibilitam

a obtenção de um número considerável de fósseis, úteis para as análises estatísticas (Simões &

Kowalewski, 1998a), particularmente se o grau de empacotamento variar de denso a disperso

(Kidwell & Holland, i99l). Os blocos podem ser extraídos manualmente ou com o uso de

martelete a gasolina. Durante a extração é importante orientar o bloco de rocha tanto quanto

ao azimute, como à base e ao topo da camada. No caso do bloco partir durante a coleta, as

diferentes partes poderão ser numeradas e do mesmo modo que um quebra-cabeças, ser

reconstituído em laboratório. Obviamente, o bloco deve conter não apenas a concentração
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fossilífera em si, mas incluir também, se possível, parte dos sedimentos da base e do topo,

mesmo que afossilíferos.

O número de blocos a serem coletados depende, em grande parte, da qualidade de

exposição e da geometria (veja Kidwell et a\.,1986, para os diferentes tipos de geometria) da

concentração fossilífera estudada. Por exemplo, Simões ¿¿ al. (1996a) no estudo tafonômico

da coquina de Camaquã (Formação Corumbataí, assembléia de Pinzonella neotropica), cuja

geometria é lenticular, com cerca de 120 m de extensão lateml; dividiram essa acumulação

esquelética em l0 porções distintas. Destas, três foram aleatoriamente sorteadas com cartões

numerados (Torello, informação verbal, 1999) e amostradas conforme as instruções acima. É

importante destacar que os auto¡es acima, além disso, coletaram amostras da porção mais

espessa (11 cm) e delgada (l cm) da coquina. Note que tal procedimento é importante, pois as

características tafonômicas e a composição taxonômica dos elementos preservados numa

concentração fossilífera pode variar tanto na vertical, como na horizontal.

Etapa 3. Abrange as atividades de laboratório. A preparação do bloco e dos fósseis depende

largamente dos tipos de fossilização representados e do grau de intemperismo da matriz. No

laboratório o bloco será secionado. Esse procedimento deverá ser realizado por um indivíduo

t¡einado e experiente. Após esse procedimento, o bloco poderá ser lavado e os restos de

vegetais extraldos.

Uma vez limpo, tem início uma descrição preliminar, porém atenta, de algumas

feições tafonômicas e sedimentares da concentração fossilífera, que podem ser observadas ao

longo das faces que foram cortadas. Na figura 47, existe uma reconstrução fundamentada nas

feições tafonômicas e estruturas sedimentares presentes na face secionada de uma amostra do

arenito bioclástico de Ferraz (Simões & Kowalewski, 1998a). Note que, em aproximadamente

30 cm de espessura de sedimentos, há uma ampla variação nas caractedsticas da biofabrica e

da mafnz (Simões & Kowalewski, 1998a), mostrando, por exemplo, uma concentração

residual basal (subunidade l), pavimentos de conchas e superficies de erosão (subunidade 2),

uma camada com fósseis preservados em posição de vida invertida (subunidade 3) e,

novamente, uma concentração densa de bivalves silicificados, formando um pavimento de

conchas (subunidade 4) (Simões, 1998; Simões & Kowalewski, 1998a). Uma vez

reconhecidas estas feições, o bloco será agora partido horizontalmente ao longo dos planos

que marcam tais subunidades. Habitualmente, em deconência de diferenças no tipo de

preservação dos fósseis, do grau de silicificação e do intemperismo da malnz, que podem ser
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Figura 47- Seção composta do arenito bioclástico de Ferraz, mostrando seus contatos estratigráficos, bem como as feições tafonômicas e bioestratinômicas das 4 subunidades
microestratigráficas reconhecidas, segundo Simões (199S) e Simões & Kowalewski (1998a).
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distintas em cada subunidade, o bloco pode ser parlido até com certa facilidade ao longo

destes planos. Por exemplo, nas subunidades I e 4 do arenito bioclástico de Ferraz, tanto os

fósseis como a matnz estão silicificados, enquanto nas subunidades 2 e 3 os fósseis ocorrem

como moldes extemos e intemos (Simões & Kowalewski, 1998a). É importante destacar que

cada bloco, que agora representa cada uma das subunidades, deve estar tambern orientado, em

relação ao bloco original.

