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Se o que vemos e interpretamos como verdade depende do ponto

de vista do observador e também de sua intepretação dos fatos, então:

Não existe verdade mais absoluta que a relatividade de todas as verdades.

Mas o que seria da ciência sem as múltiplas verdades? No mínimo perderia

a sua poesia.





Resumo

No presente trabalho foram analisadas amostras de mão (carbonatos) provenientes da

Formação Tagatiya Guazú, Grupo Itapucumí Paraguai (extremo sul da Faixa Dobrada 

Vallemí) e da Formação Tamengo Grupo Corumbá Brasil (Sul da Faixa Paraguai)

todas do final do Ediacarano e lâminas delgadas confeccionadas a partir destas amostras e

de outros carbonatos da Formação Tamengo e também provenientes da Formação Kuibis,

Namíbia. Todas foram fotografadas e os diâmetros dos funis das espécies de Cloudina

presentes medidos (tanto das amostras de mão quanto das lâminas delgadas). As medidas

obtidas foram analisadas por técnicas estatísticas básicas e testes de normalidade, e não

paramétricos (teste de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis) e também teste de

Kolmogorov-Smirnov para se estabelecer possível semelhança entre as amostras,

também se efetuou análises exploratórias de Escalamento Multidimensional não Métrico

e Análise de Agrupamento. Os resultados obtidos permitiram estabelecer a presença de três

espécies de Cloudina, sendo uma delas nova (C. lucianoi, C. riemkeae e C. latilabrum n.

sp.). Também foi possível estabelecer relações ecológicas onde se concluiu que viveram

em ambientes semelhantes, juntas temporalmente. Detectou-se a presença de C. riemkeae

partir da comparação com as mensurações efetuadas no material proveniente da Namíbia e

não foi detectada a presença de C. hartmannae na Faixa Paraguai. Propôs-se uma filoginia

para as espécies presentes na Faixa Paraguai e o processo de especiação que teria levado a

filogenia proposta. Amostra da Formação Tagatiya Guazú foi submetida a técnica de

microtomografia de raio-X. A microtomografia de raio-X permitiu o estabelecimento de um

novo organismo ou dubiofossil para o Final do Ediacarano, Virgula itapucumense

interpretado como possuindo corpo mole, segmentado que foi considerado como

engenheiro de ecossistema pela sua forma de vida, infauna provavelmente se

alimentava de tapetes bacterianos, ou também pelotas de fezes de organsmos infaunais.

Palavras-chave: Faixa Paraguai, Faixa Vallemí, Formação Tagatiya Guazú, Formação

Tamengo, Cloudina latilabrum, Cloudina lucianoi, Cloudina riemkeae, Virgula itapucumense,

especiação.



Abstract

In the present work were analyzed hand samples (carbonates), as well as thin sections from

Tagatiya Guazú Formation, Itapucumí Group, Paraguay (Southern Vallemí Fold Belt) and

from Tamengo Formation Group Corumbá, Brazil (Southern Paraguay Belt) from the end of

Ediacaran period, and thin slides obtained from these samples and others carbonates from the

same formations as well as from Kuibis Formation Namibia. All samples were photographed

and the diameter of the funnels of species from Cloudina were measured (from hand samples

and thin slides). The measurements were analyzed by simple statistics methods in order to

determine mean, standard deviation and other parameters, normality tests were used, and non-

parametric tests performed (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis) and also the test of Kolmogorov-

Smirnov, exploratory technics were applied in order to find any possible similarity between

samples. Exploratory techniques NMMDS and Classical Clustering were applied to find

affinities between samples. The results of statistical analyses led to the establishment of three

species of Cloudina: C. riemkeae, C. lucianoi and C. latilabrum n. sp. in the Paraguay and

Vallemí Belt. Also, ecological relations between these species living in the same habitat at the

same time at the end of Ediacaran period were inferred. The presence of C. riemkeae was

inferred by comparing the measurements of this species present in slides from Namibia with

those slides and hand samples from Paraguay Belt. The presence of C. hartmannae was not

detected in the Paraguay Belt. A phylogeny for the species of Cloudina present in the

Paraguay Belt was proposed as well as a process of speciation that led to this phylogeny. A

sample from Tagatiya Guazú was used in X-Ray microtomography. The results of X-Ray

Microtomography led to the establishment of a new fossil organism or at least a dubiofossil at

the end of Ediacaran period that has soft body and was segmented named Virgula

itapucumense, that was considered an ecosystem engineer due to its life mode, infaunal and

feeding in bacterial mat, or feces pellets of infaunal organisms.

Key words: Paraguay Belt, Vallemí Belt, Formation Tagatiya Guazú, Formation Tamengo,

Cloudina latilabrum, Cloudina lucianoi, Cloudina riemkeae, Virgula itapucumense,

speciation.
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1. Introdução

O Ediacarano (Mángano & Buatois, 2014; Darroch et al., 2015; Droser et al.

2017) é o último período do vasto intervalo do tempo geológico conhecido como o Pré-

Cambriano e como tal compreende a faixa de tempo entre 635-541 milhões de anos

antes do presente.

O Ediacarano é um dos episódios mais discutidos da história da Terra dos pontos

de vista evolutivo, ecológico e geológico porque foi palco de transição da biosfera

microbiana para uma nova, de organismos multicelulares diversos e, importantemente,

macroscópicos.

A primeira biota desta natureza, a biota de Ediacara latu sensu, era

morfologicamente muito diferente da atual e marcada, inicialmente, pelas formas

fractais de rangeomorfos (Cuthill & Morris, 2014) e ao longo de toda sua breve mas

importante existência, por inúmeros organismos multicelulares de “corpo mole” de

tamanhos variados, incluindo algumas formas reconhecidas como basais de filos

modernos, mas, talvez na maioria, formas de posição sistemática e filogenética de difícil

compreensão ou até enigmáticas como os Vendobiontes definidos por Seilacher (1989)

como um reino aparte.

Também neste período, a hidrosfera e a atmosfera passaram por importantes

mudanças intimamente interligadas aos acontecimentos na biosfera e na própria

paleogeografia das massas continentais e oceanos relacionadas à intensa atividade

orogenética do complexo processo de amalgamação do supercontinente Gondwana que

reuniria o que viria a ser Antártica, América do Sul, África, Madagascar, Austrália,

Península Arábica e Índia.

A intensificação do intemperismo continental associada à tectônica global

marcou uma profunda alteração da geoquímica dos oceanos que teve reflexos na própria

evolução da vida. Tanto que, no final do Ediacarano, apareceram os metazoários com

exoesqueleto (por exemplo, espécies da família Cloudinidae Hahn & Pflug, 1985,

Corumbella werneri Hahn et al., 1982 e Namacalathus hermanastes Grotzinger et al.

2000).

Estes fenômenos marcaram uma revolução não apenas da forma e função dos

organismos, mas também nas relações ecológicas e ocupação do ecoespaço. Tais
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organismos com exoesqueleto, alguns atribuídos ao Filo Cnidária (C. werneri e

Cloldina spp.) (Grant, 1990, Pacheco et al., 2011, Vinn & Zaton 2012 Wood, 2011,

2017), eram sésseis e já apresentavam uma nova dimensão fisiológica e etológica,

capazes de predar e não apenas se alimentar como os filtradores, e possuíam simetria

corporal distinta da anterior, com características de metazoários modernos. Este passo

foi importante para o surgimento posteriormente na “Explosão Cambriana” (Conway

Morris, 2000) de clados com grande número de espécies com novos modos de vida e

capazes de ocupar ainda mais nichos ecológicos (Bambach et al., 2007).

A evolução da vida na Terra pode ser considerada como um “continuum”. Há

grande polêmica no que concerne ao início da diversificação da vida metazoária no

planeta Terra, como também com relação à classificação taxonômica dos metazoários

Ediacaranos, mesmo baseando-se em informações morfológicas ou moleculares

(Bromhan et al., 1998; Xiao et al., 1998; Kump & Arthur, 1999; Narbonne, 2005;

Edgecomb et al., 2011; Grotzinger et al., 2011; Northcutt, 2012; Zhang et al., 2012;

Dunn et al., 2014; Joel et al., 2014; Burzynski & Narbonne, 2015; Droser & Gehling,

2015).

Acritarcos são com certeza encontrados em rochas datadas de ~1,8Ga (Lamb et

al., 2009), entretanto Javaux et al. (2010) afirmaram ter encontrado acritarcos em rochas

datadas de 3,2 Ga, embora isto deva ser visto de forma crítica, uma vez que rochas com

esta idade teriam passado por processos metamórficos que alterariam sobremaneira o

registro fossilífero morfológico. Assim os eucariotos já existiam no PaleoProterozoico,

o próximo passo seria o aparecimento da complexidade multicelular.

Mills et al. (2013) baseados em experimentos em laboratório com poríferos

modernos, Halichondria panicea, demonstraram que estes são capazes de viver em

níveis de oxigênio dissolvido de aproximadamente 0.5% a 4% dos níveis atmosféricos

atuais, como as esponjas são reconhecidamente os metazoários filogeneticamente mais

basais, este fato poderia indicar que o surgimento dos metazoários aconteceu ainda no

MesoProterozoico.

De acordo com Fedonkin (2003) a modificação da base geoquímica, via

alteração da geoquímica das águas oceânicas (Canfield et al., 2007), a diminuição da

temperatura do planeta devido ao trapeamento de carbono diminuindo o efeito estufa

gerado pela atmosfera rica em CO2, demonstrado por várias glaciações e o aumento do
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nível de oxigênio da atmosfera (Canfield & Teske, 1996; Narbonne et al., 2010) e da

porção superficial da coluna d’água oceânica, teriam estimulado a complexidade das

formas de vida e o aparecimento da heterotrofia no Proterozoico há 1,5 Ga.

De acordo com este cenário os organismos passaram a depender da produção

dos autotróficos para a obtenção de energia desenvolvendo comportamento mais

sofisticado de predação e demais simbioses.

O processo de aumento da complexidade dos organismos se esboça como um

continuo envolvendo o aparecimento de metazoários e chegando ao Ediacarano já com

uma alta complexidade orgânica com formas diferentes das atuais e com tamanho maior

dos indivíduos (Xiao & Laflamme, 2008).

Assim observa-se que no Ediacarano surgem os primeiros fósseis de Bilateria

que posteriormente promoveram a diversificação da fauna no Cambriano (Conway

Morris, 2006; Peterson et al., 2008). Desta forma, se os eucariotos surgiram ao final do

Archeano, ou início do Proterozoico, um longo período de tempo passou até o

aparecimento de Bilateria, a simetria da maior parte dos metazoários atuais que com

certeza já existia no Ediacarano (Kimberella quadrata Glaessner & Wade, 1966;

Parvancorina mimchami, Glaessner 1958).

O reconhecimento do momento da radiação dos metazoários é crucial para a

compreensão dos processos macroevolutivos associados ao surgimento de novos

organismos no Cambriano (Peterson et al., 2008). Mesmo utilizando-se relógios

moleculares o momento da diversificação metazoária é difícil de se estabelecer

(Dourzey et al., 2004), uma vez que os relógios moleculares estimam períodos muito

discrepantes.

O registro fossilíferos é uma importante ferramenta que fornece informações que

servem para calibração dos relógios moleculares, uma vez que apresenta uma idade

relativa para o surgimento de novidades morfofisiológicas, que são frutos de inovações

genéticas.

Ichnofósseis, em especial fósseis traços ou mesmo a presença de estruturas

resultantes da ação biogênica também servem para a caracterização de complexidade

ambiental. Embora seja impossível se saber exatamente qual organismo produziu tal

estrutura há a agregação de mais informação ecológica.
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1.1 Objetivo

A utilização de análises estatísticas permite uma compreensão mais exata, tanto

das interpretações tafonômicas, quanto da presença de espécies de organismos de um

mesmo gênero em um ambiente, através do agrupamento de amostras e gráficos que

permitem interpretar o padrão de distribuição das estruturas analisadas em amostras.

O presente trabalho tem por finalidade a comparação entre associações de

metazoários com exoesqueleto calcário (Cloudina spp.) encontradas na Formações

Tamengo do Grupo Corumbá e Tagatiya Guazú Grupo Vallemí e de amostras

provenientes da Namíbia com o uso de metodologia estatísticas.

Desta forma poder-se-á ter uma ideia mais clara das espécies presentes e suas

relações filogenéticas e também dos processos evolutivos que levaram ao

estabelecimento das espécies do gênero citado.

Analisar amostras da Formação Tagaiya Guazú para descoberta de possíveis

novas estruturas que possam ser consideradas fósseis.

1.2 Justificativa

O final do Ediacarano na Formação Tagatiya Guazú e Tamengo é marcado pela

existência de um ecossistema diversificado no que tange aos metazoários produtores de

exoesqueleto calcário (Cloudina spp. Namacalathus sp.) e organismos com

exoesqueleto quitinizado (Corumbella werneri) além de fósseis traços de prováveis

animais de corpo mole. O conhecimento das espécies presentes, em especial dos

animais com exoesqueleto calcário (eg. Família Cloudinidae) é de fundamental

importância para a compreensão das forçantes ecológicas deste período uma vez que

estes animais desempenharam papel importante na estrutura do ecossistema do período,

por exemplo como formadores de recifes na Namíbia (Penny et al., 2014).

O estudo, em diversos pontos, das composições das associações fossilíferas de

Cloudinas spp. é importante para a compreensão do processo evolutivo destas espécies

precursoras da radiação Cambriana. Além do mais a investigação filogenética das

espécies de Cloudina spp. fornece aporte para o conhecimento dos processos de

radiação evolutiva do período em estudo.
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Uma análise mais detalhada das estruturas presentes nos carbonatos da

Formação Tagatiya Guazú também poderá trazer informações sobre a presença de

novos fósseis de novos organismos presentes no ecossistema.

A Formações estudadas (discutidas mais adiante) constituem-se num dos mais

importantes Grupos da América do Sul para o registro fossilífero destes organismos.

2 Para entender o mundo Ediacarano: paradigmas evolutivos e integração com

filogenias baseadas em relógios moleculares e processos microevolutivos.

2.1 Relógios moleculares

Conhecer o funcionamento dos relógios moleculares é importante para a

compreensão do momento de cladogênese dos táxons e das implicações

paleo-ecoambientais para a evolução da vida no planeta. Relógios moleculares

têm sido amplamente utilizados para inferência do momento da ocorrência de

divergências filogenéticas entre vários táxons, desde procariontes, algas, plantas,

fungos e metazoários (Peterson & Buterfield, 2005; Peterson et al., 2008).

Relógios moleculares são deduzidos através da análise de sequências de

aminoácidos em uma proteína ou de sequências de nucleotídeos em cadeias de DNA. A

ideia surgiu quando Emile Zuckerkandl e Linus Pauling em 1962 compararam a

sequência de aminoácidos em moléculas de hemoglobina e outras proteínas em

diferentes espécies e notaram haver diferenças nas sequências de aminoácidos em

relação a antiguidade do registro fossilífero.

Logo quanto maior a discrepância entre duas ou mais sequências de nucleotídeos

em um segmento de DNA, ou de aminoácidos em uma proteína, maior deverá ser a

distância filogenética temporal entre as sequências em estudo, uma vez que a há uma

taxa de mutação, nem sempre constante, de substituição de nucleotídeos no DNA

(Pulquério & Nichols, 2006).

A teoria do neutralismo de Kimura (1968) constitui a base para a construção de

relógios moleculares. Kimura e Ohta (1971) explicaram como poderia acontecer esta

variação na cadeia de aminoácidos. A ideia baseia-se na hipótese da existência de uma

taxa constante de mutação para sequências de DNA que não sofrem seleção natural,

assim possuindo valor adaptativo zero ou próximo de zero.
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Caso o valor adaptativo fosse maior que próximo a zero, estas sequências

seriam selecionadas positiva ou negativamente, o que tornaria as mutações não

utilizáveis para a construção de relógios moleculares. O fato de a taxa de mutação não

ser constante entre linhagens filogenéticas fez com que a utilização, e mesmo a

serventia dos relógios moleculares fosse colocada em cheque (King & Wilson, 1975),

mas nas últimas décadas os avanços de cálculos estatísticos e a utilização de relógios

moleculares “relaxados” em vez de relógios estritos, fez com que este problema fosse

gradualmente transposto (Douzery et al., 2004; Ho & Larson, 2006; Lepage et al., 2007).

2.2 A teoria do neutralismo e os relógios moleculares

A teoria do neutralismo provocou grande polêmica, pois até aquele momento a

síntese moderna da teoria de evolução era amplamente aceita, e de acordo com a sua

acepção, haveria apenas mutações vantajosas que aumentariam a aptidão do indivíduo e

as deletérias que implicariam na morte do portador. Kimura (1968) demonstrou

matematicamente que era possível a existência e manutenção de polimorfismos através

da deriva gênica e princípio do fundador e que não era dependente de seleção natural. E

é utilizada como suporte dos relógios moleculares uma vez que prevê que mutações

com efeito neutro têm uma frequência constante de aparecimento nas populações

(Kimura 1987).

A afirmação da inexistência de pressão seletiva sobre uma sequência de DNA

durante todo o período de existência desta sequência é extremamente difícil de

demonstrar, devido a mudanças de pressões ecológicas, tamanho efetivo da população,

aquisição de novas funções para as cadeias polipeptídicas transcritas destas sequências

(enzimas e proteínas), além, é claro, da própria possibilidade de reversão da mutação.

O tamanho efetivo de uma população, definido por Wright (1931, 1938) como

sendo o número de indivíduos que se acasalam em uma população ideal, afeta

diretamente o relógio molecular, uma vez que em populações pequenas a probabilidade

de fixação de mutações de efeito neutro é maior (Bromham & Penny, 2003) e após a

adaptação a novos ambientes estas populações fundadoras passam por rápido processo

de crescimento populacional. Proteínas com novos aminoácidos em sua cadeia podem

passar por processo de exaptação, ou seja, adquirir uma nova função que faria com que

a mutação passasse a ter valor adaptativo diferente do neutro. Assim novos ambientes e
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interações bióticas podem promover a aquisição de valor adaptativo para as sequências

antes neutras.

Entretanto, longas sequências de DNA associadas a regiões intrônicas de um

gene, íntrons são sequências de DNA que não codificam cadeias polipeptídicas, gene

que transcreve, por exemplo o RNA ribossômico (rRNA) podem acumular mutações

que são utilizadas tanto para traçar filogenias entre taxa, como também para se estimar o

momento aproximado da cladogênese para uma determinada linhagem filogenética, isso

obviamente deve ser calibrado pelo registro fossilífero da linhagem em questão. Isto

ocorre devido ao fato de que a sequência codificadora de rRNA é vital para a célula ou

organismo. Nos organismos o gene é formado por sequências intrônicas e exônicas, as

regiões intrônicas ou íntrons são removidos durante o processo de edição do RNA

mensageiro (mRNA) e os éxons são cadeias de ácidos ribonucleicos que são ligados

para a formação do mRNA que é o responsável, juntamente com o ribossomo, pela

síntese da cadeia polipeptídica figura 1. Pelo fato dos íntrons serem excisados durante a

síntese do mRNA, estes podem sofrer mutações que não alterarão as proteínas e

enzimas.

Exceção são os íntrons que codificam os RNA de interferência (RNAi, sRNA)

que são importantes no controle da ação gênica (Chuang et al., 2017). Assim podem ser

ferramentas úteis para os relógios moleculares. Rodríguez-Preito et al. (2014)

descobriram 208 introns com alta taxa de evolução capazes de separar espécies

próximas de reodentes. Em Chiroptera íntrons nucleares forneceram resultados

melhores que DNA mitocondrial na reconstrução filogenética interespecífica (Dool et

al., 2016); relógios moleculares intrônicos també foram itilizados para estimar a

divergência entre macacos dovelho mundo e humanos (Yi et al, 2002).

Figura 1. Esquema de edição de um mRNA. Em azul as sequências intrônicas (Íntrons) em
vermelho as sequências Exônicas (Exons). O m RNA final formado pelos Exons 1+2+3.
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Pode parecer contraditório se afirmar que sequências de ácidos nucléicos ou de

proteínas e enzimas com alto valor adaptativo, como é o caso de rRNA e hemoglobinas,

possam ser utilizadas para análises de relógios moleculares que se baseiam em fixação

de mutações de efeito neutro. Entretanto sabe-se que tais moléculas apresentam uma

região denominada sítio ativo e outra região denominada cadeia estrutural. É justamente

nos componentes da cadeia estrutural que se encontram os elementos (aminoácidos e

nos genes que os codificam os nucleotídeos) que podem ser utilizados para as

inferências dos relógios moleculares por não apresentarem função de ligação química

com outras moléculas (sítios ativos). Mesmo assim, cautela deve ser tomada, pois estas

sequências podem ter importante função na manutenção da estrutura tridimensional da

molécula. Logo a utilização de moléculas para o relógio molecular depende de intenso

estudo bioquímico destas. Já existem genes alvos clássicos para análise de relógios

moleculares como os codificadores de rRNA, a citocromo oxidase 1 das mitocôndrias

entre outros.

Também se faz a coalescência entre os genes das espécies analisadas para se

determinar o último ancestral comum ou o mais recente ancestral comum entre a relação

de genes de duas espécies. A teoria da coalescência procura estimar o tempo e a

variância até chegar ao ancestral comum. Baseia-se na ideia de se poder seguir um par

de cópias de um gene até o seu ancestral comum e na conexão entre o par: tempo até o

ancestral comum e a variação genética de uma população, utiliza apenas informações

moleculares (sequências de DNA) e análises estatísticas (Wakeley, 2009).

A calibração dos relógios moleculares é realizada através do registro fossilífero

ou de eventos geológicos conhecidos geradores de barreiras de vicariância entre

espécies por exemplo o soerguimento do planalto de Talamanca na Costa e oeste do

Panamá que se caracterizou por ser rápido ± 4,5 Ma separando espécies de pássaros

(Weir & Schluter, 2008). O desenvolvimento de análises estatísticas mais poderosas

como análises de parcimônia, máxima verossimilhança e bayesianas têm tornado a

inferência de resultados dos relógios moleculares mais precisas.

Isto, associado às técnicas de coalescência e calibração através do registro

fossilífero, faz com que os resultados obtidos pelos relógios moleculares sejam cada vez

mais aceitos (Baele et al., 2012).

Mutações, duplicações de genes, recombinações e processos de exaptação são

frequentes durante a história vida na Terra, e são as forças que podem ser consideradas

como forças motrizes para o aparecimento de novas espécies (Stafford, 2008; Grassi et
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al., 2008; Asrar et al., 2013; Siepel, 2009; McLysaght & Guerzoni, 2013), são a matéria

prima para a atuação da seleção natural. Estes processos promovem o aumento

da complexidade ecológica e da diversidade da biosfera desde o início do aparecimento

da vida na Terra.

3 Diversificação dos metazoários e complexidade dos ecossistemas

No Précambriano a evolução da complexidade da vida é marcada pelo

aparecimento dos organismos de corpo mole da fauna de Ediacara e na assembleia de

Avalon e White Sea (esta a mais diversa) e da assembleia de Nama, as duas últimas

apresentando uma nova tendência ecológica como oaparecimeto de organismos fixos a

esteiras bacterianas e emergência de forma Bilateria. Também apareceram as inovações

ecológicas do estilo Fanerozoico como maior heterogeineidade de espacial, mobilidade,

estratégias reprodutivas complexas, utilização do ecoespaço e competição por substrato

(Droser et al., 2017).

Na faixa Paraguai e Vallemí, ao final do Ediacarano, encontra-se um

ecossistema composto por diversas espécies. Embora com menor riqueza de espécies

que as associações de Avalon e White Sea, continha biodiversidade distinta

representada por organismos com exoesqueleto calcário e quitinoso.

Com o aparecimento de organismos com exoesqueleto calcário no final do

Neoproterozoico como espécies de Cloudina, Namacalathus hermanastes, Namapoikia

rietoogensis e de anéis quitinizados em Corumbella werneri ocorre uma mudança na

composição dos engenheiros do ecossistema. Estes animais eram restritos a plataformas

carbonáticas (Germs, 1972; Grotzinger et al., 2000; Wood et al., 2002; Babcock et al.

2005) e foram os primeiros metazoários a desempenharem um papel importante na

formação de recifes (Wood & Curtis, 2015).

Eram organismos sésseis presos às esteiras microbianas de trombólitos e

estromatólitos. Cloudina e Corumbella foram inseridos em Cnidaria (Grant, 1990;

Babcock et al., 2005; Pacheco et al., 2011; Vinn & Zaton 2012; Wood et al., 2015) mas

não se sabe a que filo pertenceria Namapoikia, Zhuravlev (2015) inseriu Namacalathus

no Filo lophophorata com similaridade a Brachiopoda e Bryozoa no Superfilo

Lophotrochozoa.Foram animais de pequeno tamanho não mais que alguns milímetros,
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máximo de 19 mm para C. werneri (Pacheco et al., 2015) e de 8 a 150 mm para

Cloudina hartmannae (Germs, 1972).

A biodiversidade está intimamente associada a complexidade de um ecossistema.

Esta aumenta com o aumento das interações ou simbioses aqui definidas como qualquer

tipo de interação entre organismos definida por Anton de Bray (1879) como “a

convivência de organismos diferentes”, por exemplo, mutualismo, parasitismo,

comensalismo, parasitoidismo, sinecrose, entre as espécies que compõem um

ecossistema (Margulis, 1999; Wernegreen, 2004; Moran, 2006).

A complexidade estrutural de um ecossistema pode ser definida em termos da

estrutura física tridimensional, incluindo suas características geológicas, por exemplo a

mata Amazônica é um ecossistema muito mais complexo e diverso que uma fumarola

oceânica e é composta por relevo diversificado com solos distintos que influenciam a

cobertura vegetal e esta, por sua vez está intimamente associada as espécies de animais

em especial Insecta que conta com mais de 5 X 106 espécies presentes neste ecossistema.

Também se inclui neste conceito a complexidade dos organismos chamados de

engenheiros do ecossistema ou espécies fundamentais que são aquelas que modificam,

criam ou mantêm um ecossistema (Wright et al., 2002; Lill & Marquis, 2003).

As relações e interações entre estas espécies e as demais permitem explicar a

maior parte da complexidade estrutural do ecossistema, a quantidade de matéria

orgânica morta depositada enquanto fruto da atividade biológica dos organismos dos

ecossistemas também é uma indicação da sua complexidade (Jones et al., 1994; Bruno

et al., 2003 e 2011; Graham & Nash, 2013).

Logo, quanto mais espécies em diferentes estados simbióticos um ecossistema

possuir, maior será a probabilidade de formação de novos espaços de nichos ecológicos

para abrigar novas espécies, aumentando a riqueza, abundância de espécies e a taxa de

especiação. Assim, maior será a dinâmica deste sistema, aumentando a sua

complexidade (Margulis, 1999; Bregman et al. 2015; Fernández-González et al. 2015;

Nürnberg & Aberhan, 2015; Pey, 2016).

Se colocados no filo Cnidária, Cloudina e Corumbella seriam predadores,

alimentando-se de protistas ou talvez de pequenos metazoários da coluna d’água. Desta

forma a importância destes animais como engenheiros do ecossistema do final do

Ediacarano é mais ressaltada, pois teriam contribuído para uma complexidade maior da
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cadeia trófica deste período promovendo pressões seletivas para que as prezas criassem

sistemas de evazão da predação, além do mais já é amplamente reconhecido na

literatura científica a presença de perfurações em conchas de Cloudina spp. que teriam

sido provocadas por predadores destes organismos (Hua et al., 2003).

A forma de um organismo é muito importante para a compreensão do seu modo

de vida, como ocupa um habitat, como se alimenta e como interage com as demais

espécies e o meio ambiente ao seu redor (Banavara et al., 2014). A forma de um

organismo pode determinar o tipo de seu seu habitat por exemplo: peixes possuem em

sua maioria forma fusiforme com elevada hidrodinâmica, pássaros possuem formas que

aumentam a aerodinâmica, árvores normalmente possuem formas fractais de disposição

foliar para aumentar a eficiência fotossintética, etc.

Isto é especialmente importante na interpretação dos enigmáticos vendobiontes

macroscópicos do Ediacarano.

A maioria de organismos sésseis, os Vendobiontes, (Seilacher, 1992), possuía

formas fractais. As formas fractais de vendobiontes possuíam uma geometria de

ramificação diferente dos organismos atuais como as plantas que também exibem

distribuição foliar fractal (Laflamme et al., 2009).

Pelo fato de se assumir que vários vendobiontes eram metazoários eucarióticos

sésseis e apresentarem formas fractais, alguns autores os interpretam como organismos

osmotróficos, uma vez que viviam imóveis, e a forma fractal aumentaria a superfície de

contato com a água, favorecendo a osmotrofia (Laflamme & Narbonne, 2008; Xiao &

Laflamme, 2009; Brasier et al., 2012; Cuthill & Morris, 2014). Pelo fato de tratarem-se

de organismos sésseis de corpo mole e pela projeção tridimensional de sua geometria,

Cuthill & Morris (2014) entenderam que estes organismos teriam sido adaptados a

ambientes ricos em nutrientes, mas com baixa capacidade competitiva.

Adaptados ao máximo à um meio ambiente rico em nutrientes, estes organismos

teriam sucumbido em parte às mudanças geoquímicas das águas oceânicas ao final de

Ediacarano e no início do Cambriano (Schroeder & Grotzinger, 2007; Wille et al., 2008)

e também ao surgimento de bioturbadores e novos competidores (Bengston & Yue,

1992; Seilacher & Plüfger, 1994; Seilacher et al., 2003).

Observa-se que ao final do Ediacarano já havia uma grande diversidade de

formas de organismos desde organismos com formas fractais, com exoesqueleto

calcário como Cloudina spp. Corumbella werneri Namacalathus hermanastes, além de
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outros com simetria bilateral como Spriggina floundersi, Parvancorina mimchami.

Logo a ocupação do ecoespaço Ediacarano já se paresentava bastante diversificada.

Observa-se, como mostrado acima, que alguns filos modernos já estavam

representados na fauna do NeoProterozoico. Embora a filogenia dos organismos deste

período tenha gerado muita polêmica, colocando-os nos mais diversos filos e reinos

(Droser & Gehling, 2015): Vendobiontas (Seilacher, 1992), colônias de procariotos

(Steiner & Reitner, 2001), protistas (Zhuravlev, 1993), liquens (Retallack, 1994) e

fungos (Peterson et al., 2003), Annelida seria representado por larvas de Sprigggina

(Glaessner, 1958) Bilateria já estavam presentes como Parvancorina mimchami

(Glaessner, 1980; Lin et al., 2006), Dickinsonia spp. Kimberella sp. Yorgia sp. (Xiao &

Laflamme, 2009). Este fato pode ser visto como um processo evolutivo contínuo, onde

não há necessariamente uma explosão de formas novas de vida no Cambriano, mas uma

rápida radiação, em que espécies antigas foram substituídas por novas com adaptações

para o novo estilo de vida surgido das pressões seletivas do Cambriano (Gehling, 1987,

1988; Gehling & Rigby, 1996; Fedonkin & Waggoner, 1997; Narbonne, 2004;

Fedonkin et al., 2007; Gehling & Narbonne, 2007; MacGabhann, 2007; Flude &

Narbonne, 2008; Erwin et al., 2011; Vickers-Rich et al., 2013; Laflamme et al., 2013;

MacGabhann, 2014).

Ao se considerar as espécies de Cloudina e outros táxons como Sinotubilites,

Conotubus e em especial Multiconotubus, observa-se que houve um contínuo de

radiação adaptativa de espécies com exoesqueleto calcário do final do Ediacarano para o

Cambriano (Cai et al., 2017), inclusive mantendo algumas características

paleoecológicas como a elevação do organismo do substrato para obtenção de alimento.

4. Mudanças geoquímicas e durante o NeoProterozoico e a utilização de
isótopos estáveis de Carbono, Oxigênio e Estrôncio.

As mudanças paleoambientais envolvendo a biosfera, hidrosfera, atmosfera e

litosfera imprimiram registros que podem ser recuperados utilizando-se técnicas de

análises isotópicas. Tornando mais robusta as interpretações dos processos evolutivos

das formas de vida no planeta.

Para obter valores isotópicos primários de C, O e Sr da água do mar

incorporados no retículo cristalino da calcita/dolomita durante sua deposição,
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pressupõe-se a utilização de amostras não alteradas por processos diagenéticos e

intempéricos nas análises geoquímicas. Assim, uma vez assegurada esta premissa, se

torna possível a obtenção de informações paleoambientalmente significativas.

4.1       Isótopos de Carbono

12C, o isótopo mais leve de carbono, é incorporado preferencialmente em matéria

orgânica durante a fotossíntese e processos metabólicos devido a sua maior energia

cinética. Consequentemente, uma proporção maior de 13C, em relação à sua

concentração normal no meio ambiente, fica à disposição para ser incorporada em

rochas carbonáticas da mesma época. Para expressar este fracionamento de isótopos

entre estes materiais, utilizam-se valores de δ13Corg e Ccarb, respectivamente, calculados

assim, tanto para carbono em matéria orgânica como no carbonato contemporâneo:

δ13C= (13C/12C da amostra/13C/12C do padrão-1) x 1000‰, onde o padrão é a concha do

cefalópode fóssil Belemnitella americana que é um fóssil do Cretáceo e o padrão é

distribuído pela Vienna Standard Mean Ocean Water.

Isto gera valores de δ13C positivos para estes carbonatos. Mas quando a

produtividade primária diminui, mais 12C poderá ser incorporado ao carbonato,

reduzindo o valor de δ13Ccarb.

Por outro lado, o soterramento de matéria orgânica, que é rica em 12C,

normalmente resulta em valores mais elevados de δ13C para água do mar. Os valores de

δ13Corg, que correspondem aos valores encontrados em material orgânico, normalmente

são muito mais negativos que os valores de δ13Ccarb, o que reflete o forte efeito de

fracionamento efetuado durante fotossíntese (Kump & Arthur, 1999).

Durante períodos frio, ocorre a diminuição da produtividade biológica, mudando

o balanço entre 12C e 13C.

Assim, se torna possível detectar no registro carbonático os episódios de

diminuição da temperatura. Os eventos de glaciação são marcados pela queda abrupta

dos valores de δ13Ccarb, para valores significativamente negativos, que denotaria a

incorporação de quantidades anômalas de 12C, indicativa de uma grande diminuição da

produtividade biológica, pois esta está intimamente associada a temperatura das águas e

continentes.
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4.2        Isótopos de Oxigênio

O fracionamento isotópico de oxigênio está relacionado à temperatura,

salinidade da água, profundidade dos oceanos e pH das águas oceânicas (Jaffrés et al.,

2007). Em temperaturas mais elevadas, 16O é preferencialmente incorporado no vapor

de água, o que aumenta a proporção relativa de 18O na água logo, na água do mar em

temperatura mais elevadas, os valores de δ18O serão maiores. Em ambientes rasos e

restritos, a taxa de evaporação aumenta a salinidade da água e ocorre uma maior

remoção de 16O, assim os valores de δ18O também tenderão a ser positivos.

O cálculo dos vares de δ18O se faz da mesma forma que se calcula os valores de

δ13C e o padrão utilizado é Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW).

Os isótopos de O são extremamente sensíveis à diagênese e à infiltração de água

meteórica pobre em 18O, o que altera os valores de δ18O para valores mais negativos.

Desta forma, a interpretação das assinaturas isotópicas de δ18O neoproterozoicas devem

ser vistas com cautela (Kaufman & Knoll, 1995; Knauth & Kennedy, 2009).

Segundo Jaffrés et al. (2007) o aumento da curva de δ18O no limite

précambriano-cambriano poderia ser devido à intensa deposição de sedimentos

carbonáticos pela deposição de exoesqueletos calcários no fundo oceânico, criando uma

espessa camada sedimentar que inibiria a interação entre a crosta oceânica e o oceano.

Logo o efeito relativo e absoluto das alterações das baixas temperaturas foi reduzido,

causando um incremento rápido nos valores de δ18O em direção aos valores encontrados

atualmente (−0,3‰.).

A interpretação da curva de δ18O durante a história geológica da Terra é bastante

controvertida por ser muito suscetível a alterações diagenéticas, como dito acima. De

acordo com Knauth (2003), os registros de isótopos de O no Paleozoico, que sugerem

uma queda dramática da temperatura dos oceanos, refletiriam o grande sequestro de sal

em bacias evaporíticas no Neoproterozoico, Com isso, a salinidade dos oceanos, neste

período, teria diminuído drasticamente, possibilitando maior dissolução de O2 nas águas

oceânicas, desta forma, permitindo a diversificação de organismos multicelulares com

maior dependência de O2 para o seu metabolismo, inclusive organismos maiores e até

macroscópicos.
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4.3 Isótopos de Estrôncio

Utiliza-se a relação entre os isótopos de Sr, 87Sr/86Sr, para se inferir a

proveniência e importância do aporte de material terrígeno para os ambientes marinhos

(Eisenhauer et al., 1999), pois as águas continentais são mais enriquecidas em Sr87, o

produto do decaimento radioativo de 87Rb. Isto é consequência do fato de os continentes

serem muito mais antigos do que do fundo oceânico, que acumula pouco 87Sr e a razão

87Sr/86Sr da água é baixa, semelhante à do manto. Assim, com o aumento do aporte de

água proveniente dos continentes para os oceanos (em consequência do aumento da área

e da elevação dos continentes e/ou da taxa de erosão continental), a razão 87Sr/86Sr da

água oceânica aumenta (Elderfield, H. 1986; Eisenhauer et al., 1999).

Durante o Neoproterozoico, observa-se um aumento da curva da razão 87Sr/86Sr

(figura 2) de 0,7055 no Toniano a 0,7085 no Ediacarano, o que pode indicar um

aumento da taxa de intemperismo.

De acordo com Halverson et al. (2007), esta tendência refletiria os efeitos do

desmantelamento do supercontinente Rodínia ocorrido entre 753-633 Ma no

Neoproterozoico. Durante a formação e a quebra de Rodinia (Terra Mãe em russo) uma

série de eventos tectônico e orogenéticos ocorreram, o que teria levado a um grande

influxo de nutrientes (Fosfatos, Sulfatos, Fe, Mg, etc.) aos oceanos, fornecendo aporte

de minerais e nutrientes para a fauna Neoproterozoica (Li et al. 2008), que favoreceu o

desenvolvimento de eucariotos unicelulares (acritarcos, microalgas, protistas) e

multicelulares, inclusive, pela primeira vez na história do planeta, formas heterotróficas

macroscópicas, dentre as quais organismos filtradores e osmotróficos, provavelmente de

grupos basais de filos ainda existentes mas também de grupos enigmáticos, que

Seilacher (1992) denominou vendobiontes. .

Precedendo a glaciação Gaskiers (580-582 Ma) (figura 2) observa-se um pico na

relação 87Sr/86Sr sugestivo de intensa orogênese do Ediacarano médio com grande

aporte de terrígenos para os oceanos. Mesmo ocorrendo uma redução na relação

87Sr/86Sr, após a glaciação Gaskiers (figura 2), observa-se um progressivo aumento dos

valores na curva de δ13C das rochas carbonáticas que pode ser atribuído a um aumento

na produtividade biológica dos oceanos.

Isto estaria associado a uma nova recomposição da biosfera Pré-Cambriana que,

após passar por profundas alterações ambientais, depara-se com um ecossistema repleto

de novos nichos ecológicos disponíveis favorecendo um rápido processo evolutivo
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levando ao aparecimento de novas formas de organismos como o observado na fauna de

Ediacara com o surgimento e diversificação dos Vendobiontes (Waggoner, 2003; Shen

et al. 2008).

As análises dos isótopos citados têm sido aplicadas em tentativas de

correlacionar formações que não apresentam fósseis-guia e também para a interpretação

paleoambiental do Neoproterozoico (Knoll et al., 1986; Kaufman et al., 1993; Kaufman

& Knoll, 1995; Gorokhov et al., 1995; Hayes et al., 1999; Kaufman et al.,1997;

Jacobsen & Kaufman, 1999; Halverson et al., 2005, 2007, 2009; Pokrovskii et al., 2006).