Em seguida, cada bloco será preparado tanto do ponto de vista fïsico, como químico,

considerando as características intrínsecas de cada um. No caso dos fósseis estarem

silicificados a metodologia de preparação pode seguir a descrita por Simões (1988) e Simões

& Fittipaldi (1992). Entretanto, é IvtnnscnoÍvu que os fósseis NÂo sejam extraídos da

matiz. O que deve ser eliminado são os sedimentos em tomo dos fósseis, mas a sua

distribuição original deve ser mantida, pois a feição tafonômica é indispensável para a análise.

Nos casos onde os fósseis estão preseruados como moldes, não apenas os moldes intemos são

importantes (por conterem informações para a análise autoecológica), mas os extemos

também, pois podem fomecer informações tafonômicas (corrosão, bioerosão) valiosas. Em

qualquer caso, porém, deve ser lembrado que todo bioclasto (partícula de origem orgânica

maior que 2 rîm, sensu KidweÌI, 199i), representando um ÍÌagmento ou organismo completo

(não fragmentado) é importante para a análise.

Etapa 4. Envolve a análise qualitativa, como a descrição das feições tafonômicas

(bioestratinômicas e diagenéticas), a classificação taxonômica e a descrição das feições

morfofuncionais (intemas e externas) dos fósseis presentes em cada subunidade.

Etapa 5. Inclui a análise quantitativa, para os elementos de cada subunidade. No caso das

concentrações dominadas por bivalves (veja Torello & Simões, 1994; Simões et al.,1996a;

Klein, 1997; Simões & Kowalewski, 1998a; Torello, 1999), braquiópodes (Kowalewski,

1996) e trilobitas (Speyer, 1987; Speyer & Brett, 1996; Lima, 1997; Lima & Simões, 1998),

apenas para citar exemplos paleozóicos mais comuns, a preservação de cada exemplar é

descrita, usando classes tafonômicas semi-quantitativas (Fürsich & Flessa, 1987; Davies er

al., 1989; Feige & Fürsich, 1991 ; Flessa et al., 1993; Kowalewski et al', 1994, 1995; Simões

& Kowalewski, 1998a). As classes tafonômicas definidas, entretanto, só podem ser aplicadas

para os exemplares substituídos (e.g., silicificados) ou moldes extemos. Com a finalidade de

comparar os diferentes padrões de preservagão entre os fósseis de uma mesma subunidade ou
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entre estas, tafogramas temários são construídos empregando-se o modo R (Kowalewski er

at., 1995) ou o modo Q (Simões et al., 1996b). Paralelamente, são levantados os dados

biométricos pertinentes ao(s) grupo(s) estudado(s). Em seção, os espécimes são ainda

classificados quanto a sua orientação espacial relativa ao plano de acamamento. Em planta, a

orientação azimttal dos espécimes alongados é tomada (Kidwell & Bosence, l99l). Todos os

dados quantitativos podem ser organizados em planilhas Microsoft Excel 7.0 ou superior. Os

gráficos podem ser gerados usando DeltaGraph Professional 4.0.2 ou superior e as análises

estatísticas são executadas utilizando o pacote de proglamas presentes no Statistical Analysis

System (SAS) (veja SAS Intitute, 1989a, b; 1990).

Etapa 6. Abrange a interpretação dos dados, incluindo: a- reconstrução do hábito de vida de

cada espécie analisada; b- a determinação dos padrões de preservação das diferentes espécies

e entre exemplares de uma mesma espécie e, c- a interpretação dos processos sedimentares

responsáveis pela gênese de cada subunidade. É nesta fase que o problema da mistura

temporal e da mistura espacial, deve ser analisado, não só para todos os elementos de uma

mesma subunidade, como para elementos de uma mesma espécie (mistura temporal

desarmoniosa) (Kowalewski, 1997). Várias são as feições diagnósticas e sugestivas destes

fenômenos (veja, por exemplo, Simões & Kowalewski, 1998a). Os dados obtidos são

confrontados com os da îat:ureza sedimentológica e estratigráfica e a gênese da acumulação

(cada subunidade) e sua história paleossinecológica determinada.