Vários trabalhos discutem as limitações das assinaturas primárias de δ13C e δ18O

de sequências carbonáticas do Pré-Cambriano com o intuito de compreender o processo

deposicional, a evolução do sistema oceano-atmosfera e as interações dos processos

bióticos e abióticos durante a evolução do planeta (Burdett et al., 1990; Veizer et al.,

1992a, 1992b; Knoll et al., 1995).

Tal fato evidencia uma provável grande oscilação da produção fotossintética

durante este período, o que teria implicações para a disponibilidade de O2 na atmosfera

e nos oceanos, modulando o desenvolvimento dos eucariotos em especial os

heterotróficos (Planavisky et al. 2015).

As relações entre os isótopos de Sr mostram aumento do processo de lixiviação

da crosta continental indicado pelo menos desde o Criogeniano, (figura 2).

5. Relações entre indicadores químicos, relógios moleculares e o registro
fossilífero durante o Proterozoico

O registro fossilífero durante os períodos indicados na figura 2 (850 a 550 Ma) é

contínuo para acritarcos acantomórficos, algas vermelhas, verdes, lobosea, euglifídeos

protistas com exoesqueleto biomineralizante, não apresentando relação de causa e efeito

entre extinções/radiações e eventos catastróficos globais (Grey et al., 2003; Corsetti et al.

2006).

Relógios moleculares calibrados, (Berney & Pawlowski, 2006) apontam uma

intensa especiação e radiação de diversos táxons. Peterson et al. (2008) chamam atenção

para a intensa diversificação de metazoários ocorrida durante o Ediacarano (figura 3).

Javaux e Knoll (2016) e Sugitani et al. (2015) apontaram que tanto

biomarcadores quanto o registro fossilífero demonstram a diversificação de taxa durante
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o Proterozoico com o surgimento de várias inovações evolutivas desde o

Mesoproterozoico até o Neoproterozoico. Planavisky et al. (2015) argumentam que

grande parte da diversificação de eucariotos teria ocorrido no meio e final do

Ediacarano, ocorrendo uma grande reorganização do ecossistema no meio ambiente

bêntico e superficial dos oceanos.

No grupo Roper (Austrália) Javaux e Knoll (2016) mostraram a diversificação

dos eucariotos desde o Paleoproterozoico até o Neoproterozoico com a aquisição de

importantes estrutura e funções. Os biomarcadores, biopolímeros e evidência fossilífera

no Proterozoico fornecem evidências para as inovações biológicas nos primeiros

eucariotos com implicações para a evolução de célula eucariótica. As datas são as

idades mínimas (figura 4).

Sergeev, (2009) mostrou eventos de radiação e extinção de microfósseis e

acritarcos durante o Proterozoico (figura 5). Desta forma pode-se salientar que durante

todo o Proterozoico ocorreram eventos de radiação de espécies e extinções de vários

táxons de eucariotos.
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Figura 2. Linha do tempo das mudanças biológicas e ambientais durante o Neoproterozoico até
o Cambriano a) linhas cheias e tracejadas em vermelho indicam características chaves dos animais.
Contribuição estimada da exportação da produção marinha inferida a partir de biomarcadores e outros
fósseis, b) sumário das condições redox dos oceanos em diferentes profundidades (pontos de interrogação
marcam os possíveis intervalos de águas intermediarias euxínicas), c) variação secular da composição
isotópica do carbonato marinho, d) composição isotópica de Sr na água do mar. Fonte Lenton et al. 2014.
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Figura 4. Inovações biológicas nos eucariotos; inferência a partir do registro fossilífero. Fonte:
Adaptado de Javaux & Knoll, 2016.
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Figura 5. Evoluçãodos eucariotos no Proterozoico. 1-Restos de cianobactéria entophysalidacean
(Eoentophysalis) 2 – acinetos de cianobactéria (Archaeoellipsoides); 3- chroococcaceas Synechococcus

tipo cianobactéria unicelular elíptica; 4– tricomas e filamentos de cianobactéria 5–chroococcaceas
cianobactéria semelhante a Gloeocapsa unicelular (Gloeodiniopsis); 6– microfóssil semelhante a
Chuaria esférico grande; 7– formas grandes achatadas (Tawuia) 8– microfósseis microscópicos espirais
grande (Grypania); 9– cianobactéria pleurocapsaleas (Palaeopleurocapsa e outros gêneros); 10–
cianobactéria endolítica (Eohyella e outros gêneros); 11–cianobactérium pedunculado (Polybessurus);
12– cianobactéria espiral cilíndrica (Obruchevella); 13– alga vermelha (Bangiomorpha, Wengania,

Thallophyca e outros gêneros); 14– filamentos ramificados de afinidade incerta (Ulophyton e
Majaphyton), possíveis restos de cianobactérias stigonemataleas ou alga vermelha ou verde; 15–
filamentos de alga verde siphonocladaleas (Proterocladus); 16– restos de microorganismos eucarióticos
em forma de vaso (Melanocyrillium e outros gêneros); 17– escamas microfósseis comparáveis a escamas
silcosas modernas de Chrysophyta (Characodictyon, Paleohexadictyon e outros gêneros); 18– tricomas
de cianobactérias ou filamentos de alga verde (Polysphaeroides); 19; 32– microorganismos
fitoplanctônicos com morfologia complexa (acritarcos acantomórficos); 19– Tappania; 20–
Shuiyousphaeridium; 21 –Trachyhystrichosphaera; 22 – Cymatiosphaeroides; 23– Vandalosphaeridium;
24- Alicesphaeridium; 25– Appendisphaera; 26– Tianzhushania; 27– Cavaspina; 28 – Papillomembrana;
29– Tanarium; 30– Micrhystridium; 31– Skiagia; 32 –Baltisphaeridium. Unidades de escalas de tempo
Internacional e Russas são indicadas a esquerda. Nas duas colunas a direita as duas linhas pontilhadas
mostram posições alternativas dos limites as unidades Anabarianas inferior e superior. Abreviações: Sd–
Sideriano; Rh– Rhyaciano; Or– Orosiriano; St– Statheriano; Cl– Calymmiano; Ec– Ectasiano; St–
Steniano; Tn– Toniano; Cr– Cryogeniano; Ed– Ediacarano; unidades: Lb– Labradoriano; An–
Anabariano (An1– Anabariano Inferior; An2–Anabariano Superior); Tr– Turukhaniano; Um–
Uchuromayano; Ur– Yuzhnouraliano; Am– Amadeusiano; Bm– Belomoriano. Outras abreviações: Pr1–
Início do Proterozoico; PlPr– Paleoproterozoico; N–d– Estágio Nemakit Daldyniano; Tm– Estágio
Tommotiano; At– Estágio Atdabaniano. Fonte: Sergeev, 2009.

Os sulfatos normalmente ligados a carbonatos marinhos (Kah et al., 2004) são

utilizados como indicadores informativos do estado de anoxia das águas oceânicas. A

figura 6 mostra um aumento gradativo dos valores da concentração de sulfatos das
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águas oceânicas com acentuada elevação durante o Neoproterozoico, que chega

próximo a 25% do valor atual, denotando aumento da concentração de O2 nas águas

oceânicas. Também mostra o comportamento da curva de δ13C no mesmo período.

Nota-se que há um desacoplamento das curvas, ou seja, a oxigenação oceânica não está

diretamente acoplada à curva de δ13C. A concentração de sulfato marinho

provavelmente permaneceu inferior a 2mM até aproximadamente 1,3 Ga., aumentou

para 4,5 mM por volta de 1,2 Ga. e chegou possivelmente até 7-10mM no meio do

NeoProterozoico, embora a redução quase completa de todo sulfato oceânico deva ter

ocorrido durante o intervalo glacial Neoproterozoico. Concentrações maiores de sulfato

coincidem com mudanças do δ13C marinho associadas à oxigenação da biosfera no

Mesoproterozoico tardio, e no Neoproterozoico.

Figura 6. Concentração de sulfato marinho e isótopos de carbono δ13C no Proterozoico. Elipses
cheias marcam dados dos autores deste gráfico. Fonte: Kah, 2004.

As curvas isotópicas de carbono e Fe, da relação de ferro disponível (FeH) /ferro

total (FeT) (donde se deduz o estado de anoxia das águas oceânicas), carbono orgânico

total e porcentagem de enxofre mostram que o estado de oxigenação das águas

oceânicas atingiu valores elevados há aproximadamente 580 Ma, e apresentou

oscilações até o final do Ediacarano (Johnston et al. 2012) (figura 7).

A idade da deposição esta baseada em correlação litológica e bioestratigráfica

para as sucessões do Mar Branco e montanhas do Ural (figura 7). Observa-se que a

idade de 635 Ma relaciona-se ao estrato subjacente ao Vichegda inferior. Enquanto que
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a idade ~580Ma relaciona-se àquela porção da unidade que comtém o (Complexo

Ediacarano Acantomorfo dominado por Palinoflora (ECAP). As duas colunas

cronoestartigráficas mais a esquerda estão em escala logarítmica. Círculos vermelhos

com linhas extendendo-se horizontalmente representam amostras com FeHr/FeT >0,6 e

indicam anoxia (FeHr=Fecarb+Feox+Femag+Fepy). Todas as amostras são Ferruginosas.

Wood et al. (2015) mostraram que houve uma grande variação do estado de

anoxia das águas oceânicas em função da posição destas nas rampas e bacias costeiras.

Os resultados das análises de isótopos de carbono, acoplado ao sistema redox de C-S-Fe

mostraram uma alta variação do estado redox das porções internas rasas e mais

profundas das bacias. Assim as comunidades mais profundas das rampas internas se

mostraram mais diversas devido a oxigenação permanente.

O surgimento de animais com simetria bilateral e de tamanho grande já está bem

caracterizado, no mínimo há aproximadamente 580 Ma (Fractofusus, Charniodiscus,

Kimberella, Vendia, Spriggina, Parvancorina, Yorgia; (Xiao & Laflamme, 2008,

Peterson et al. 2008). Isto evidencia um grau de complexidade orgânica que se mostra

correlacionado com o aumento da concentração de O2 na água dos oceanos e

consequentemente na atmosfera.

Figura 7. Variações estratigráficas de indicadores de oxi-redução no furo de sondagem
Kel’tminskaya 1. Fonte Johnston et al. 2012.
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Ao associar-se todos os fatores acima descritos observa-se que o processo

ecoevolutivo durante o Proterozoico foi sempre atuante, e após grandes eventos

climáticos como a glaciação no período criogeniano aconteceu intensa radiação de

espécies de diversos filos variando talvez apenas na taxa de surgimento de novas

espécies e pode-se afirmar que extinções e radiações de espécies também marcaram o

Proterozoico que foi um período de grandes alterações ambientais e geoquímicas dos

oceanos, promovendo um processo evolutivo intenso com a atuação de intensas

pressões seletivas abióticas da hidrosfera e atmosfera, variações de temperatura das

águas dos oceanos indicadas pela variação de valores de δ18O de orogênese e

intemperismo evidenciados pelas variações dos valores de Sr e bióticas com a

intensificação do processo de oxigenação por fotossíntese evidenciado pelas

variações dos valores de δ13C, e também pelo aparecimento e extinção de

diversos táxons evidenciados no registro fossilífero. Em apenas 39 Ma ocorreu a

diversificação filogenética do Ediacarano, precedida por um evento de intensa

glaciação.

O palco para a radiação de espécies no Cambriano já estava pronto.

6. Contexto geológico e paleontológico das unidades examinadas

6.1 Formação Tagatiya Guazú (Grupo Itapucumí)

Situado geograficamente no extremo sul da Faixa Paraguai, com uma feição

geotectônica estrutural resultante do fechamento de uma bacia sedimentar ediacarana,

entre os grupos Corumbá no Brasil, Arroyo del Soldado no U ruguay e

Grupo Murciélago (Bolívia) (figura 9), com os quais compartilha a mesma idade

ediacarana (Gaucher et al., 2003), o Grupo Itapucumí ocorre nas regiões norte e

setentrional do Paraguai, na Faixa Vallemí, e aflora descontinuamente por 60 Km

próximo a San Lázaro, com exposições relativamente contínuas atingindo altura

de até 35 m (Palmieri, 2000) as margens do rio Paraguai, ao sul da

desembocadura do rio Apa, em colinas isoladas e morros alinhados de rochas

carbonáticas predominantemente e siliciclásticas entre as localidades de Porto

Arrecife e a cidade de Vallemí (Warren, 2011 p.17), esculpidos a partir de

estruturas do tipo Horst e Graben (Warren, 2011) (figura 8).
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Levantamentos estratigráficos realizados por Boettner (1947), Harrington (1950)

e Eckel (1959) caracterizaram o Grupo Itapucumí como uma espessa sucessão

carbonática e terrígena atingindo altura de até 400 m. Campanha et al. (2010)

descreveram o Grupo Itapucumí como parte de uma faixa móvel com padrão de

deformação do tipo thrust-and-fold belt.

Figura 8. Localização da área de proveniência das amostras evidenciando a faixa de
afloramentos do Grupo Itapucumí. Fonte Warren, 2011.
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O Grupo Itapucumí localiza-se na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, na porção

paraguaia pertencente à Sub-Bacia do Rio Apa. Do ponto de vista geomorfológico, a

área encontra-se na macrounidade dos Depósitos Sedimentares Interioranos Neógenos

(IBGE 2006), regionalmente conhecida como Pantanais Sul Mato-grossenses ou mais

especificamente, como região do Pantanal do Apa (Alvarenga et al. 1982). Esta

unidade geomorfológica adentra em território paraguaio e recebe a denominação local

de Chaco, sendo delimitada a leste pela Serra da Bodoquena, em território brasileiro, e

pelas serranias pertencentes ao Bloco Rio Apa, denominado geomorfologicamente de

“Alto Estrutural do Apa” (Palmieri, 2000).

S. Lopéz (1860, apud Eckel 1959) caracterizou a presença de mármore na porção

ocidental do rio Paraguai e ao sul do rio Apa, confirmado por DuGraty (1865, apud

Eckel 1959). Eckel (1959) propôs que a Série Itapucumí seria constituída por uma

sucessão de carbonatos claros a cinza-escuros organizados em camadas delgadas e

maciças que, no topo, caracteriza-se por pacotes relativamente espessos de

composição pelítica e também séries rítmicas de calcários puros e folhelhos

carbonáticos associados a calcários oolíticos.

Do ponto de vista litoestratigráfico (figura 9), o Grupo Itapucumí se iniciaria com

um pacote composto por xistos margosos e margas que seriam sucedidos, em direção

ao topo, por espessas camadas de calcários puros e dolomitos (Warren, 2011). A

sucessão sedimentar teria se depositado em um braço de mar epicontinental raso e

quente, que apresentaria abertura a partir do estado do Mato Grosso do Sul e se

prolongaria até parte dos territórios localizados ao norte do Paraguai Oriental.

O Grupo Itapucumí está assentado em contato discordante e por falhamentos

inversos sobre o Bloco do Rio Apa, que é a principal unidade do embasamento do

Paraguai oriental e ocorre como pequenas faixas de afloramentos isoladas nas

cercanias do município de Corumbá, e se prolonga além dos limites brasileiros até a

porção noroeste da Serra da Bodoquena, é constituído por unidades metassedimentares,

ígneas e metamórficas do Grupo São Luís, Complexo Basal Apa e Suíte Centurión

(CPRM 2004).

A oeste na base do Grupo localiza-se a Formação Vallemí com composição

predominantemente terrígena, seguida pela Formação Camba Jhopo considerada uma

sucessão plataformal constituída por calcarenitos oolíticos, depositados em sistemas

costeiros proximais. Esta, por sua vez, é recoberta pela Formação Cerro Curuzú, que
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se trata de uma sucessão plataformal espessa constituída por mudstones, margas e

grainstones com contribuições siliciclásticas, que marca um importante evento

retrogradacional na bacia (Warren, 2011).

As ocorrências mais a leste de Vallemí e Porto Itapucumí apresentam-se pouco

ou nada deformadas, sem evidência de metamorfismo, e, geralmente com mergulho

das camadas inferiores a 10° para SW.

Em virtude da diferença do tipo de deformação e metamorfismo entre as porções

oeste e leste do Grupo Itapucumí, estas ocorrências assumem respectivamente,

características típicas de faixa dobrada e cobertura cratônica. Também há marcante

discrepância litoestratigráfica com predominância de sucessões mais espessas a oeste

(±400m) e mais delgadas a leste (±120m), inclusive com grande variação nos litotipos

constituintes das unidades, o que levou Warren (2011) a subdividir o Grupo Itapucumí

em dois compartimentos estruturais, a zona da faixa de dobramentos e a porção de

cobertura cratônica.

Assim o Grupo Itapucumí ficou subdividido em 4 formações: Vallemí, Camba

Jhopo, Cerro Curuzu e Tagatiya Guazú, desta última provêm as amostras do presente

trabalho. A Formação Tagatiya Guazú é uma unidade litoestratigráfica composta por

toda faixa de afloramento a leste no Grupo Itapucumí apresenta correlação lateral com

a Formação Camba Jhopo da qual é separada por diferenças litológicas. Está

depositada sobre a cobertura cratônica, por tanto não sofreu os processos tectono-

metamórficos característicos da faixa dobrada (figura 10).
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Figura 9. Contexto geológico do Grupo Itapucumí (modificado de Sial et al. 2017).

Figura 10. Coluna estratigráfica composta para o Grupo Itapucumí subdividido nos domínios
tectono-estratigráficos de faixa dobrada e cobertura cratônica. Fonte Warren 2011.
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Dentre as várias formações com importante conteúdo fossilífero do final do

Neoproterozoico na América do Sul destaca-se a Formação Tagatiya Guazú, no Sul da

Faixa Paraguai no Grupo Itapucumí. Boggiani & Gaucher (2004) identificaram fósseis

de Cloudina spp. em clastos soltos de calcissiltitos da porção estratigráfica

intermediária do Grupo Itapucumí. Desta forma, se pode atribuir idade Ediacarana

terminal a esta porção, cujo estudo estratigráfico e as análises isotópicas se encontram

bastante avançadas (Warren, 2011, e comunicação pessoal). Isto permite uma

contextualização ecológico-evolutiva mais integrada desta Formação.

Fósseis de Cloudina lucianoi Zaine & Fairchild, 1985, Namacalathus

hermanastes, primeiros organismos metazoários biomineralizantes formadores de

corais (Penny et al. 2014; Wood & Curtis, 2015), que apresentaram defesa contra

predadores (exoesqueleto calcário), apresentaram uma novidade evolutiva e com

ampla distribuição geográfica, e Corumbella werneri (Warren et al., 2011) na

Formação Tagatiya Guazú, a co-ocorrência de C. werneri, Cloudina spp. e N.

hermanastes faz com que a diversidade do ecossistema marinho de águas rasas do

Grupo Itapucumí seja equivalente as de Nama (Warren et al. 2017). A ocorrência do

fóssil guia C. lucianoi (Boggiani & Gaucher, 2004) e de C. werneri (Warren et al.

2011) nos afloramentos estratigraficamente intermediários do Grupo Itapucumí, na

Formação Tagatiya Guazú, indica que a deposição desta unidade deve ter ocorrido

durante o Ediacarano tardio, entre 549 e 542 Ma (Grotzinger et al., 1995; Amthor et al.,

2003).

A Formação Tagatiya Guazú, a leste da Formação Camba Jhopo, é uma sucessão

não deformada com aproximadamente 120 metros de espessura, com arquitetura

retrogradacional evidenciada pela transição entre sucessões de carbonatos lagunares de

perimaré, na base, para sedimentos costeiros dominados por ondas, no topo (Warren,

2011). É importante frisar que nas ocorrências carbonáticas de Tagatiya Guazú não há

evidência de metamorfismo (Warren, 2011).

A Formação Tagatiya Guazú está assentada sobre um embasamento

Paleoproterozoico formado por rochas metassedimentares, plutono-vulcânicas,

ortognaisses e corpos graníticos intrusivos; possui afloramentos naturais as margens de

pequenos rios, encostas de morros e morrotes, pequenas pedreiras e lajes.
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A parte superior da Formação Tagatiya Guazú, com aproximadamente 70 metros,

constitui uma sucessão monótona, caracterizada pela presença de fácies de grainstones

organizados em séries de estratificação cruzada de baixo ângulo e acanalada,

intercalados com grainstones apresentando laminação cruzada por onda e,

ocasionalmente, laminação sigmóide. Na porção basal desta sucessão, também ocorrem

camadas métricas de ooidgrainstones com estratificação cruzada acanalada de pequeno

e médio porte. Em sua porção superior, a Formação Tagatiya Guazú é delimitada a leste

e nordeste da área de estudo por discordância erosiva com as formações Coronel Oviedo

e Aquidabán (Wiens 1986, Palmieri 2000), ambas datadas do Permo-Carbonífero, e

sedimentos paleógenos e neógenos do Grupo Rio Paraguai.

A Formação Tagatiya Guazú nos seus 50 metros basais possui facies de

trombólitos e estromatólitos intercaladas por laminitos microbianos ondulados, brechas

grainstones oolíticos e grainstones com laminação cruzada em baixo ângulo. Aparecem

também grainstones com laminação cruzada gerada por ondas e correntes e camadas

delgadas de mudstones e grainstones apresentando feixes de maré (figura 11).

1) Fácies com oóides e pisóides apresentando estratificação cruzada acanalada

de pequeno a médio porte: representam migração de dunas subáqueas em

canais de maré.

2) Fácies de grainstones com estratificação tipo feixes de maré: representam

depósitos de intermaré por alternância de correntes durante as cheias e

vazantes, suspensão durante os períodos de estagnação d’água.

3) Fácies heterolítica: ocorre na intermaré e é resultante do dos ciclos de maré

diários.

4) Fácies de laminitos microbianos ondulados: presentes nos depósitos de

intermaré e ocorrem no ciclo de perimarés.

5) Fácies trombolíticas: também presentes nos depósitos de intermaré e no ciclo

de perimarés.

6) Fácies de brechas calcíferas que se formaram em ambiente de supramaré,

apresentam fácies de trombólitos e microbialitos. Os níveis brechados são

representativos de dissecação do sedimento ou da superfície da esteira

microbiana por exposição subaérea.
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Warren (2011) reconheceu dois paleoambientes de especial importância na

Formação Tagatiya Guazú: um parcialmente isolado de mar aberto caracterizado por

fácies lagunar de maré e perimaré com correntes de baixa energia cinética onde

aparecem fósseis de metazoários, e outro caracterizado por zonas de correntes de

energia cinética maior, onde aparecem apenas trombólitos e estromatólitos. Também foi

descrito o ambiente de supramaré onde também ocorrem microbialitos e trombólitos e

estruturas tipo tepees que são geradas pela contração de superfícies de sedimentos muito

finos devido ao ressecamento por exposição subaérea.

A Formação Tagatiya Guazú, de idade Ediacarana, apresenta importante

conteúdo paleontológico representado por associações fossilíferas dos metazoários

esqueletais Cloudina lucianoi, Corumbella werneri, Namacalathus sp. (Warren et

al.2017) e o icnofóssil Planolites, todos autóctones ou para-autóctones, encontrados em

duas localidades no nordeste do Paraguai situadas 10 Km de distância uma da outra com

as seguintes coordenadas (22° 46.18‟S / 57° 29.10‟W; 22° 42.57‟S / 57° 30.35‟W).

Não apresentam sinais de retrabalhamento ou de exposição na zona tafonômica que é

uma região dominada por facies de maré (Zona Tafonômica Ativa, TAZ em inglês).

Esta Formação também inclui trombólitos e outros microbialitos, que serviram de

substrato para fixação de Cloudina spp. e C. werneri (figura 11).
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As amostras retiradas por Warren (2011) na Formação Tagatiya Guazú não

apresentavam metamorfização, neomorfização e as lâminas petrográficas mostravam

estrutura e texturas originais. Os valores de δ18O e δ13C mostraram covariância negativa,

sendo os valores negativos para O e positivos para C como pode ser observado na

(figura 12).

Figura 12. Variação dos valores isotópicos de C e O correlacionados com a coluna estratigráfica
da Formação Tagatiya Guazú. Fonte: Warren 2011.
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Warren (2011) relaciona os valores positivos de δ13C com a maior

quantidade e preservação de matéria orgânica nos ambientes restritos da Formação

Tagatiya Guazú.

Para os valores de δ18O, o autor relacionas os valores mais negativos ao aumento

da salinidade local provocado pela taxa de evaporação elevada do sistema resultando em

valores maiores que o de sistemas abertos, uma vez que a evaporação retira maior

quantidade de 16O que do isótopo mais pesado (18O).

Para os isótopos de Sr, 87Sr/86Sr, não foi possível obter-se uma resolução

adequada, pois além de serem poucas amostras, houve amostras com valores

extremamente elevados, mesmo na Formação Tagatiya Guazú onde os carbonatos

amostrados mantinham, petrograficamente estrutura e textura originais. Apenas foi

possível ter uma correlação com a idade de deposição da Formação Tagatiya Guazú

coincidindo com o final do Ediacarano de acordo com a curva de variação de Halverson

et al. (2007).

6.2 Grupo Corumbá e Formação Tamengo

O Grupo Corumbá está localizado em uma tríplice junção que se desenvolveu

sobre um hot spot onde se encontram três bacias: Bacia do Paraguai Norte e Sul e Bacia

de Tucavaca ou Chiquitos-Tucavaca Aulacógeno (Walde et al., 2015). O Aulacógeno e

a bacia do Paraguai se formaram sincronicamente entre 650-540 Ma (Babinski et al.,

2013). O sistema Corumbá de Graben (normalmente uma depressão estrutural de

origem tectônica em forma de vale alongado com fundo plano) formou-se antes do

Ediacarano na porção Sul do cráton da Amazônia, e duas unidades litoestratigráficas se

depositaram, o Grupo Jacadigo na base e o Grupo Corumbá.

O Grupo Corumbá depositou-se sobre diamictitos da Formação Puga (Alvarenga,

2000, 2011) que corresponde a porção inferior da Formação Jacadigo e que forneceu os

sedimentos inferiores do Grupo Corumbá (Boggiani et al., 2010).

O Grupo Corumbá possui 5 Formações: Cerradinho e Cadieus no norte de Mato

Grosso do Sul, Bocaina, Tamengo e Guaicurus, marcam a fase de deriva das placas,

percorrendo 350 Km do sul ao Norte de MS (Boggiani et al. 2010). Análises

elementares levadas a cabo por Frei et al. (2017) indicam um ambiente deposicional

com água superficial óxica e profundas anóxicas. E idade deposicional no Criogeniano
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até o final do Ediacarano na Formação Tamengo esta última firmemente corroborada

pela presença do fóssil guia Cloudina lucianoi e microffóseis Bavlinella e Tyrasotaenia.

E início do Cambriano para a Formação Guaicurus.

Boggiani (1990, 1998) demonstrou que a deposição do Grupo Corumbá ocorreu

sob condições diversas de energia e profundidade dentro do contexto de uma plataforma

carbonática com contribuição siliciclástica subordinada.

O Grupo Corumbá, com espessura estimada em 700 m, se iniciou com

conglomerados, arenitos e pelitos da Formação Cadiueus, gradando para arenitos,

pelitos e carbonatos da Formação Cerradinho, a Formação Bocaina é composta por

limestones, dolostones e fosforitos no topo. Estes, por sua vez, passam para dolomitos e

pelitos subordinados da Formação Tamengo e também há depósitos de fosforitos.

O grupo termina com espesso pacote pelítico (Formação Guaicurus) (Boggiani,

1998). Ainda segundo Boggiani, as formações Tamengo e Bocaina mostram variação

faciológica de oeste para leste. Sobre o cráton, há maior diversidade das fácies da

Formação Tamengo, com predomínio das fácies de calcarenitos oolíticos e de ritmitos

de calcissiltitos, alternados com folhelhos carbonosos. Para E, adentrando-se na faixa

dobrada, ocorrem apenas fácies de ritmitos e de calcissiltitos, sugestivas de águas mais

profundas. Na base da Formação, na mina Laginha, ao sul de Corumbá, ocorre essa

espessa brecha intraformacional, contendo matacões métricos e abundantes clastos de

fosforito, que remete a um depósito de margem de plataforma.

De acordo com Boggiani (1998), a Formação Tamengo é caracterizada

principalmente por calcários calcíticos de cor preta, possui de 80 a 100 metros de

espessura com intercalações de folhelhos carbonáticos alternados em sucessão rítmica.

Na base encontram-se quartzo arenitos e brecha sedimentar. Nos níveis médios e

superiores são frequentes os fósseis de metazoários. A melhor exposição da Formação

ocorre na frente de lavra da pedreira Laginha em Corumbá-MS, e boas exposições

aparecem na Pedreira Saladeiro, na escarpa de Corumbá Ladário (margem do Rio

Paraguai), e na porção central não deformada do Planalto da Bodoquena (Serra do Rio

Perdido e Vale do Rio Salobra) (figura 18).

Ocorrem também a leste de Bonito e Bodoquena, já no domínio da Faixa

Paraguai. A Formação Tamengo apresenta feições de sedimentação que variam de

ambientes de talude continental a faixa litorânea registrando oscilações do nível do mar

a deformações tectônicas. Oliveira (2010) levantou duas associações de fácies,
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atribuídas a dois ambientes: shoreface apresentando barras oolíticas e offshore

influenciado por tempestade.

A localização do Grupo Corumbá em relação aos demais Grupos e as pedreiras

de onde foram retiradas as amostras do presente trabalho é mostrada na figura 13.

Figura 13. Localização do Grupo Corumbá, Bloco Rio Apa e Itapucumí. Fonte Boggiani 1998.

Na pedreira Saladeiro, as margens do rio Paraguai, encontram-se boas

exposições fossilíferas de onde se extraíram alguns dos carbonatos do presente trabalho.

Esta é a Formação mais fossilífera do Grupo Corumbá. Também apresenta

representante dos primeiros metazoários com exoesqueleto (Cloudina lucianoi). Possui

grande importância por conter os mais antigos metazoários no registro paleontológico

brasileiro: Cloudina lucianoi e Corumbella werneri (Fairchild 1978; Walde et al., 1982;

Zaine & Fairchild 1987; Zaine e Fairchild 1985; Hahn & Pflug 1985; Gaucher et al.,

2003).

A presença de C. lucianoi na Formação Tamengo confere-lhe uma idade no final

de Ediacarano.
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A coluna estratigráfica da do Grupo Corumbá esta mostrada na figura 14. A

Formação Tamengo Em realce mostra ao topo a presença de cinzas vulcânicas datadas

de 543 3Ma. e vários níveis com a presença de Cloudina spp.

Figura 14. Coluna estratigráfica do Grupo Corumbá. Fonte: Kerber, 2015.

A quimioestratigrafia e bioestratigrafia da pedreira Saladeiro é apresentada na

figura 15 (Boggiani et al., 2010) onde que os valores de δ18O nos níveis de Cloudina

spp. são semelhantes enquanto que ao longo da coluna há uma razoável variação,

apenas no final da coluna onde aparece Cloudina spp. ocorre uma variação grande indo

de -9 per mil a -7 per mil, o mesmo comportamento é exibido pela curva de δ13C,

denotando neste intervalo, característico do final do Ediacarano uma acentuada

mudança geoquímica marcada pelos carbonatos.
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Figura 15. Coluna Bio-quimioestratigráfica da Formação Tamengo na Pedriea Saladeiro. Fonte:
Boggiani et al. (2010).

7. Família Cloudinidae e morfologia de Cloudina spp.

A Família Cloudinidae Hahn e Pflug 1985 também apresenta uma série de

controvérsias quanto a sua afinidade taxonômica. Duas espécies de Cloudina spp.

foram descritas por Germs (1972 a e b), C. Hartmannae e C. riemkeae, ambas da

Namíbia da Formação Zaris do Sub-Grupo Kuibis e posicionadas na Classe
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Cribricyathea com provável afinidade com serpulídeos (Annelida), posteriormente

foi colocada em Cnidaria (Grant, 1990; Conway Morris, 1993; Gaucher, 2000; Vinn

& Zaton, 2012).

Também na Formação Tamengo foi descrita mais uma espécie primeiramente

atribuída a um gênero de algas do Cambriano Aulophycus lucianoi (Beurlen & Sommer

1957) e posteriormente recolocadas no gênero Cloudina spp. Zaine & Fairchild, 1985,

(Fairchild, 1978); assim mantendo o nome específico Cloudina lucianoi segundo as

normas da taxonomia Zoológica.

Outras espécies foram descritas em especial na Espanha C. carinata (Cortijo et al.

2009). Também foram descritas espécies em Nevada (USA), China, etc. Em recente

trabalho, Adorno et al. (2017) revisam C. lucianoi e confirmam a presença desta espécie

na Formação Tamengo e incluem C. hartmannae como sinonímia júnior de C. lucianoi.

A profusão de sinonímias levou a um trabalho recente de Cai et al. (2017) que tenta

estabelecer espécies válidas e sinonímias, além de se descreverem duas novas espécies

para a China e Espanha C. ningqiangensis e C. xuanjiangpingensis. A morfologia das

espécies de Cloudina será discutida mais adiante nos resultados do presente trabalho

para a comparação entre as associações das espécies na Faixa Paraguai.

No trabalho de Grant (1990) o autor estabelece o gênero Cloudina como um fóssil

índice devido ao curto espaço de tempo geológico de duração das espécies no final do

Neoproterozoico e a sua ampla distribuição geográfica no mesmo período.

A primeira descrição de Cloudina spp. feita por Germs (1972) mostrava um

organismo constituído por um tubo calcário sinuoso, com cones sobrepostos

imprimindo uma visão de duas paredes. A parede externa mais espessa possuindo

cristas anulares e depressões e a parede interna mais lisa apresentando, em alguns

espécimes, cristas anulares finos. Germs (1972) descreve dois tipos de arranjos de

centralidade para os funis de espécies de Cloudina. O Arranjo tipo α característico de C.

hartmannae e de muitos exemplares de C. riemkeae, onde os funis em corte transversal

aparecem sempre excêntricos e o arranjo tipo β que aparece em alguns exemplares de C.

riemkeae onde os funis em corte transversal aparecem centralizados.

Os arranjos dos cones em forma β (excêntrica) em corte transversal são

observados na figura 16. Em corte longitudinal é possível observar a estrutura do tubo
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central do espécime. As lâminas amostradas são provenientes da mesma Formação de

onde Germs descreveu C. hartmannae e C. riemkeae. Os tubos são fechados no ápice e

abertos na porção distal.

O diâmetro dos funis varia de acordo com a espécie de 2,45 a 4,933 mm para C.

hartmannae; de 0,26 a 1.03 mm para C. riemkeae e de 0,2 a 3,8 mm para C. lucianoi

Zaine e Fairchild 1985; 0,22 a 2,67 mm para C. ningqiangensis, Cai et al. 2017 e 0,96 a

2,15 mm para C. xuanjiangpingensis Cai et al. 2017.

A B

Figura 16. A corte transversal de C. riemkeae, a seta mostra espécime com estrutura excêntrica
do funil, lâmina CrN. B corte longitudinal de C. riemkeae. As setas mostram as paredes externas e interna
(seta menor). Ambas lâminas são provenientes da Namíbia da mesma Formação de onde Germs
descreveu C. hartmannae e C. riemkeae.

Zaine e Fairchild (1985) descreveram a espécie C. lucianoi proveniente da

Formação Tamengo esta espécie possui diâmetros que variam de 0,2 a 3,8 mm. Adorno

et al. (2017) confirmam a existência de C. lucianoi e ampliam a sua distribuição

geográfica.

Recentemente, Cai et al. (2017) descreveram duas novas espécies de Cloudina

da China e introduziram uma sistemática baseada no padrão de ornamentação dos

anéis dos funis dos espécimes. Tal padrão é observado em espécimes com excelente

grau de preservação como os encontrados na China em dolomita fosfatada (apatita) que

produz um padrão de preservação de microestruturas das paredes dos fósseis (figura 18)

que foram utilizados para determinar a autapomorfia específica. C. hartmannae

apresenta o funil inteiramente anelado, C. ningqiangensis não apresenta anéis nos funis

e C. xuanjiangpingensis apresenta anéis na porção apical do funil, figura 18.
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Vista em amostra de mão os exemplares de Cloudina spp., quando bem

preservados apresentam o clássico padrão de funis truncados com a porção apical

fechada e a distal aberta (figura 17) onde se observa a porção apical enterrada no

sedimento indicativa de indivíduo autóctone soterrado em vida e de que vivia em

posição vertical ancorado a esteira bacteriana.

É comum na Formação Tamengo se encontrar indivíduos de Cloudina spp. sem

o aparecimento dos funis e também seções com indivíduos com paredes finas como

mostrado na figura 19, seta dois. No indivíduo indicado pela seta dois não se observa a

parede dupla do cone, sendo impossível a classificação de acordo com a excentricidade

dos anéis como proposta por Germs, (1972).

Figura 17. Cloudina lucianoi amostra Itapucumí onde se observa as abas dos funis e os funis
indicados pelas setas vermelhas. Escala 1mm.
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Figura 18. Padrão de anéis dos funis de Cloudina spp. utilizados para a taxonomia proposta por
Cai et al. (2017). A: C. hartmannae. B: C. ningqiangensis. C: C. xuanjiangpingensis.
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Figura 19. Amostra PSal-1 proveniente da pedreira Saladeiro na Formação Tamengo com
fragmentos de Cloudina spp. Molde interno sem estrutura de funis truncados, apenas o tubo central,
mostrado pela seta1. Seta 2 mostra a parede fina da concha de Cloudina spp. A seta 3 mostra um
indivíduo curvado.

8 Materiais e métodos

8.1 Uso do diâmetro

A utilização de diâmetros de funis para separação de espécies de Cloudina spp.

gera controvérsia (Kerber, 2015; Adorno et al. 2017), uma vez que distintos processos

tafonômicos poderiam resultar em mudanças na morfologia do organismo. Além do

mais existe a possibilidade de amostragem de diferentes fases ontogenéticas estarem

representadas nas amostras podendo resultar em erros de interpretação dos resultados. A

principal crítica é que podem representar diferentes estágios ontogenéticos de uma

espécie ou maior tempo de vida do organismo devido a estabilidade do ambiente.

No presente trabalho o enfoque é dado levando-se em conta a população

amostral, onde a variante ontogenética como também a estabilidade ambiental são

diluídas. Pois mesmo em ambiente estável, ocorre o aparecimento de organismos jovens

e adultos, e assim podemos comparar amostras populacionais. Um exemplo hiperbólico,
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mas que ilustra o caso é: se retiro amostras de uma maternidade para medir estatura de

humanos, terei uma amostra viciada, mas se amostrar as populações dentro de seus lares

a amostragem é real.

A maioria das amostras no presente trabalho retrata populações autóctones.

Representantes do segundo caso do exemplo acima (amostragem em lares para análises

de tamanhos de indivíduos) é o que corresponde a amostragem realizada neste trabalho,

também foram analisadas algumas amostras com espécies alóctones. Assim, no presente

trabalho a amostragem populacional é aceita como representativa de toda a população.

As análises estatísticas de várias amostras de diferentes localidades com diferentes

processos tafonômicos podem tornar-se uma alternativa viável para ajudar a

compreender e interpretar os resultados de análises morfológicas, em especial quando se

tratam de amostras nas quais não é possível visualizar detalhes finos de estruturas como

os ornamentos descritos por Cai et al. (2017).

Os diâmetros dos funis de Cloudina spp. foram inicialmente utilizados por

Germs (1972) para a diferenciação e descrição de duas espécies de Cloudina na

Namíbia, C. riemkeae e C. hartmannae. O presente trabalho se baseia na comparação

entre os padrões estabelecidos por Germs e as espécies de Cloudina presentes nas

Formações Tagatiya Guazú e Formação Tamengo. Zaine e Fairchild também utilizaram

os diâmetros de funis para a caracterização de C. lucianoi, logo a presença desta espécie

em alguma amostra somente poderá ser atestada ao se comparar as mesmas estruturas.