Etapa 7. Envolve o confronto dos dados obtidos e interpretados nas etapas 4, 5 e 6 e seu

confronto com as hipóteses iniciais. Em certos casos, uma redefinição de hipóteses poderá

ocolïer.

As sete etapas estão sintetizadas no lluxograma da figura 48. Apesar de se constituir

um bom guia metodológico, ceÍamente ele poderá ser ampliado e mais detalhado no futuro.
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fnterpretaçâo dos Dados

Figura 48- Fluxograma de trabalho e etapas na realizaçã.o de uma análise paleoecológica levando em conta o estuclo
autoecológico e tafonômico de detalhe, como ponto de partida para a elaboração de hipóteses e reconstruções
paleossinecológicas.

I - Análises estatísticas;

2- Geração de gráficos.

l- Reconstrução do hábito de vida;

2- Determinação dos padrões de preservação;

3- Interpretação dos processos sedimentares;

4- Reconhecimento clo fenômeno de mistura
temporal e espacial.

I - Blocos diagramas reconstruidos segundo a

cornplexidade interna das concentrações
fossilíferas.
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8. Coxcr-,usÕns

1) Conceitos da análise morfofuncional estabelecidos para bivalves viventes podem ser

aplicados, com as devidas reservas, no estudo paleoautoecológico dos bivalves do

Grupo Passa Dois (assembléias de Anhembîa froesi, Pinzonella illusa e Pínzonella

neotropica), da Bacia do Paraná, especialmente para as espécies que ocolrem com

as conchas silicificadas;

2) Os resultados paleoautoecológicos obtidos fomecem dados importantes para a

interpretação do modo de vida (e.g., profundidade e velocidade de escavação) e do

habitat (e.g., batimetria, substrato) colonizado pelos bivalves estudados;

3) Dados paleoautoecológicos e tafonômicos podem ser combinados, fomecendo

informações importantes sobre a dinâmica sedimentar (e.g., taxa de sedimentação),

do ambiente de vida dos bivalves ou dos locais de origem e sotenamento final das

acumulações esqueléticas (concentração de material bioclástico);

Na assembléia de Anhembia froesi predominam as formas escavadoras rasas, lentas

(Tambaquyra camargoi) e rápidas (Anhenbia froesi); lormas da semi-infauna

(Barbosaia angulata) e formas da epifauna (?Anthraconaia mezzalirai);

Na assembléia de Pinzonella illusa oconem formas escavadoras rasas, rápidas

(Favalia arcuata, Holdhausiella elongata e Runnegariella fragilis) e lentas

(Pinzonella illusa, Terraiopsis aequilateralis, Othonella araguaiana;

Plesiocyprinella cãrindta e Ferrazia cardinalis); escavadoras intermediárias rápidas

(Cowperesia (lnceps e Angatubia cowperesioides) e leîÍas (Casterella gratiosa e

Itatamba paraimø); formas escavadoras profundas lentas (Roxoa corumbataíensis);

e formas da epifauna bissada (Coxesia mezzalirai);

Na assembléia de Pinzonella neotropica são encont¡adas formas escavadoras, lentas

(Jacquesia brasiliensis e Pinzonella neotropica); formas escavadoras profundas,

lentas (Roxoa intricans); e formas da semi-infauna bissad,a (Naiadopsis lamellosus);

Em muitos casos, as formas escavadoras rasas e intermediárias, da semi-infauna e da

epifauna, não estão preservadas no provável substrato de vida (e.g., ?Anthraconaia

mezzaliraì, Barbosaia angulata, Cowperesia anceps, Coxesia mezzalirai,

Runnegariella fragilis, Jacquesia brasiliensís e Pinzonella neotropica). Essas

espécies estão mais sujeitas à mistura temporal (time-averaging) e à mistura espacial

4)

s)

6)

7)
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(spatial-averaging), face ao modo de vida mais exposto à ação dos distúrbios fisicos

de fundo (e.g., correntes tracionais);

8) Todas as espécies examinadas eram suspensívoras, possuindo, no caso das espécies

escavadoras, siñes curtos (e.g., Plesiocyprinella carinata) ou longos (Ro-roa

intricans);

9) Pela primeira vez, no Permiano, são identificados bivalves com estnrturas

decorrentes do ataque de organismos predadores, durófagos de odgem ainda

desconhecida. Essas estruturas são representadas por orificios circulares ou ovais,

preferencialmente na região mediana da valva, identificadas nas conchas das

seguintes espécies: Casterella gratiosa, Plesiocyprinella gratiosã, Pinzonella illusa

e Terraiopsis aequilateralis (assembléia de Pinzonella illusa);

10)A alta proporção de bivalves escavadores nas assembléias estudadas não é feição

comum no Neopaleozóico. Pode ter contribuído para isso a pressão seletiva exercida

por processo sedimentares (e.g., tempestades) e por predação. Evidências fomecidas

por exemplos similares em mares epicontinentais do Devoniano (Grupo Halminton,

Nova Iorque) e do Pleistoceno (Japão, Nova Zelandia) suportam essas conclusões;

l1)A baixa proporção de bivalves da epifauna nos sedimentos das formações Serra

Alta,'lerezina e Corumbataí pode estar relacionada à hês fatores principais: a- baixa

disponibilidade de substratos grossos, estáveis favoráveis à colonização por bivalves

bissados; b- alto grau de estresse ambiental, sugerido também por informações

estratigráficas que caracterizam o intervalo estudado (assembléias Anhembia froesi,

Pinzonella illusa e Pinzonella neotropica) e, c- as condições batimétricas

predominantemente rasas reinantes durante a deposição das formações Terezina e

Corumbataí, favorecendo o ¡etrabalhamento das acumulações esqueléticas e de

outros substratos ricos em material bioclástico. O constante retrabalhamento desies

sedimentos dificultaria a colonização pelas formas de epifauna e semi-infauna

bissadas;

t 2) Nenhuma concha dentre as cerca de 3000 obsewadas, das 25 espécies analisadas,

apresenta feições morfológicas (e.9., claustrum, torção de valvas, tubérculos) ou

tafonômicas (e.g., pontos de dissolução na região umbonal, injúrias restauradas)

características de bivalves dulcícolas ou que estiveram expostos por prolongados

períodos de tempo à água doce. Po¡ outro lado, feições morfológicas típicas de

bivalves marinhos são encontrados em vá¡ias espécies. Por exemplo, esculturas

assimétricas ocorrem em Cowperesia anceps e Tambaquyra camargoi;
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ornamentação radial está presente em Ferrazia cardinalis; dentição heterodonte em

Pinzonella illusa e Tetaiopsis aequilateralis; lúnula foi verificada em Pinzonella

illusa, Casterella gratiosa e Plesîocyprinella carinata e, por fim, concha

anteriormente expandida ocorre em Runnegariella fragil¡s. Adicionalmente, feições

bioestratinômicas (e.g., predação por durófagos) que não são conhecidas em

bivalves de água doce, foram notadas nas conchas de Pínzonella illusa, Terraiopsis

aequilateralis e Plesiocyprinella carinata;

13) Os dados acima permitem afirmar apenas que os bivalves das assembléias Anhembia

froesí, Pinzonella illusa e Pinzonella neotropicd não foram dulcícolas, não sendo

possível precisar o teor de salinidade do ambiente, que deve te¡ sido altamente

variâvel, segundo informações sedimentológicas, estratigráficas e

micropaleontológicas;

14) Sugere-se, pela primeira vez, que Anhenbia froesí e Tambaquyra camargoí,

bivalves comuns nos sedimentos da Formação Serra Alta e base da Formação

Corumbataí, são bons candidatos permianos a serem incluídos no rol de bivalves

quimiossimbióticos. Feições anatômicas como rosltum e grande desenvolvimento

cotpóreo, típicos de bivalves quimosimbiontes são notáveis nessas espécies. As

características estratigráficas, paleoambientais e, inclusive, de tectônica

sindeposicional, constituem evidências favoráveis a esta interpretação;

l5)A combinação de dados tafonômicos e paleoecológicos possibilita a interpretação de

eventos sedimentares atuantes na gênese das concentrações fossilíferas. Utilizando-

se, como exemplo, os espécimes de Naiadopsis lamellosus preservados articulados

fechados e provavelmente em posição de vida, pôde-se determinar a provável

seqüência de eventos geradores desta concentragão intemamente complexa,

representando um registro composto de eventos episódicos (tempestades, deposição

de lama), posteriormente retrabalhados por correntes ou mesmo por processos

associados às tempestades subsequentes. Este fato caractenza uma retroalimentação