O uso de diâmetros tambem é favorecido, pois em qualquer orientação da

estrutura medida (transversal, oblíqua ou longitudinal) o diâmetro sempre pode ser

obtido facilmente. Ou seja, é independente da orientação do fóssil no sedimento ou

lâmina delgada.

Wood et al., (2017) observaram a existência de três modos de crescimento dos

cones de Cloudina spp. modos A, B e C. No modo A os cones atingem um diâmetro

constante após os primeiros cones que são densamente empacotados ecom rápido

aumento do diâmetro. No modo B os cones aumetam de diâmetro constantemente ao

longo do período de vida do indivíduo. No modo C o indivíduo apresenta um diâmetro

constante do cone através de seu período de vida.

Neste trabalho os indivíduos analisados a partir de amostrs de mão apresentaram

o modo A e C de crescimento dos funis. Portanto foi realizada uma medição onde se

levou em conta a utilização dos funis mais distais, após o quinto funil na maioria das
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amostras de mão. Isto minimiza o grau de incerteza das distribuições obtidas tanto em

relação a forma das mesmas quanto em relação aos valores dos parâmetros da estatística

descritiva.

8.2 Material examinado

Foram analisadas lâminas petrográficas e superfícies de amostras de rochas

sedimentares polidas a mão e não polidas de três Formações correlatas de idade

ediacarana terminal, Formação Tagatiya Guazú Paraguai, Formação Tamengo Mato

Grosso do Sul Brasil, estas duas na Faixa Vallemí e Paraguai e Formação Zairis

Namíbia. As amostras utilizadas estão listadas na tabela 1. A amostra APA-39, de uma

localidade não especificada ao sul do Rio Apa no leste do Paraguai supostamente

próximo a Formação Tagatiya Guazú foi coletada no final dos anos 1970 por Fernando

F. M. de Almeida e Georg Sadowski do IGC-USP (T.R. Fairchild, comunicação verbal,

janeiro, 2017) e descrito brevemente por Zaine (1991), e a Formação Tamengo (Grupo

Corumbá) das pedreiras Corcal e Saladeiro, este o local-tipo do fóssil Cloudina lucianoi

(Beurlen e Sommer) Zaine e Fairchild, 1987, e do Parque Marina Gattaz, todos no

município de Corumbá, MS.

Uma parte da amostra TGV foi retirada para análise por microtomografia de

raio-X (XRM). Foi utilizado o microtomógrafo da marca ZEISS modelo Xradia XRM

510 do Laboratório de Caracterização Tecnológica da Escola Politécnica da

Universidade de São Paulo. Este aparelho gera imagens tridimensionais de alta

resolução, permitindo a visualização de estruturas no interior da rocha sedimentar.

As imagens e vídeos captados neste processo foram tratados pelo ‘software’

AVIZO Fire 9.0 (Thermo Fisher Scientific). Devido ao baixo contraste entre a matriz e

as estruturas-alvo nesta amostra carbonática efetuou-se um tratamento digital de

coloração artificial e aumento de contraste que resultou em imagens de boa qualidade.

A listagem das amostras com os respectivos códigos e proveniência está

relacionada na tabela 1.
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Amostra superfície Procedência Código utillizado

GP/1E-6218 Parque Marina Gatass, Corumbá do Mato Grosso do Sul PMG

GP/1E-6221 Pedriera Saladeiro, Formação Tamengo Grupo Corumbá. PSal-1

GP/1E4115 Rocha da pedreira Saladeiro Psal-2

GP/1E-4124 Pedreira Corcal PC

VLMB_7E Formação Tagatiya Guazú Grupo Itapucumí Paraguai TGCl

VLMB_V Formação Tagatiya Guazú Grupo Itapucumí Paraguai TGV

APA-39 GP/1E-3892

Proximidades do rio Apa e tem valor histórico, pois foi coletada por Fernando de Almeida juntamente 
com o professor George Sadowski (aposentado do IGc) no fim da década 1970, o local exato não foi 
especificado APA

Lâmina delgada

GPL/1E-14 Formação Tamengo amostra GP/1E-6218 LDPMG-1

GPL/1E-19 Formação Tamengo  amostra GP/1E-6218 LDPMG-2

GPL/1E-24 Amostra GP/1E-6221 LDPSal-24

GPL/1E-42 Amostra GP/1E-6221 LDPSal-42

GPL/1E-43 Amostra GP/1E-6221 LDPSal-43

GPL/1E-104 Pedreira Corcal LDPC

GPL/1E-134 C. hartmannae  Namíbia Formação Kuibis Sudoeste da África ChN

GPL/1E-142 C. riemkaea  Namíbia Formação Kuibis Sudoeste da África CrN

GPL/1E-128 Marina Gattaz LDPMG

XRM 

XRM_V Da amostra VLMB_V XRM-V

MEV_V Da amostra VLMB_V MEV-V

Tabela 1. Lista das amostras estudadas depositadas no Laboratório de Paleontologia Sistemática do IGc-USP,

procedência e código utilizado no presente trabalho.

Todas as amostras e lâminas petrográficas anaisadas são de idade ediacarana

terminal 550-542 Ma evidenciado a presença do fóssil guia Cloudina spp. (Grant, 1991;

Grotzinger et al., 1995; Amthor et al., 2003).

Todas amostras provenientes da região de Corumbá foram coletadas por Thomas

R. Fairchild e seus alunos em diferentes ocasiões e também incluem fotografias com

escala de amostras de parte do material-tipo estudado por Beurlen e Sommer (1957)

guardado na Coleção de Paleobotânica no Departamento Nacional de Produção Mineral

(DNPM) no Rio de Janeiro.

As lâminas e amostras polidas e não polidas, depositadas no Laboratório de

Paleontologia Sistemática do IGC-USP E na coleção de L. V. Warren no Instituto de

Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista de Rio Claro, foram

fotografadas com auxílio de microscópio estereoscópico e de microscópio binocular

biológicos da marca Quimis com uma câmera fotográfica Canon EOS 5D MARKII

acoplada.
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8.2.1 Amostras da Formação Tamengo, Corumbá, Mato Grosso do Sul

Detalhes da amostra PSal-2. As estruturas medidas correspondem aos pontos

pretos (figura 20).

Figura 20. Parte da amostra PSal-2 das quais foram registradas as estruturas interpretadas como
cortes transversais de Cloudina. Os pontoe pretos correspondem a cones de Cloudina spp. em corte
transversal. Escala 10 mm. Estas amostras são provenientes da Pedreira Saladeira, Corumbá, MS.

Na amostra PC se observam vários fragmentos de Cloudina spp. É um calcário

de coloração cinza escuro e pela forma de disposição dos fragmentos de Cloudina spp.

de diversos tamanhos e sem orientação preferencial representa um tempestito segundoT.

R. Fairchild (figura 21). Típico de transporte de alta energia.
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Figura 21. Amostra PC vista em planta de superfície de sedimentação onde se destacam conchas,
fragmentos de conchas sempre indivíduos incompletos, partidos. Escala 10mm. Amostra proveniente da
Pedreira Corcal, Corumbá.

PSAL-1 é um carbonato proveniente da Formação Tamengo da pedreira

Saladeira com espécimes típicos de Cloudina spp. fragmentados e sem orientação

preferencial. Trata-se de uma amostra com indivíduos parautóctones, carregado por

correntes de baixa energia cinética devido a não preservação de boa parte das abas

externas dos funis.

PSal-1 segundo Meira (2011) possui espécimes de C. lucianoi.

Detalhe da amostra PSal-1. Alguns indivíduos não apresentam as abas finas do

funil, apenas o tubo central como o evidenciado pela seta (figura 22).
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Figura 22. Amostra PSal-1 da Formação Tamengo com fragmentos de Cloudina spp. Observa-se
a presença de indivíduos com diâmetros diversos e também o molde interno sem estrutura de funis
truncados, apenas o tubo central, mostrado pela seta 1. Seta 2 mostra um indivíduo curvado. A seta 3
mostra a parede fina da concha de Cloudina spp. Escala 1mm. Amostra de mão proveniente da Pedreira
Saladeira, Corumbá, MS.

Na amostra PMG, proveniente do piso do Parque Marina Gattaz (figura 23) os

indivíduos de Cloudina spp. não exibem orientação preferencial estão, de forma geral,

relativamente bem conservados, uma vez que aparecem indivíduos quase inteiros com

os funis bem preservados, as abas dos funis são amplas e vários indivíduos as apresntam.

Alguns apresentam-se dobrados. É uma amostra com indivíduos autóctones.

A amostra provém do piso do parque Marina Gattaz em Corumbá (figura 24),

provavelmente foi retirada de uma pedreira próxima, a pedreira Saladeiro/Itaú. Desta

amostra Meira (2011) descreveu Cloudina latilabrum n. sp.
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Figura 23. Amostra PMG, vista em planta, onde se observam indivíduos de Cloudina spp. com
funis conspícuos, bem preservados e alguns indivíduos dobrados. Escala: 1,0cm. Amostra Proveniente do
Parque Marina Gattaz.

Detalhes de calcários do piso do Parque Marina Gattaz. sãomostrados na figura

29, onde se vê claramente apresença de Cloudina spp.

.
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Figura 24. Detalhes do piso do Parque Marina Gattaz de onde provém a amostra PGM.
Indivíduos de Cloudina spp. são abundantes em B, C e D.

8.2.2 Amostras do Paraguai

A amostra APA coletada por Fernando de Almeida juntamente com George

Sadowski (aposentado do IGc) ao sul do rio Apa no Paraguai no fim da década 1970, o

local exato da coleta não é conhecido, mas suspeita-se que provém da região do material

estudado por Warren (2011). Destacam-se por toda a superfície da amostra estruturas
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circulares e cilíndricas escuras, semelhantes a seções típicas de conchas de Cloudina

spp., (figura 25).

Figura 25. Amostra APA proveniente de localidade próxima a Itapucumí. Foram medidos tantos
os círculos quanto os cilindros semelhantes a Cloudina spp. Escala em vermelho: 20mm.

A amostra TGCl é composta por diversos indivíduos de Cloudina spp. Os

espécimes apresentam-se pouco fragmentados. Ttrata-se de uma associação autóctone

ou, se houve transporte este foi de baixa energia cinética carregando os espécimes por

curta distância do local de vida, muitos indivíduos apresentam-se com a porção

proximal enterrada no carbonato.
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Detalhes da amostra TGCl. Observa-se várias posições de Cloudina spp.

Inclusive indivíduos apresentando alta curvatura (figura 26).

Figura 26. Parte da amostra TGCl proveniente da Formação Tagatiya Guazú. Observam-se
indivíduos bem preservados em B, apresentando boa parte das conchas em A-D. Também há a presença
de indivíduos apresentando curvatura elevada em A. Escala, em vermelho, 1mm.

A amostra TGV proveniente da Formação Tagatiya Guazú. É um calcário com

inúmeros espécimes de Cloudina spp. (círculos) e algumas estruturas com bordas

circulares e estruturas alongadas, sem apresentarem conchas calcárias, ambas com

diâmetro pequeno aproximadamente 0,3 mm em seção transversal (figura 27).

A amostra foi pintada de preto com tinta nanquim e impregnada com cloreto de

amônio com a finalidade de melhor visualizar as estruturas presentes gerando relevos
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Figura 27. Amostra TGV proveniente de Tagatiya Guazú vista em planta. Setas 1,2, 3 e 5
Cloudina.

 As próximas figuras mostram lâminas delgadas utilizadas neste trabalho (28-36). São 

provenientes da Formação Tamengo e da Formação Tagatiya Guazú, além de lâminas delgadas 

provenientes da Formação Kuibis na Namíbia, esta última contendo exemplares de C. riemkaea e 

C. hartmannaea. 
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Figura 28. Lâmina delgada Pedreira Corcal com estruturas de Cloudina spp.

Figura 29. Lâmina delgada Parque Marina Gattaz com funis de parede dupla de Cloudina

lucianoi.
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Figura 30. Lâmina delgada Parque Marina Gattaz-2 com funis de Cloudina lucianoi.

Figura 31. Lâmina delgada Pedreira Saladeiro-24 com funis de parede espessa de Cloudina

riemkeae.
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Figura 32. Lâmina Delgada Pedreira Saladeiro-42 com estruturas de Cloudina riemkeae.

Figura 33. Lâmina delgada Pedreira Saladeiro-43 com funis de Cloudina lucianoi.
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Figura 34. Lâmina delgada Parque Marina Gattaz com funis de Cloudina latilabrum n. sp. Escala
1mm.

As próximas imagens são das Lâminas delgadas provinientes da Namíbia

representando C. riemkeae e C. hartmannae respectivamente.

Figura 35. Lâmina delgada da Formação Kuibis Namíbia com funis de C. Riemkeae.
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Figura 36. Lâmina delgada da Formação Kuibis Namíbia com funis de C. Hartmannae.

8.3 Métodos de captura e análise de imagens

As imagens obtidas foram tratadas no programa Photoshop versão CS6 com a

finalidade de se obter contraste e contorno das estruturas que permitissem uma medição

mais precisa. Ressalta-se que não houve uso de filtros que resultassem em qualquer tipo

de modificação de forma e tamanho das estruturas de interesse. Este programa gera

resultados melhores que os demais para imagens bitmaps que são as geradas pelos

sistemas de captura de imagens digitais como câmeras fotográficas e demais aparelhos

que utilizam sensores de captura do tipo CCD ou CMOS.

Após o tratamento das imagens as estruturas foram medidas com a utilização do

programa ImageJ (baixado de https://imagej.nih.gov/ij/). A dimensão medida foi o
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diâmetro, uma vez que as estruturas raramente apareciam com o seu comprimento

total devido a forma de soterramento e preservação. Com a finalidade de se minimizar

erros amostrais na análise de um fóssil que se constitui de uma estrutura cilíndrica a

subcilíndrica, composta de elementos (anéis, segmentos) com forma de funil truncado.

Optou-se pela medição do diâmetro menor para as estruturas preservadas como elipses

em cortes oblíquos, uma vez que este representa o diâmetro do cilindro. Para os

indivíduos em amostra exposta que foram utilizados para descrição taxonômica optou-

se pela medição do diâmetro correspondente a largura do cone a partir do quinto

segmento.

Apenas da amostra PC foram medidos os comprimentos das estruturas

superficiais (indivíduos fragmentados de Cloudina spp.) com o objetivo de se

comparar o padrão de distribuição do comprimento dos fragmentos com os diâmetros.

Assim podemos ter uma ideia de se o padrão de distribuição dos fragmentos

(comprimento dos indivíduos) é semelhante ao dos diâmetros, uma vez que esta

amostra representa organismos transportados por correntes de alta energia cinética e

tal informação pode ser útil para se comparar o efeito do transporte no comprimento e

no diâmetro dos organismos em questão.

A amostra XRMV também foi utilizada para microscopia eletrônica de

varredura (MEV) realizada no laboratório da professora Cátia Barbosa no

departamento de Geoquímica do Instituto de Química da Universidade Federal

Fluminense.

8.4 Análises de Estatística Descritiva: média, desvio padrão, mediana, etc. e

testes de hipótese

A utilização de metodologia estatística para análise de dados paleontológicos

deve levar em consideração a escassez de fósseis e os desvios dos processos de

fossilização, tanto tafonômicos quanto ecológicos, uma vez que o registro geológico é

geralmente incompleto e as estruturas analisadas, em especial no pré-cambriano, são

muitas vezes fragmentadas (Kidwell, 1990; Warren et al., 2013). Uma das funções da

estatística é ajudar a compreender este padrão de registros incompletos.
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As medidas obtidas foram tratadas estatisticamente, com o uso do programa

Paleontological Statistics (PAST: baixado de https://folk.uio.no/ohammer/past/). Foram

utilizadas análises de Estatística Descritiva (média, mediana, variância, desvio padrão,

coeficiente de variação, curtose, assimetria) e de Estatística Exploratória (Ordenação e

Agrupamento).

As análises de estatística descritivas fornecem informações sobre o tipo de

distribuição das estruturas medidas em cada amostra. O coeficiente de variação (CV)

nada mais é do que a razão entre o desvio padrão e a média multiplicado por 100 (é

expresso em porcentagem), ou seja, é uma medida padrão de dispersão que permite a

comparação entre amostras e indica o peso do desvio padrão sobre a distribuição; uma

amostra com CV maior que outra amostra tem uma dispersão dos desvios em relação à

média maior.

A curtose indica o grau de “achatamento” das porções extremas de uma

distribuição probabilística, assim como a assimetria serve para descrever a forma da

distribuição de probabilidade. Os tipos de curtose são ilustrados na figura. Maior valor

de curtose significa que a maior parte da variância resulta de desvios extremos. Os

extremos da distribuição probabilística terão um peso maior para o valor de curtose e

não o pico ou centro da distribuição. O valor de curtose para uma distribuição normal

está sempre mais próximo de 3 (figura 37). A curtose é calculada a partir da seguinte

fórmula:

Onde: b2 é a curtose da amostra, X̅ é a média da amostra

e n é o número de observações para maiores informações veja DeCarlo (1997).

Figura 37. Representação gráfica dos tipos de curtose (Fonte: https:// stats.stackexchange.
com/questions/84158/how-is-the-kurtosis-of-a-distribution-related-to-the-geometry-of-the-density-fun).
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Para uma distribuição Normal assume-se que a média, mediana e moda possuam

sempre os mesmos valores, afinal cada lado da distribuição, assumindo-se a média

como centro, espelha o outro lado quanto a forma da curva.

A assimetria de uma curva de distribuição probabilística informa a simetria da

distribuição em relação à média (figura 38).

Figura 38. Formas de simetria de uma curava de distribuição em relação a média, mediana e
Moda.

Fonte: http://chubbyrevision.weebly.com/representation-of-data.html.

As análises estatísticas utilizadas objetivaram os seguintes alvos:

a) compreender o tipo de distribuição das estruturas nas amostras, ou seja, se

seguem ou não um padrão de distribuição Normal (distribuição Gaussiana),

relativamente comum em populações biológicas com distribuição contínua de

parâmetros como peso, medidas de tamanho, volume, etc. Para tanto foram usadas

técnicas de estatística descritivas (média, mediana, variância, desvio padrão, assimetria

da distribuição (ou “skewness”) e testes de Normalidade, como Shapiro-Wilk W e

Anderson-Darling A p (Monte Carlo).

b) comparar as formas das distribuições entre cada amostra. Neste caso optou-se

pela Análise de Variância (ANOVA), na qual se deu importância principal para o teste

de Kolmogorov-Smirnov que busca comparar o tipo da forma das distribuições

amostrais. Trata-se de um teste que permite a comparação entre amostras com distintos

padrões de distribuição. E e o teste U que analisa a semelhança entre as medianas das

amostras.
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Comparou-se as amostras também pelo teste de Kruskal-Wallis que também é

indicado para amostras com distribuição não paramétrica (ou seja, quando não são

distribuições normais).

Com a finalidade de se obter um grau de certeza maior para a comparação entre

as amostras realizou-se o teste U de Wicoxon-Mann-Whitney e o teste de Wicoxon-

Mann-Whitney com valores brutos de p com o nível de significância obtido pela

sequência de Bonferroni. Estes dois testes mostram como respondem as amostras

analisadas par a par.

A relação par a par seve para uma comparação entre as medianas das amostras

mais detalhada. Este teste serve para se ter um grau de certeza maior a respeito das

igualdades ou desigualdade entre as distribuições.

O teste de Wilcoxon-Mann-Whitney com correção de Bonferroni expressa

diretamente o valor de p. O valor de p refere-se à probabilidade de se obter uma

distribuição igual ou mais extrema do que a distribuição em teste. Também é chamado

de valor de probabilidade.

Normalmente quando o valor de p é inferior a 0,05 assume-se que as

distribuições em questão são diferentes. Neste caso rejeita-se a hipótese nula que

postula que as distribuições são semelhantes. Deve-se levar em consideração que isso

não implica na impossibilidade de existir uma chance de as amostras apresentarem

distribuição semelhante, apenas que esta probabilidade é inferior a 0,05%.