tafonômica entre a espécie Iy'a iadopsis lamellosus, típica de semi-infauna, e conchas

de outras espécies da infauna (e.g., Pinzonella neotropica, Cowperesia anceps);

l6) A mistura temporal e espacial de bioclastos é um fenômeno natural, reconhecido em

acumulações esqueléticas de diferentes idades. No Permiano da Bacia do Paraná, em

grande parte, como deconência das condições predominantemente de águas rasas, as

concentrações fossilíferas, mormente representadas por tempestitos proximais,

apresentam alto grau de mistura temporal. Esse fato difìculta as reconstruções
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paleossinecológicas. Entretanto, análises paleoautoecológicas (morfologia

funcional) e bioestratinômicas prévias, de alta resolução, abrem uma nova

perspectivas para trabalhos futuros. Propõe-se, para isso, como passo inicial, um

protocolo com sete etapas distintas, possibilitando a verificação mais acurada de

hi póteses paleossinecológicas.
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Tabelas de medidas e índices dos bivalves do Grupo Passa Dois ut¡lizados nesse estudo.

Legendai
O número se refere ao registro de tombo do exemplar na Coleção Científica do

Laboratório de Paleozoologia Evolutiva, Departamento de Zoologia, IBB/UNESP. Exemplares
depositados no Departamento de Geologia Sedimenlar e Ambiental/UsP, quando presentes,
estão indicados com o prefixo GPlT e GP1E. Espécimes depositados no American Museum of
Natural History, EUA e no Departamento Nacional da Produção Nac¡onal, RJ, estão indicados
pelas siglas AMNH e DGM, respect¡vamente.

Medìdas em m¡limetros.
Larguras med¡das através de uma valva (multiplicar por 2 paø obter a largura total),

exceto quando indicado articulação,
VD = valva direita
VE = valva esquerda
M = concha em molde
S = concha silic¡ficada
CM = contra molde
C = comprimento
CA = comprimento anterior
A = altura
L = largura
C/A = alongamento
A,/L = obesidade
CAJC = alongamento anterior
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Figs. 1-2

Fig. 3

Figs 4-5

ESTAMPA I

Barbosaia angulata Mendes, 1952
l, molde intemo, vista lateral da valva esquerda, X 2.4,
DZP|2372;2, esquema gráfico, vista lateral da valva esquerda
mostrando musculatura adutora posterior e linha integropaliada,
DZP/23',72.

Maackia contorta Mendes, 1954
3, molde intemo, vista lateral da valva esquerda mostrando
dupla carena, X l.8,DZP/ 2336.

Mendes ia píracícabensis Maranhão, I 986
4, molde intemo, vista lateral da valva direita, X 2, DZP/1871;
5, esquema gráfico, vista lateral cla valva direita mostrando
musculatura adutora anterior, posterior e linha integropaliada,
DZP|18't1.

? Anthraconaia mezzalirai Maranhão, 1995

6, molde extemo, vista lateral da valva esquerda, X 2.4,
DZP|2327.

Fig. 6

Figs. 7-9 Anhembia f'oesl (Mendes), 1949
7, molde intemo, vista lateral da valva esquerda, X 1,

DZP|2889, setas: R: Rostrum, LP= Linha palial; 8, esquema
grático, vista lateral da valva esquerda mostrando musculatura
adutora anterior e linha integrop aliacla, DZP/2889; 9, molde
interno, vista lateral da valva esquerda, X 0.'7, DZP 12889, seta:
AA: Músculo adutor anterior.

Tamb aquyra camargo i (Beurlen), 1 954
10, molde interno, vista lateral da valva direita, X 0.6,
DZP 12250, seta: AA: Músculo adutor anterior; 1 1, esquema
gráfico, vista lateral da valva direita mostrando musculatura
adutora anterior, DZP/2250; 12, molde extemo, vista lateral da
valva direita mostrando ornamentação concêntrica, X 1.4, DZP
2895.