A hipótese nula, no caso da estatística, envolve o argumento de reductio ad

absurdum no qual se rejeita uma afirmação ou postulado, pois a aceitação do mesmo

leva a conclusões absurdas (e.g., não existe o menor número racional, pois se houvesse,

ao dividi-lo por dois o resultado será um número menor, caso se aceite a existência do

menor número racional, não seria possível dividi-lo por 2).

c) averiguar o padrão de agrupamento das amostras. Para tanto foram

utilizadas as análises de ordenação exploratórias e Análise Escalar Multidimensional

não Métrica (NMMDS) e análise de Agrupamento Clássica pelo algoritmo UPGMA,

ambas utilizando o método de distâncias Euclideanas, indicado tanto para análises de

ordenação quanto para análises de agrupamento, em especial de dados paleontológicos,

ecológicos, etc. (Laflamme et al, 2011; Hammer & Harper, 2006).

Importante salientar que foram utilizadas lâminas delgadas e amostras de mão

além de imageamento 3D por microtomografia. Com exceção das lâminas provenientes
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da Namíbia e da PC todas as demais são retiradas de amostras que também foram

mensuradas no presente trabalho. As lâminas procedentes da Namíbia podem ser

consideradas como calibradoras das medições realizadas uma vez que as espécies e

medidas presentes já estão consagradas na literatura científica.

As lâminas delgadas fornecem informações sobre as estruturas internas (conchas)

das espécies de Cloudina spp., além de auxiliarem na confirmação da presença do

espécime amostrado, também, no geral, possuem estruturas melhor preservadas por não

terem sofrido processos de intemperismo. A metodologia estatística aplicada neste

trabalho permitiu encontrar associações entre as amostras de mão e as lâminas delgadas

das diferentes localidades e ajudou na interpretação ecológico-evolutivo dos processos

atuantes na Faixa Paraguai no final do Ediacarano.

As análises estatísticas exploratórias definidas por Tukey (1961), facilitam a

interpretação dos resultados através da visualização gráfica dos mesmos. Os

histogramas, ajudam na visualização dos padrões de distribuição.

8.5 Análises Exploratórias NMMDS e Agrupamento

Dendorgramas de agrupamentos separam ou agrupam amostras de acordo com

as distâncias médias entre todos os membros de 2 grupos (UPGMA). O método

UPGMA e distância Euclidianas foram utilizados, pois fornecem resultados melhores

para medidas morfométricas como no caso o diâmetro dos tubos de Cloudina spp. Não

são testes estatísticos.

NMMDS é uma forma de se visualizar o grau de similaridade de casos

individuais de um grupro de dados. É uma técnica de ordenação usada na visialização

da informação, mostra a informação contida em uma matriz de distâncias, também é

uma forma não linear de se reduzir a dimensionalidade.

A análise escalar multidimensional não métrica (NMMDS) difere das demais

análises com PCA, PCo, etc. por não ocultar nenhuma coordenada de variância, uma

vez que opera com no máximo 3 coordenadas, também se trata de um método iterativo

que finaliza quando uma solução aceitável é encontrada após a geração de várias

rodadas de iterações. Este fato faz com que cada vez que se processe a análise diferentes

agrupamentos podem aparecer. Para se minimizar tal problema procura-se o

agrupamento com o menor valor de stress após vários processamentos. Como é uma
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técnica que não utiliza eigenvalue-eigenvector, pode ser girada ou rotacionada (Hammer

& Harper, 2006).

NMMDS também permite o uso de qualquer tipo de medidas entre as amostras,

ao contráro de outros métodos que implicam no uso de correlação ou covariância em

PCA ou chi quadrado em DCA (Detrended Correspondence Analysis). Pode ser

utilizada com uma matriz contendo pontos amostrais e espécies presentes ou valores

ordinais como diâmetros ou formas geométricas, assim como matrizes complexas com

um grande número de variáveis.

Os métodos de análise de ordenação têm por objetivo simplificar a interpretação

de conjuntos de dados complexos; organizando as amostras em gradientes através da

interrelação entre as amostras (McGarigal, 2000). Desta forma interpreta-se as amostras

mais próximas nos gráficos como sendo mais semelhantes entre si.

Optou-se pelo uso de NMMDS para a análise de ordenação (figura 42), pois a

maioria das amostras apresentou padrão não paramétrico de distribuição das medidas

das estruturas. Este fato que faz com que a utilização de outros métodos de análise de

ordenação como Análise de Componentes Principais, (PCA), Análise de Coordenadas

Principais (PCoA), ou mesmo Análise de Correspondências Canônicas (CCA) tenham

pouca força estatística, uma vez que exige, entre suas premissas, que a amostra em

estudo apresente distribuição normal ou pelos menos exista semelhança das curvas de

distribuição amostral, o que não aconteceu para a maioria das amostras.

Em paleontologia esta análise de ordenamento é utilizada e recomendada, por

exemplo, para se comparar diferentes associações de espécies em diferentes localidades

(Boag et al., 2016). A utilização de métodos não paramétricos em paleontologia é uma

ferramenta importante uma vez que não é possível se conhecer toda a população da

espécie amostrada, e muitas vezes, devido aos desvios tafonômicos, os valores relativos

do tamanho das populações amostradas possuem um grande desvio do que pode ter sido

a população real.

Assim a comparação entre associações de espécies de distintas localidades

torna-se impossível através de métodos paramétricos praticamente na maioria dos

estudos paleontológicos, em especial de idades pré-cambrianas onde o componente

desvio tafonômico é bastante alto e normalmente apenas uma fração da população que

existiu é amostrada.
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Para grupar as amostras optou-se pelo algoritmo de agrupamento pareado não

ponderado, com média aritmética (Método de Agrupamento Não Pareado por Média

Aritmética: UPGMA) (Sokal & Michener, 1958), no qual a distância entre dois grupos é

definida pela média entre todas as distâncias possíveis entre os membros dos dois

grupos.

É um dos algoritmos mais antigos usado para a análise de agrupamento, mas o

resultado é confiável e é um método muito utilizado até o presente. Este método tende a

agrupar amostras com variância mais similares (Hammer & Harper, 2006).

O algoritmo Euclidiano que calcula a distância linear entre dois pontos da matriz

foi utilizado. O programa Paleontological Statistics 3.16 “PAST” fornece o índice como

distância no eixo y, assim quanto menor o valor no eixo y maior é a semelhança entre

dois grupos. No caso do presente trabalho quanto menor as distâncias dos diâmetros das

amostras mais próximas estarão representadas no dendrograma da figura 45.

9 Resultados

No presente trabalho foi possível separar, com ajuda da estatística descritiva e de
ordenação, a presença de uma espécie descrita por Meira (2011) mas ainda não
formalmente publicada C. latilabrum n.sp.

9.1 Análises de Estatística Descritiva

Os resultados das análises estatísticas descritivas, onde se observa os valores do

tamanho amostral, média, mediana, desvio padrão, variância, soma dos valores, valor

máximo e valor mínimo, simetria, curtose e coeficiente de variação (CV) estão descritos

na tabela 2.

As análises de estatística descritivas, usadas para a determinação dos valores da

média, mediana, variância, desvio padrão, assimetria da distribuição, curtose e

coeficiente de variação, fornecem uma ideia preliminar das diferenças entre as amostras.

A média, desvio padrão, variância e demais parâmetros descritivos ajudam na

compreensão da diferenças e similaridades entre as amostras.

Também se averiguou se as distribuições das curvas de medições das amostras

apresentavam padrão de distribuição normal. Quando uma amostragem exibe um padrão

de distribuição normal os testes estatísticos aplicados são mais rigorosos e se torna
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possível trabalhar com a média, ou seja, pode-se comparar os desvios padrões e

variâncias entre as amostras. As análises exploratórias de ordenação e agrupamento são

mais diversas para as distribuições normais permitindo inferências a partir da média e

variâncias das amostras. Assim, caso todas as amostras apresentassem uma distribuição

normal seria possível a utilização da média e variância para compará-las e se utilizaria

testes de hipótese baseados nestes parâmetros como é o caso do teste t (Student) que

compara médias e F compara variâncias, que são mais robustos.

Na Biologia raramente se depara com distribuições normais, daí a necessidade

de se lançar mão de testes e análises não paramétricas que equacionam o problema de

forma a se obter quase o mesmo poder de resolução dos aplicados para distribuições

normais. Estes testes diferentemente do teste t e F utilizam a mediana (teste U de

Wilcoxon-Mann-Whitney) e a forma das curvas de distribuição amostral (teste K-S de

Kolmogorov-Smirnov) para a comparação entre as amostras.

E no caso da Paleontologia estes testes são mais recomendados ainda, pois, as

distribuições de espécimes normalmente são incompletas e fósseis, em especial do

pré-Cambriano, passaram por diversos processos tafonômicos fazendo com que as

associações fossilíferas possuam um nível de informação mais fragmentada. O mesmo

raciocínio é válido para as análises de ordenamento utilizadas neste trabalho, análise

escalar multidimensional não métrica (NMMDS). A estatística é uma importante

ferramenta auxiliar na análise e compreensão dos dados obtidos nos mais diversos

ramos da Ciência.

Os desvios tafonômicos são exacerbados se optar-se por analisar mais de uma

espécie, uma vez que o erro presente será maior devido a somatória de desvios

amostrais. Também existe uma grande incerteza com relação a real presença de espécies,

pois diferentes tipos de organismos podem ou não deixar representantes fósseis em

função da presença de exoesqueleto ou endoesqueleto, se é constituído apenas por corpo

mole recoberto por cutícula e do processo de fossilização. Logo a escolha dos métodos

analíticos é de fundamental importância para se obter resultados coerentes com a

realidade amostral. Em casos específicos na paleontologia é recomendado a utilização

de métodos não paramétricos.
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A seguir são apresentados os resultados das análises estatísticas realizadas e as

justificativas da escolha de cada método de análise de estatística descritiva e

exploratória.
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A mediana é o valor que separa a metade dos valores maiores da metade dos

valores menores de uma população (e.g. na sequência de valores 1,2,3,4,5,6,8,9 o valor

da mediana será 4+5/2=4,5; ou na sequência com número ímpar de valores 1,3,5,7,8 o

valor da mediana é 5).

A mediana tem a vantagem de não sofrer grandes desvios devido a valores

extremos elevados ou baixos.

A igualdade entre as medianas das amostras foi testada pelo Teste de Kruskal-

Wallis (K-W) que comparou o conjunto todo, e também analisada pelo Teste U de

Wikoxon-Mann-Whitney. O teste K-W utiliza a igualdade das medianas para avaliar as

semelhanças entre as amostras e também pelo teste de Wilcoxon-Mann-Whitney (W-M-

W).

O teste W-M-W, avalia a semelhança da distribuição dos valores na amostra em

função de suas medianas (Hammer & Harper, 2006). Ao se comparar duas amostras

com medianas distintas e ordenar os seus valores hierarquicamente, espera-se que, caso

a diferença entre as medianas seja muito pequena, os valores ordenados estarão

misturados dentro da sequência de ordenação, no entanto se as mediadas forem

consideravelmente distintas espera-se que os valores da amostra com a menor mediana

estejam na região inferior da ordenação e os valores da amostra com mediana maior

estejam na posição oposta. Desta forma podemos aceitar ou rejeitar H0 que postula

semelhança entre as medianas das amostras.

Os resultados dos testes de Normalidades são apresentados na tabela 3. Onde se

observa que a maioria das amostras não apresentaram distribuição Normal (números em

vermelho).
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O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (tabela 4) para semelhança entre as

medianas das distribuições é um teste para aceitação ou rejeição de hipótese nula.

Quando os valores de p (probabilidade) são inferiores a 0,05 rejeita-se a hipótese nula

(H0) que prevê distribuição de medianas semelhante entre todas as amostras, deve-se

levar em conta que valores muito próximos ao limite de rejeição da hipótese nula

normalmente implicam que há uma chance real de se cometer um erro tipo 1 rejeitando-se

H0 quando esta pode ser verdadeira.

O teste K-W tem como premissa que as distribuições amostradas sejam similares.

E também é realizado uma ordenação das amostras similarmente ao teste U.

O valor de p apresentado na tabela 4 é extremamente baixo logo rejeita-se a

hipótese nula que prevê uma semelhança entre as medianas das amostras quando

comparadas todas simultaneamente.

A tabela 4. Valores do teste de Kruskal-Wallis os valores em vermelho significam que o valor de “p” para
a probabilidade de as amostras possuírem medianas semelhantes é muito baixo.

Optou-se pelo teste U de Wilcoxon-Mann-Whitney pelo fato de as distribuições

de todas as amostras não serem similares. O teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-

Whitney U que trata as amostras de forma pareada, par a par, para a igualdade das

medianas entre elas, resultou em algumas amostras semelhantes entre si valores em azul

na tabela 6 que informa que para estas amostras H0 deve ser aceita, pois, estas amostras

possuem medianas semelhantes, os valores notados em vermelho rejeitam H0. Os

resultados são mostrados na tabela 5.
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O teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) foi utilizado para averiguar a igualdade

da forma da distribuição entre as amostras. O teste K-S é mais sensível a diferenças

próximas as medianas do que aos valores extremos. Os testes anteriores verificaram a

existência de igualdade entre as medianas das amostras. Agora averígua-se se existe

padrão de igualdade entre as formas das distribuições das amostras pareadas, os

resultados do teste K-S são mostrados na tabela 6.

O teste de K-S é um teste que independe de média, variância ou mediana,

(Hammer & Harper, 2006), serve para se comparar a forma de duas distribuições

univariadas. As distribuições univariadas referem-se à descrição de uma única variável

da amostra como no caso em questão, o diâmetro das estruturas encontradas.

O teste K-S ao comparar formas de distribuições leva em conta o formato das

curvas apresentadas pela distribuição de mensurações em cada amostra. As análises de

estatística descritiva já demonstraram haver diferenças entre curtose, simetria, medianas,

além da presença de bimodalidade nas curvas de distribuição histograma da amostra

PSal-1. Estas diferenças podem ser visualizadas nos histogramas (figura 45). No entanto

estas diferenças não são testadas pela estatística descritiva, então para se obter um teste

de hipótese com relação ao formato da curva de distribuição dos valores amostrados

utiliza-se o teste K-S.

Não é um teste tão poderoso como os baseados em médias ou outros parâmetros

da distribuição normal, mas no caso particular de amostras de fósseis que representam

apenas uma fração da população real, este teste se presta bem. Também é um teste que

pode ser aplicado a números amostrais pequenos, como no presente caso em que há

amostras com número de indivíduos ou mensurações inferiores a 30.
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Os histogramas são excelentes ferramentas para a visualização das distribuições

em amostras onde se observa facilmente os padrões de Curtose, Assimetria, Média e

Moda (representada pela classe mais frequente). Ajudam na interpretação das

diferenças e semelhanças entre as distribuições obtidas.

Os histogramas estão apresentados na figura 39, onde os primeiros 7

histogramas mostram as amostras com distribuição normal os demais são

representativos das amostras cujas distribuição não são normais. Os últimos 2

histogramas representam as amostras de Virgula itapucumense (XRM e TGV).

Os histogramas da figura 40 representam os obtidos para C. lucianoi quando

descrita como Aulophicus lucianoi por Beurlen e Sommer (1957) posteriormente

transferido para o genêro Cloudina Zaine & Fairchild 1985 e de C. riemkeae obtido por

Gaucher et al. (2003).
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Figura 40. Histogramas de C. lucianoi (Beurlen & Sommer, 1957) e C. riemkeae retirados de
Gaucher et al. 2003.

O histograma da figura 41 representa a distribuição dos comprimentos dos fragmentos

de Cloudina spp. na amostra de tempestito da pedreira Corcal.

Figura 41. Histograma dos comprimentos dos fragmentos de Cloudina spp. amostra PC.
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Os valores da estatística descritiva e os valores de p para o teste de normalidade de

Shapiro-Wilkinson (W) e Anderson-Darling (A) para os fragmentos de Cloudina spp. da

pedreira Corcal estão mostrados na tabela 7.

A B

N 44
Min 2.74563
Max 11.0669

Média 6.14258
Variância 4.70764

Desv. Padrão 2.16971
Mediana 5.48606

Assimetria 0.43999
Curtose -0.7409

Coef. Variação 35.3225

N 44
Shapiro-Wilk W 0.9551

  p(normal) 0.08553
Anderson-Darling A 0.6885

  p(normal) 0.06726
  p(Monte Carlo) 0.0639

Tabela 7. Em A valores de estatística descritiva para o comprimento dos fragmentos de

Cloudina spp. amostra PC. B Testes de normalidade com p>0,05.

Os valores do teste K-S para a comparação entre os diâmetros e os

comprimentos de Cloudina spp. na amostra da Pedreira Corcal são mostrados na tabela

8.

Teste K-S para 

igualdade de 

distribuições

Amostra 

PC

Amostra Pc 

Fragmentos

N= 53 N=44

D: 1

p mesma 

distrb. 1,54 E-22

Monte Carlo

p mesma 

distrb. 0,0001

Tabela 8. Teste K-S amostra PC comp. Fragmentos e diâmetros. Evidencia-se que as

distribuições são desiguais e o valor de probabilidade extremamente baixo.

9.2 Análises Exploratórias

Os resultados das análises exploratórias são mostrados no gráfico de NMMDS

(figura 42) e no dendrograma de agrupamento (figura 45). Onde se observa uma

excelente correlação entre as duas análises. Tanto NMMDS quanto o dendrograma de

agrupamento mostram padrões semelhantes de agrupamento das amostras.
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Os valores obtidos nas coordenadas de NMMDS são usados para comparação da

ordenação entre as amostras, de forma que amostras com valores próximos na mesma

coordenada são agrupadas mais próximo. Os valores podem ser positivos ou negativos

em função da posição que amostra apresenta em relação ao ponto 0 da coordenada 1 ou

2. Assim além do valor modal deve-se levar em consideração se é positivo ou negativo.

Os valores obtidos para cada amostra nas Coordenadas de NMMDS estão mostrados na

tabela 9.

Amostra Coord. 1 Coord. 2
TGCl -0.1466 0.02666
PSal-1 0.28364 -0.0475
PMG 0.25543 0.08196
APA 0.22088 -0.0834
PC 0.23709 -0.0831

PSal-2 -0.1445 -0.0477
LPDSal-24 -0.2103 0.05758
LPDSal-42 -0.239 0.10697
LPDSal-43 -0.2148 0.06006
LDPMG-1 -0.1304 -0.0492
LDPMG-2 -0.0863 0.06806

LDPC -0.1924 -0.0073
LPDMG -0.0891 -0.2123

 ChN 0.60026 0.1021
CrN -0.1439 0.02712

Tabela 9. Valores das coordenadas 1 e 2 de NMMDS.

O gráfico de Shepard (figura 43), que é um gráfico de dispersão das distâncias

entre os pontos do NMMDS (valores obtidos) contra as similaridades ou

dissimilaridades observadas (valores alvo). O stress é a qualidade do ajuste estatístico

que o NMMDS tenta minimizar. É a raiz quadrada das discrepâncias quadráticas

normalizadas entre as distâncias entre os pontos no gráfico de NMMDS e as distâncias

suavizadas preditas a partir das similaridades ou das dissimilaridades.

O estresse diminui à medida que a relação entre distâncias e dissimilaridades ou

similaridades diminui. Os valores de estresse são classificados de acordo com os

seguintes intervalos: <0,05- excelente sem provável erro de interpretação; >0,05<0,1

bom com pequena possibilidade de erro de interpretação; 0,1- 0,2 razoável, algumas
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distâncias podem estar erradas; >0,2 ruim, interpretação da ordenação extremamente

difícil.

Figura 43. Gráfico de Shepard dos resultados de NMMDS, eixo x representa as classificações
esperadas e o eixo y as classificações obtidas.

O gráfico de Shepard resulta em um estresse = 0,05754 o que mostra que os

pontos relativos das amostras no gráfico de NMMDS (figura 35), podem ser

considerados de boa resolução, ou sejam são de fácil compreensão, refletindo um

padrão de agrupamento muito bom.

Os valores entre os nós do dendrograma indicam o grau de confiança da

topologia do dendrograma de agrupamento, ou seja, se separação entre as amostras é

boa e são obtidos através das iterações de “bootstrap” que é uma técnica matemática de

reamostragem utilizada para aumentar o grau de acurácia de medidas como desvios,

variância, erros padrões entre outros, desta forma aumenta a confiabilidade dos

resultados. Foi utilizada uma iteração de 10000 bootsraps, que foi suficiente para gerar

nós (pontos de dicotomia) com elevado grau de certeza.

Normalmente em dendrograma filogenéticos valores inferiores a 50 aumentam o

grau de incerteza de que o nó de dicotomia para dois grupos de espécies seja bom.

Valores acima de 60 já são considerados razoáveis e acima de 70 são considerados bons

como suporte de separação. Os dendrograma sempre representam separação dicotômica.

A separação dicotômica se deve a uma premissa da cladística, que assume que

uma espécie somente pode originar duas novas espécies por cladogênese e é baseada no
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princípio da hierarquia filogenética (Hennig, 1966; Amorim, 1994). Este princípio

estabelece que uma espécie ao sofrer cladogênese ou especiação somente pode

originar 2 espécies novas, assim quando uma espécie A passa pelo processo

de especiação ela originará duas espécies novas B e C.

Cladogramas que resultam em politomias significam que não há conhecimento

suficiente das relações entre as espécies listadas (Hennig, 1966; Amorim, 1994).

Quando a análise filogenética não é capaz de identificar ancestrais comuns nos pontos

de bifurcação dos cladogramas estes resultam em cladogramas politômicos (figura 44).

Sabe-se apenas que as espécies todas em algum momento compartilharam um ancestral

comum, mas não se tem informação sobre a história evolutiva ou filogenética do

processo de especiação.
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Figura 44. Relações filogenéticas entre hominídeos. Ramos com mais de dois descendentes
relações que não podem ser resolvidas (círculos ermelhos). Adaptado de Wood & Collard 1999.

També foi realizada uma análise de agrupamento para as estruturas presentes na

amostra TGV e XRMV contra CrN, para se comparar as semelhanças entre os diâmetros

das estruturas presentes nas duas primeiras amostras e CrN (figura 46).
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10. Paleontologia Sistemática de Cloudina latilabrum n. sp.

No presente trabalho opta-se por aceitar a hipótese formulada por Meira (2011)

que será incluído como autor da publicação descrevendo C. latilabrum n. sp. A

descrição é considerada válida, e apenas são feitas poucas modificações nas medidas do

holótipo e designado um novo holótipo proveniente da mesma amostra catalogada no

Laboratório de Sistemática Paleontológica da Universidade de São Paulo sob o código

GP/1E-6218.

O tipo descrito pelo autor apresenta grande diferença com o tipo padrão de

Cloudina hartmannae ou C. riemkeae descrito por Germs (1972) e com C. lucianoi

(Beurlen & Sommer, 1957); Zaine & Fairchild, 1985, apresentando as abas dos funis

bastante amplas e longas, lembrando, em alguns exemplares, espículas, como pode ser

observado nas figuras 47, 48 e 49. A inserção da família Cloudinidae em um filo tem

gerado muita discussão, há a inclusão em Annelida, Priapulida, Cnidaria, assim opta-se

por incertae sedis.

Reino Animalia Linnaeus, 1735

Filo incertae sedis

Classe incertae sedis

Ordem incertae sedis

Família Cloudinidae Hahn and Pflug, 1985

Gênero Cloudina Germs, 1972

Cloudina latilabrum n. sp.

Figuras 47-49 onde são observadas as estruturas principais que diagnsticam C.

latilabrum n.sp. e suas medidas.

Holótipo: Presente na amostra 6218A do parque Marina Gattaz em Corumbá

(figura 47). Formação Tamengo, Grupo Corumbá, Mato Grosso do Sul. Brasil.

Depositado no Laboratório de Paleontologia Sistemática do Instituto de Geociências da

Universidade de São Paulo.

Diagnóstico: Distingue-se das demais espécies por apresentar funis estreitos e

com aba externa longa e delicada. A presença destas abas a distinguem
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morfologicamente das demais espécies de Cloudina como ressaltado por Meira

(2011).

Descrição do holótipo: Comprimento do espécime: 15,13 mm (figura 49).

Diâmetro do funil mais longo: 2,61 mm, (figura 48)

Espessura da aba externa do funil: 0,156 mm.

Altura do funil: 2,99 mm.

Comprimento máximo da projeção da aba externa do funil do holótipo: 3,20 mm

Etimologia: O nome em latim faz alusão borda, labrum, do funil que é ampla,

latus, quando comparada com as demais espécies presentes na faixa Paraguai.

Figura 47. Holótipo Cloudina latilabrum n.sp. Notam-se a borda dos funis e a espessura da sua
parede externa. Escala 1mm
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Figura 48. Estruturas mensuradas no holótipo de C. latilabrum n. sp.; 1 comprimento da parede
externa do funil, 2 distância do ápice da parede externa do funil à parede externa mais próxima ao corpo
do espécime, (2x2+3) diâmetro do funil 3 diâmetro do funil, 4 espessura da parede externa do funil, 5
altura do funil. Escala 1mm.

Figura 49. Comprimento do holótipo. Escala 1 mm. 
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11. Paleontologia Sistemática do provável fóssil ou dubiofóssil Virgula itapucumense gen.

et sp. n.

O autor descreve este dubiofóssil, pois a chance de ser realmente uma estrutura

biogênica é alta, orientação subparalela à paralela, ambas extremidades fechadas formato

vermiforme com aparente segmentação nas bordas internas e externas diâmetro praticamente

constante, sem presença de estruturas que se assemelhem a cristais ou formas de crescimento

de cristais.

Holótipo (figura 50 E) indicado pela seta amarela, (figura 51) indicado pela seta vermelha e

(figura 53 F) indicado pela seta verde. Todas as estruturas representam o mesmo indivíduo

em diferentes cortes.

Reino Animalia Linnaeus, 1735

Filo incertae sedis

Classe incertae sedis

Ordem incertae sedis

Família incertae sedis

Gênero Virgula n. gen.

Espécie Virgula itapucimensis n. sp.

Diagnóstico: aparente segmentação com constricções visíveis, bordas extremamente finas,

ambas extremidades fechadas. Diâmetro pequeno variando de 0,11 a 0, 6 mm Descrição:

Diâmetro médio: 0,43 mm desvio padrão: 0,11

Diâmetro máximo: 0,6 mm

Diâmetro mínimo: 0,108 mm próximo a uma das extremidades.

Etimologia: o nome define um organismo semelhante a um pequeno traço, Virgula

(Latim) de Itapucumí: itapucumense, em homenagem ao Grupo Itapucumí de onde provém a

amostra.
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11.1 Virgula itapucumense gen. et sp. n. interpretação 1

Os resultados obtidos pelas técnicas de microtomografia de Raio-X e

Microscopia de Varredura nas amostras retiradas de um carbonato (amostra TGV) da

Formação Tagatiya Guazú aqui denominadas de XRM-V Microtomografia) e MEV-V

(Microscopia Eletrônica de Varredura) sugeriram a descrição de um novo organismo

fóssil para a Formação Tagatiya Guazú no Ediacarano do extremo sul da Faixa Paraguai.

Este novo organismo sugerido no presente trabalho possui uma parede

extremamente fina, e com padrão de segmentação tanto na parte interna quanto externa

da parede do organismo (figura 53 e 54 B). Chama a atenção o fato de o diâmetro do

organismo ser praticamente constante em toda a sua extensão conforme medições

realizadas na amostra de MEV (figura 54 A). O organismo apresenta ambas

extremidades fechadas (figuras 53 e 54). Na figura 54 A é possível observar-se pelo

enos 3 constricções sugerindo padrão de segmentação.

Não há evidências de presença de funis ou exoesqueleto carbonático, o que

elimina a semelhança com qualquer espécie do final do Ediacarano que possua tais

estruturas. O diâmetro médio (tabela 3) é semelhante ao apresentado por C. riemkeae,

no entanto o diâmetro mínimo é menor do que o de qualquer espécime de C. riemkeae

amostrado e também a ausência das estruturas supracitadas o excluí da Família

Cloudinidae. N mesma amostra foram encontradas C. riemkeae.

Houve nítida separação entre as amostras CrN, TGV e XRM no dendrograma de

agrupamento, separação com 100% de certeza no nó que se situa a uma distância de 1,7,

enquanto que TGV e XRM encontra-se com distância de aproximadamente 0,7. Este

fato reforça a exclusão de semelhança de diâmetros com C. riemkeae.

Uma possível interpretação seria a de se tratar de icnofósseis, fósseis traço.

Vários icnofósseis tubulares segmentados são descritos no período Ediacarano

(Sappenfield et al., 2011, Pary et.al 2017), logo, organismos vermiformes já são

esperados no registro fossilífero. Aceñolaza (2002) registra icnofósseis tubulares

comparáveis a Sphenothallus provável anelídeo nos afloramentos de La Higuera na

Formação Puncoviscana, Argentina, no Cambriano. Recentemente Parry et al. (2017)

descreveram novos icnofósseis Multina minima provável nematódea na Formação

Guaicurus do Grupo Corumbá. Logo já é esperado o aparecimento de organismos de

corpo mole capazes de se locomover e explorar o substrato no final do Neoproterozoico.

Refuta-se a possibilidade de tratar-se de fóssil traço devido ao de aparecimento de
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indivíduos com comprimento semelhante que se apresentarem fechados em ambas

extremidades.

O aparente padrão de segmentação da parede do organismo praticamente com

espaçamento regular (figuras, 50 e 53 C e F) onde se observa um padrão de constricção 

(figura 50 E seta amarela) sugere a presença de pontos de fixação de fibras musculares

para locomoção que se daria por movimentos de contração dos segmentos.

A presença das estruturas acima mencionadas remete a um organismo

vermiforme que poderia tanto viver enterradas no sedimento como infauna ou mesmo

na superfície do sedimento. Ao final do Ediacarano estes organismos poderiam tanto se

alimentar das esteiras bacterianas ou predarem pequenos protozoários ou mesmo

metazoários de tamanho diminuto.

Esta nova espécie aumenta a complexidade do ecossistema na transição

pré-Cambriano-Cambriano devido ao aumento da cadeia trófica com a inserção deste

possível organismo vermiforme que poderia ser classificada como engenheiro do

ecossistema uma vez que ao se alimentar de esteiras microbianas promoveria uma

revolução na ocupação do mesmo abrindo espaço para a oxigenação de porções mais

profundas do sedimento além de remover substrato de fixação para organismos como

Cloudina spp., tanto por locomoção como por alimentação, que se ancoravam em

trombólitos Warren et al. (2011).

A amostra é uma porção física de 3X6 cm retirada do calcário TGV. A amostra

XRM-V pelo fato de tratar-se de imagens obtidas por Microtomografia de estruturas

internas do carbonato, não sofreu processos de intemperismo que afetam as partes

superficiais das amostras de mão, logo apresentam estruturas mais fidedignas que

fornecem medições mais precisas.

A visualização de uma sequência de imagens capturadas da amostra sem a

resolução 3D e com o aumento do contraste permite evidenciar as estruturas em duas

dimensões sem a remoção digital da matriz carbonática (figura 50). De certa forma se

assemelha a uma lâmina delgada, onde aparece apenas em um plano. Embora as

imagens em perspectiva exibem a sensação de três dimensões.

É possível observar que as estruturas são, fechadas em ambas as extremidades.
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Figura 50. Imagens da amostra XRM-V antes da colorização e remoção digital da matriz
carbonática. Na face frontal de A, B, C, D observam-se várias estruturas alongadas com as extremidades
fechadas. Em E, além destas estruturas, observa-se uma estrutura indicada pela seta amarela que é mais
longa que as demais e com padrão de constricções típico de segmentação. Escala 10,0 mm A-D, E
5,0 mm. Estas estruturas são tidas como representantes de Virgula itapucumense gen. et sp. nov.

Para se evidenciar as estruturas foi feito um tratamento de remoção digital da

matriz carbonática, pelo mesmo programa, permanecendo apenas as estruturas com

contraste maior do que o do restante da amostra, evidenciando apenas estas estruturas

(figura 54).

A imagem A está em tons de cinza como no ato da captura e quase não se

discernem as estruturas. A imagem B está colorizada em azul e já se nota a presença de

estruturas com algum aspecto segmentado, a seta preta indica a forma interna tubular

das mesmas, após a remoção digital da matriz carbonática.

O mesmo padrão de ondulação da borda externa, em azul, é refletido na borda

interna em vermelho (figura 55).

Para se evidenciar as estruturas presentes foi utilizado o mesmo tratamento de

colorização, aumento de contraste e remoção digital da matriz carbonática da figura

anterior.
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Figura 51. Virgula itapucumense gen. et sp. nov. Imagem A sem tratamento de colorização e
aumento de contraste. Imagem B com tratamento para colorização e aumento de contraste, notar a seta
preta a direita evidenciando a forma tubular da estrutura. O padrão de segmentação na figura B é
compreendido como as sinuosidades do relevo das estruturas. Escala: 5,0 mm.

Figura 52. Virgula itapucumense gen. et sp. nov. Imagem A evidenciando a amostra bruta sem
tratamento para colorização, aumento de contraste remoção da matriz carbonática. Imagem B já tratada
onde se observa as estruturas com padrão de segmentação da parede externa em azul mostrado pelas setas
verdes refletido na parede interna em vermelho mostrado pelas setas amarelas. Escala 4,0 mm.
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Observa-se na amostra TGV, na estrutura marcada em 53 C um padrão de

segmentação, evidenciado pela sombra na região interna colorizada em vermelho, da

estrutura mostrada mostrada pela seta em amarelo e padrão de segmentação esterno da

parede marcado pela seta verde. Em D e E (figura 53) observa-se, além do padrão

interno, também o padrão externo que evidencia uma possível segmentação (ondulação)

da estrutura. Em H o padrão externo e interno de segmentação é ainda mais marcante

(figura 53).

Em C (figura 52) é evidenciada uma estrutura resultante da fusão de dois tubos.

Esta fusão pode ser resultante da dissolução do carbonato entre as estruturas, ou

da insuficiência de contraste para a evidenciação das bordas dos tubos.

No entanto a presença de tubos não muito longos e sempre fechados nas

extremidades favorece a hipótese dde trtar-se de um organismo segmentado, também

reforçada pelas estruturas presentes (figura 51, 52 e 53,), onde se observa este

padrão nitidamente. Também o fato de vários tubos próximos se apresentarem não

fundidos como é o caso da imagem na figura 53 C reforça a hipótese de um novo

organismo.
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Figura 53. Virgula itapucumense gen. et sp. nov. Sequência de cortes da amostra XRM-V evidenciando padrão de
segmentação externo e interno da amostra. Escala: A: 5,0 mm; B: 5,0 mm; C: 4,5 mm; D: 4,5 mm; E: 5,5 mm; F:
4,5mm; G: 4,5 mm; H: 4,5 mm I: 4,5 mm. Em C, D, E, F e H as setas amarelas mostram a borda interna e as verdes
a borda externa dos tubos. Em F a seta verde mostra um nítido padrão de ondulação da borda externa, em H no
mesmo tubo se observa o padrão de ondulação de ambas bordas. Em E o padrão de ondulação da borda interna é
mais visível. Em D o padrão de ondulação da borda interna também é bem perceptível. Em C dois tubos são
evidenciados, onde a seta verde mostra um nítido padrão de ondulação da borda externa de um dos tubos e a seta
amarela mostra o padrão de ondulação de um tubo próximo.

Outro fator que reforça a hipótese de tratar-se de um provável novo organismo

vermiforme que não possui afinidades com as espécies que apresentavam exoesqueleto

calcário são as imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (amostra MEV-V) que

mostraram estruturas com diâmetros praticamente constantes e limites de contorno
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muito finos da borda (figura 54). Os traços vermelhos mostram as constricções

presentes na estrutura e os algarismos romanos os segmetos entre as constricções. em B

é visível a parede extremamente fina do dubiofóssil.

A

A
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B

Figura 54. Virgula itapucumense gen. et sp. nov. MEV da amostra de mão TGV em A as linhas
mostram as constricções e os números romanos os segmentos delimitados plas constricções. B: diâmetro
do organismo e espessura da parede (2) 3.496 µm

Observa-se na tabela 10 que as 7 estruturas mensuradas duramte a varredura de

MEV apresentam todas uma dispersão baixa ao redor da média (baixo desvio padrão e

coeficiente de variação). Apenas C. riemkeae da Namíbia apresentou diâmetros

próximos aos dos indivíduos 3, 4, e 6. Os resultados da tabela 10 representam os valores

obtidos para diversas mensurações em cada estrutura encontrada.
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Tabela 10. Resultados das análises de estatística descritiva de estruturas encontradas na

varredura da amostra VMB-V.

11.2 Virgula itapucumense gen. et sp. n. intepretação 2

Também é possível que as estruturas apresentadas na figura acima sejam pellets,

“fezes” de animais ainda não identificados que tenham vivido junto ao sedimento. Neste

caso devido a presença de várias estruturas em uma pequena amostra supõe-se que

houve uma colônia de organismos que deixaram estas marcas de fezes no sedimento

amostrado.

Uma vez que estes animais viveram junto ao sedimento também poderiam ter

exercido grande influência na estrutura das comunidades de Cloudina spp. através do

revolvimento dos sedimentos abrindo espaço para oxigenação dos mesmos e

modificando desta forma a composição microestrutural das comunidades de bactérias e

Archeae deste ecossistema também provocando alterações biogeoquímicas que

permitiriam a formação de novas cadeias tróficas e também de novas interações

químicas entre os elementos presentes nos sedimentos.

         Desta forma haveria novas pressões de seleção natural atuando sobre todo o

ecossistema levando ao aparecimento de novas espécies que poderiam ser importantes

para a radiação do Cambriano.
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12 Discussão

Das amostras TGCl, PC, LDPMG-2, CrN, LDPSal-42, LDPC e LDPMG todas

com distribuição normal; TGCl e CrN se agrupam isoladamente no dendrograma de

agrupamento, o que indica a presença de C. riemkeae na Formação Tagatiya Guazú,

uma vez que C. riemkeae proveniente da Namíbia foi utilizada para a confrontação com

as amostras do presente estudo.

Os testes de Wilcoxon-Mann-Whitney e Kolmogorov-Smirnov, o primeiro para

semelhança das medianas e o segundo para semelhança da forma da distribuição das

medidas, também não separaram estas duas amostras, reforçando a hipótese da presença

de C. riemkeae na Formação Tagatiya Guazú.

As amostras PSal-1 e LDPMG não foram separadas pelo teste KS e U, pois

apresentam medianas muito semelhantes e tamanho máximo também semelhante,

ambas também compartilham assimetria positiva com peso maior para os diâmetros

menores, uma ressalva deve ser feita devido ao tamanho amostrasl de LDPMG, apenas

11 indivíduos. No entanto o fato de a amostra PSal-1apresentar um elevado coeficiente

de variação (C.V.) de 47,47% e praticamemte mostrar uma segunda moda na classe de

2,5 mm, deve implicar na presença de uma segunda espécie C. lucianoi e C. riemkeae

na classe com diâmetros menores 0,4-1,4 mm.

As amostras APA e PC apresentaram semelhança entre as medianas, teste U,

valores semelhantes de média, assimetria positiva e valor de diâmetro máximo também

semelhante, o teste U não separou estas amostras e aparecem juntas no dendrograma de

agrupamento. A análise dos histogramas destas amostras indica que compartilham uma

espécie em comum, C. lucianoi.

PSal-2 e LDPMG-1 agruparam-se no gráfico de NMMDS, dendrograma de

agrupamento, mostraram semelhanças de medianas (teste U) e não foram separadas pelo

teste K-S. LDPMG-1 apresenta bimodalidade (uma moda com diâmetros menores e

outra na classe de 1,0 a 1,5 mm característico de C. lucianoi, a moda na classe de denota

a presença de C. riemkeae.