Figs l0-12





Fig. I

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Figs. 5-6

ESTAMPA II

Othonella araguaiana Mendes, 1963

1, concha silicificada, vista late¡al da valva direita, X 1.3,DZP
2764.

Favalia arcuata Mendes, 1962
2, concha silicificada, vista lateral da valva direita mostrando
forma laminar da concha, X 1.9, GPIT/954.

Runnegariellafragil¿s Simões & Anelli, 1995

3, concha silicificada, vista lateral da valva mostrando porção

anterior da concha expandida, X 3.6,DZP 833.

Itatamba paraima Simões et al., 199'7

4, concha silicificada, vista lateral da valva esquerda, X 1.3,

DGP 7-947.

Pinzonella îllusa Fleed, 1932
5, concha silicificada, vista interna da valva direita mostrando
musculatura adutora anterior e linha integropaliada, X 2.5,DZP
20; 6, concha silicificada, vista dorsal das valvas conjugadas
mostrando maior largura meso-posteríor, X 2.5, não catalogada.

Casterella gratiosa Mendes, 1952
7, molde intemo, vista intema da valva direita, X 1.8,DZP 472,
seta: SP: Sinus palial.

P lesiocyprinella carinata Holdhaus, l9 I 8

8, concha silicificada, vista lateral da valva esquerda, X 2,

AMNH 28976; 9, concha silicificada, vista dorsal das valvas
conjugadas mostrando maior largura meso-posterior e

obesidade pronunciada, X 1.6, DGM 5020- 1 .

Ferrazia cardinalis Reecl, 1932
10, concha silicificada, vista lateral da valva esquerda
mostrando omamentação radial, X 1.4, DGP 7-958.

Roxoa contmbataiensis Mendes, 1952
11, concha silicificada, vista lateral da valva esquerda, X 3,

GPIT/65; 12, concha silicificada, vista clorsal das valvas
conjugadas mostrando a forma da concha cilíndrica e grande

descontinuidade sifonal, X 1.6, GPIT/65.

Fig. 7

Figs. 8-9

Fig. l0

Figs. I 1- l2





Fig. I

Fig.2

Angatubia cowperesioides Mendes, I 962

l_:g:hl silicificada, visra lateral da valva direita, X 3.8,GPtTt945.

Cou,peresia anceps (Reed), 1935
2, concha silicificada, vista lateral da yalva direita mostrando
forte ornamentação concôntrìca em seção, X LZ,- OCp l tSZ,
seta: Or= ornamentação concêntrica.

Coxesia mezzalirøi Mendes, 1952
3, concha sìlicificada, vista lateral da valva direita mostrando
forma 'lnitil(iide,' da concha, X 2.5, DGM 4025.

Holdhausiella elong.ata (Holdhaus), 1 9 1 g

l_:"ry!q silicificada, vista lateríl da valva esquerda, X 2.3,
DZP 2750.

Terraiopsis aequilntera lis (Mendes), 1952
5, concha silicificada, vista intema da valva direita mostrando
dentição ¡ererodonta, seras: AA: Músculo ø"iåiì"r..i"., l_p=
Linha palial, X 2.3, llGp, não catalogada.

Pi n zonel la neot rop i ca (Reed), I 92g

9,_"_olghu silicificada, vista lateral da valva esquerda, X 2.7,
DZP 2669.

Nai adops is I ame I losus Mendes. I 952
7, conoha silicificada, vista lateral da concha esquerda , X 1.4,DZP 1109, seta: musculatura adutora anterioi; S,-'*n"lru
silicificada, vista dorsal das valvas conjugadas .ãro*ì" år¡".
largura na região central das conchas, *, i.q,ozp ign.- "

Jacquesia bras iliensis (Reed.), 1929
9. molde intemo, vista lateral da valva esquerda, X 1.6, DZ
1791.

Roxoa intricans (Mendes), 1944
j!, 9o1cha silicificada, visra lareral da valva direita, X 3.4. Dcp
7/6.4; 1^l-, concha silicilicada, vista interna ¿u 

"ui"u 

-ãi."ì", 
X2.4, DGM 40/6. sera: Sp= Sinus palial.

ESTAMPA III

Fig. 3

Fig.4

Fig. s

Fig. 6

Figs. 7-8

Fig. 9

Figs. 10-11
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