As amostras PMG, LDPMG-1 e LDPMG-2 mostraram semelhança entre as

medianas, mas não se agruparam no gráfico de NMMDS, e dendrograma de
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Agrupamento, ao se analizar os valores da estatistica descritiva para estas amostras e

também os histogramas, nota-se que PMG trata-se de amostra singular, pois apresenta 2

modas uma elevada com os diâmetros menores (0,35 mm) e outra na classe de 2,8 a 3,4

mm, também foi a amostra que apresentou o maior C.V. e de onde Meira identificou C.

latilabrum n. sp. que também esta presente neste trabalho.

A amostra PMG (Parque Marina Gattaz) possui pelo menos 2 espécies presentes,

C. lucianoi e C. latilabrum n. sp., a última na classe dos diâmetros maiores.

A representação gráfica de NMMDS (figura 33) mostra pelo menos quatro

agrupamentos interessantes: i) ao centro PMG, PSal-1, PC e APA em verde, ii) a

esquerda LDPSal-24, LDPSal-42 e LDPSal-43 em azul, iii) LDPMG-2, TGCl, CrNe

LDPC em vermelho e iv) PSal-2 e LDPMG-1 em amarelo. As Amostras LDPMG e

ChN não se agruparam com nenhuma outra amostra.

O dendrograma produzido pela análise de agrupamento também reflete o padrão

de agrupamento produzido pela análise de NMMDS utilizando o algoritmo UPGMA e

método Euclidiano, com amostras em nós muito próximos como pode ser observado na

figura 36. Este fato indica que a distribuição de diâmetros das amostras foi suficiente

para fornecer agrupamentos com coerência (figura 38).

As amostras PC e APA refletem a presença de C. lucianoi, agrupamento este que

também é corroborado pelos resultados do teste U. A distância entre PC e APA é menor

que 1,5, e destas com PSal-1 é de aproximadamente 2. O menor valor obtido para um nó

foi 71, que separou osgrupos amarelo e vermelho.

Desta forma as dicotomias apresentadas podem ser interpretadas como

representativas das diferenças e similaridades entre as amostras e o padrão de

agrupamento das amostras pode ser considerado muito bom.

Para se comparar o efeito do transporte sobre o comprimento e o diâmetro dos

espécimes de C. lucianoi da amostra PC foi feita uma análise das estatísticas descritiva

para os comprimentos (tabela 7A e 7B) e teste K-S entre ambos (figura 41) donde se

observou que os comprimentos dos fragmentos apresentaram uma distribuição normal

conforme mostrado na tabela 8 e o histograma da distribuição das medidas do

comprimento dos espécimes (figura 39), o CV apresentou valor de 35.3225 (figura 41).

O transporte foi mais pronunciado para os comprimebtos dos indivíduos.
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A amostra ChN (Cloudina hartmannae Namíbia) não agrupou ou se mostrou

semelhante nos testes U e K-S a qualquer outra amostra do presente trabalho.

Este fato reforça a hipótese de que as espécies Cloudina spp. presentes nas áreas

estudadas não pertencem a espécie C. hartmannae. E também que C. hartmannae não

estava presente nas Formações Tagatiya Guazú e Tamengo. Também deve-se levar em

consideração que a média do diâmetro de ChN foi de 3,66954 mm com o maio diâmetro

de 4,92633 e para PMG a média foi de 1,25526 mm com maior diâmetro de 3,8297 mm.

Isto separa muto bem C. hartmannae de C. lucianoi e C. latilabrum n. sp.

Wood et al. (2017) também encontraram padrão semelhante de distribuição para

os diâmetros dos tubos das espécies de Cloudina nas diversas localidades amostradas na

Namíbia (distribuição exponencial). Os autores também postulam que a distribuição

exponencial dos diâmetros dos funis de Cloudina obtidas poderia ser sugestiva de duas

espécies distintas C. riemkeae e C. hartmannae possuindo diferentes estratégias de

crescimento. Argumentam também que os testes estatísticos utilizados, que são os

mesmos do presente trabalho, mostram que populações de C. hartmannae e C. riemkeae

apresentaram diferentes diâmetros dos tubos em resposta a controles ambientais

flutuantes como influxo de nutrientes ou níveis de supersaturamento de carbonato.

Os autores concluem que as diferenças de tamanho individual de C. riemkeae e

C. hartmannae são controladas por fatores ambientais e que Cloudina também evoluiria

respondendo rapidamente a tais mudanças, sendo um especialista em responder a

mudanças ambientais como energia hidrodinâmica, níveis de nutrientes, disponibilidade

de espaço e supersaturação de carbonato. Desta forma Cloudina produziria diferentes

estruturas de exoesqueleto para conferir rigidez. Esta capacidade de variação do

tamanho do exoesqueleto faria com que Cloudina pudesse formar comunidades com

diferentes respostas ecológicas adaptadas a distintas condições ambientais, mesmo

apresentando baixa diversidade taxonômica. Mas as classes de diâmetros apresentadas

pelos autores são semelhantes as observadas por Germs, (1972).

Em recente artigo Becker-Kerber et al. (2017) informaram uma ampla

plasticidade para utilização de substrato e para espectro comportamental de prevenção

de predação.

Os autores não fazem menção à uma possível espécie nova na amostra PGM

utilizada no artigo para demonstrar diferentes posições de espécimes Cloudina spp.,
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assim como interações com bactérias. Interpretam as diversas formas encontradas de

Cloudina na amostra como diferentes formas de utilização do substrato em íntima

associação simbiótica com biofilmes bacterianos formados por bactérias redutoras de

óxidos de enxofre. Assim pode-se imaginar Cloudina teria tido com uma grande

plasticidade fenotípica (Becker-Kerber et al., 2017).

Alta plasticidade fenotípica implica em alta capacidade de adaptação do

organismo a diferentes substratos e/ou formas de simbioses.

Pela exposição dos autores supracitados infere-se que o fato de Cloudina spp.

apresentarem simbiose com bactérias presentes entre as paredes dos funis e também no

substrato deveria proporcionar-lhe uma grande vantagem adaptativa, em especial em se

tratando de relações mutualísticas, pois as diferentes associações de Cloudina spp., nas

diversas formações Ediacaranas, deveriam exibir diferentes simbioses com diferentes

bactérias. Assim torna-se mais difícil explicar a extinção do táxon, pois o mesmo exibia

alta plasticidade fenotípica aliada a um alto valor adaptativo. Essa plasticidade

fenotípica deve ter sido importante para a obtenção de nutrientes, envolvendo sua

relação com o substrato e com as características físico-químicas do seu habitat, mas não

é garantia de sobrevivência quando do aparecimento de novos predadores.

Trabalhos atuais têm demonstrado que espécies descritas como generalistas

(com alta plasticidade fenotípica) ampla distribuição geográfica possuem claras

evidências de se tratarem de espécies crípticas (Zhou et al., 2012; Rastorgueff et al.,

2014; Chen et al., 2017) morfologicamente semelhantes, apenas análises moleculares

(filogenia mitocondrial) têm tornado possível a separação destes táxons e demonstrado

que barreiras geográficas e instabilidade climática têm um papel importante na

especiação destes grupos. O final do Ediacarano foi marcado por eventos geofísicos

intensos como os descritos na introdução. Isto teria sido um gatilho para processos de

especiação e diversificação que antecederiam a diversificação no início do Cambriano.

A distribuição de uma característica fenotípica é função das diferenças entre os

genótipos e a variação entre indivíduos genotipicamente idênticos em uma população.

Por sua vez, ambos são funções da sequência de ambientes nos quais os organismos se

desenvolvem e vivem. Para cada genótipo, cada ambiente em que este vive resultará em

um fenótipo específico. Assim, a distribuição dos ambientes refletir-se-á biologicamente

como uma distribuição de fenótipos.



106

A forma como a distribuição de ambientes é transformada na distribuição de

fenótipos é determinada pela norma de reação (Griffiths et al., 2000). Infere-se que o

conceito de norma de reação coloca a plasticidade fenotípica num contexto de resposta

genótipo-específica. Este fato aliado ao processo de seleção natural faz com que

genótipos distintos possam ser selecionados de forma a tornar o processo de especiação

mais dinâmico levando a uma diversificação de espécies.

A alta plasticidade fenotípica também é um fator importante no processo de

especiação podendo levar a rápida adaptação e diferenciação a novos habitats (Garland

& Kelly, 2006; Pigliucci et al, 2006; Kelly et al, 2012; Pereira et al. 2017) em especial

quando se observa a atuação de forte seleção divergente (Pfennig et al., 2010; Reger et

al., 2017). Também pode ter efeito contrário ao manter um genótipo altamente plástico

em um pico adaptativo elevado. Neste segundo caso faz com que, ao longo do tempo,

este genótipo perca seu valor adaptativo devido a mudanças ambientais e surgimento de

novas espécies que ampliam as interações tróficas, para as quais a sua norma de reação

seja limitada. Assim não seria mais capaz de mudar de posição na paisagem adaptativa

aumentando o risco de extinção.

Ainda existe muita controvérsia sobre quais fenótipos exibidos em uma

população seria devido a plasticidade fenotípica ou a variabilidade genética desta

população ou mesmo a processos migratórios que introduzem novas combinações

gênicas nas populações (West-Eberhard, 1989; Nonaka et al, 2015; Mcdonald et al,

2017).

Já o processo de especiação ao criar novas espécies faz surgir novos genótipos

agora separados reprodutivamente, que trilharão diferentes histórias evolutivas, desta

forma aumentando a diversidade e potencial de interações ecológicas e diversificando

cadeias tróficas e as simbioses.

O autor considera que o gênero Cloudina apresentou diferentes espécies na

Formação Tamengo e Tagatiya Guazú, passando por um processo de especiação que

envolveu migração e isolamento geográfico.

Cloudina latilabrum descrita mais adiante quando comparada com outras

espécies provenientes de outras localidades como é o caso de um indivíduo da espécie

Cloudina lucianoi (figura 40), a melhor preservada de Tagatiya Guazú, autóctone,

possui os valores do tamanho das extensões máximas externas dos funis bastantes
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diferentes. O valor máximo do comprimento do funil do espécime de Tagatiya Guazú

foi de 0,92638, enquanto que o valor máximo da região exposta do funil de Cloudina

descrito por Meira foi de 2,9 mm.

Em nenhum dos espécimes analisados foi possível observar a porção proximal

fechada do funil de Cloudinidae.

PMG mostrou semelhança de medianas, teste U com PSal-2, LDPMG-1,

LDPMG-2 e LDPC. LPMG1 e PMG-2 são lâminas de PMG.PSal-2 e LDPC mostraram

médias distintas, PSal-2 com média de 1,03 próxima a C. lucianoi e LDPC com média

de 0,83 próxima a C. riemkeae.

As amostras que apresentaram uma distribuição normal das estruturas

mensuradas representam um contínuo de tamanho destas estruturas, o que é comum em

populações de uma mesma espécie, podendo representar variantes ontogenéticas

(indivíduos com idades distintas) ou, como no caso de Cloudina, distintas porções de

um funil. Cabe ressaltar que a figura 3 da publicação de Germs, 1972, mostra que o

diâmetro dos tubos de C. riemkeae não varia muito após o segundo ou terceiro funil,

exceção a C. hartmannae que apresenta um contínuo de crescimento do diâmetro do

tubo principal.

Também as distribuições apresentadas por Germs (1972, figura 4), em especial

os diâmetros de C. hartmannae são bastante diferentes dos encontrados nas amostras

analisadas no presente trabalho, com exceção da amostra representada por lâmina

delgada proveniente da Namíbia da mesma Formação estudada por Germs (1972). O

diâmetro médio para os indivíduos de C. hartmannae é de 4,18 mm com CV de 20.8

(calculado da razão entre o desvio padrão e a média multiplicado por 100) e no presente

trabalho a média foi de 3,60 com CV de 19,2 em uma amostra com 19 indivíduos

nenhuma das amostras, das Formações analisadas no presente trabalho apresentou

diâmetro próximo a este valor, nem mesmo a amostra TGCl considerada de boa

preservação e com CV próximo ao obtido por Germs (1972) para C. riemkeae.

A distribuição dos espécimes de C. riemkeae apresentado por Germs (1972) é

próximo das amostras TGV, XRM-V e TGCl sendo que destas, a TGCl apresentou o

CV mais próximos da distribuição de C. riemkeae.
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A amostra PMG é a amostra da qual Meira (2011) descreveu C. latilabrum n. sp.

O fato desta amostra aparecer relativamente isolada das demais amostras reforça a

hipótese de que pode haver pelo menos duas espécies distintas C. lucianoi e Cloudina

latilabrum n. sp. Não é possível descartar a presença de C. riemkeae, pois os diâmetros

mensurados de menor valor são semelhantes aos publicados por Gaucher et al. (2003) e

com os apresentados na amostra CrN com média de 0,46868 mm e CV de 29,27%.

As amostras que representam indivíduos de C. lucianoi possuem médias e

medianas próximas, e CV não muito elevados em especial PC e APA, também estão

agrupadas no gráfico de NMMDS e no dendrograma de agrupamento.

O melhor exemplar de Cloudina proveniente da Formação Tagatiya Guazú

apresentou um padrão de diâmetro dos funis semelhante ao de C. lucianoi, portanto esta

espécie também estava presente ao sul da Faixa Paraguai, (figura 47). A média do

diâmetro dos funis foi de 1,7267914 mm, e comprimento aproximado de 14,289050 mm.

Ressalta-se que a região apical do espécime está enterrada no carbonato.

Figura 55. Melhor Cloudina spp. de Tagatiya Guazú. As setas mostram as abas externas dos
funis imbricados. Escala: 1 mm.
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Quando realizadas as comparações entre as distintas localidades observa-se que:

Os valores das medidas encontrados no presente trabalho, permitem uma

comparação com as mensurações realizadas por Gaucher et al. (2003), trabalho em que

os autores utilizaram mensurações feitas por Zaine de C. lucianoi obtidas da pedreira

Corcal da Formação Tamengo e C. riemkeae do Grupo Arroyo del Soldado-Uruguay.

Os valores de diâmetro para C. riemkeae publicados por Gaucher et al. (2003)

foram: µ= 0,88mm; σ2 = 0,29 e CV= 32,954 (divide-se o desvio padrão pela média),

estão muito próximos dos apresentados pelas amostras TGCl, LDPMG-1, LDPPC e

LDPMG-1, apenas a amostra LDPMG-1 apresentou um CV mais elevado que o obtido

por Gaucher et al. (2003) e dos obtidos no presente trabalho para a amostra CrN

(0,46868 com CV de 29,27% e σ = 0,1372).

Os valores mostrados por Gaucher et al. (2003) para C. lucianoi, devem ser

vistos com cautela, uma vez que a distribuição apresentada possui um lapso de

espaçamento entre as classes de 2,0 a 2,5 mm e apresenta valores máximos da ordem de

4,0 mm de diâmetro, µ = 1,35, σ2 = 0,64 e CV = 47,407. A única amostra no presente

estudo que apresentou valor máximo próximo a 4,0 mm foi PGM que teve valor

máximo de 3, 82897 mm e apresentou CV de 69,85188, esta amostra foi a utilizada para

a descrição de C. latilabrum n. sp. por Meira (2011).

A distribuição e valores de classes da amostra APA é a que mais se assemelha a

de C. lucianoi publicada por Gaucher et al. (2003), logo é possível que a amostra APA

represente indivíduos de C. lucianoi.

Com relação as amostras descritas por Germs (1973), cabe ressaltar que

nenhuma das amostras, da Faixa Paraguai e Vallemí, avaliadas no presente trabalho

atingiu um valor médio semelhante ao de C. hartmannae (4.18mm diâmetro médio e

diâmetro máximo de aprox.6,9mm).

A presença de três espécies de Cloudina spp. na região estudada além de

aumentar a diversidade do gênero, mostra a atuação de processos de especiação que

resultaram no aumento da diversidade, implicando também em estratégias

desenvolvidas pelos organismos em resposta a pressão de seleção disruptiva, que pode

ser resultante tanto da exploração de novos nichos por alimentos, quanto de fuga de

predadores, o que evidencia um aumento das relações tróficas no período e também da

complexidade do ecossistema.
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Um ecossistema mais diverso e complexo já seria precurssor da diversificação

Cambriana, também já abrigaria predadores mais diversificados e especialização na

busca por alimentos, abrigando maior diversidade de comportamento. Desta forma o

processo de especiação levaria ao preenchimento de mais picos adaptativos da paisagem

proposta por Wright (1932) pelo gênero Cloudina.

A presença de apenas uma espécie de Cloudina: C. lucianoi como a proposta por

Adorno et al. (2017) cria um cenário, que após 8 milhões de anos de história evolutiva

do gênero, seria pouco provável dada a diversificação ambiental do final do

Neoproterozoico. Logo a existência de varias espécies seria mais provável como as que

ocorreram na China e Espanha.

Processos tafonômicos como transporte, compressão e deformação, diferentes

níveis de soterramento de organismos no sedimento podem fornecer uma imagem

distorcida das curvas de distribuição. Entretanto as amostras analizadas com N≥30, que

representam a amaioria das amostras, em especial as amostras de mão, permitiram a

comparação dos diâmetros destas entre si e diluíram os desvios tafonômicos citados,

pois qualaquer desvio tafonômico presente foi comparado entre todas as amostras. Uma

amostra que chama a atenção é a ChN que apresenta poucos indivíduos de C.

hartamannae, mas o tamanho destes, mesmo em lâmina delgada é expressivo, tornando-a

singular e representativa dos diâmetros desta espécie, destacando-se das demais

13 Proposta de Filogenia de Cloudina nas Formações Tagatiya Guazú e

Tamengo.

Propõe-se uma filogenia para espécies de Cloudina encontradas na Formação

Tamengo e Tagatiya Guazú (figura 56).
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Figura 56. Filogenia proposta para espécies de Cloudina da Formação Tamengo, Tagatiya Guazú.

Explicam-se estas diferenças partindo-se da hipótese de que houve dispersão de

larvas de Cloudina riemkeae ao final do Neoproterozoico aprox. 548 milhões de anos

antes do presente a partir do Kalahari, hoje Namíbia, uma vez que o aparecimento de

Cloudina spp. é datado na Namíbia como de 549 Ma e existe um nível de tufo no Grupo

Corumbá com 543 Ma (Warren, comunicação pessoal) com a presença de Cloudina spp.

o que sugere que Cloudina spp. da Namíbia são mais antigas que as Cloudina spp. das

demais formações estudadas no presente trabalho. Isto sugere que as Cloudina spp. do

Brasil possam ser mais jovens. Logo o aparecimento de Cloudina spp. na Formação

Tagatiya Guazú e Formação Tamengo se deveria a migração de larvas deste organismo

provenientes da Namíbia.

Também deve-se levar em consideração a existência de um mar epicontinental

descrito por Warren et al. (2014) e que havia interconexão entre o oceano de Clymene

com este mar epicontinental que banhava as regiões no Brasil, Paraguai, U ruguai e

Namíbia nesta época, (figura 57). Os últimos registros da existência de mares

epicontinentais mostraram a existência, como já discutida, de conexões oceânicas que

permitiriam o fluxo de larvas de organismos, logo é provável que a dispersão de larvas

seria provável, caso contrário não ocorreria o processo de colonização de novos

ambientes por Cloudina spp., ou mesmo outros táxons como Namacalathus sp.

Wood et al. (2015) propõem, para a formação dos recifes de C. riemkeae e

C. hartmannae, a colonização por sucessivas populações de larvas destas espécies

sobre os indivíduo já existentes, colonização esta realizada por larvas.
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      Desta forma a dispersão por formas larvais também já se encontra caracterizada 

para estas espécies a migração e colonização por formas larvais.

A migração a partir da Namíbia é colocada, pois assume-se que as correntese

oceânicas teriam alguma semelhança com as atuais, uma vez que a rotação da Terra era 

para na mesma direção pela ação da força de Coriolis, embora o mar fosse muito mais

raso que atualmente.

Paula-Santos et al. (2017) propuseram baseados em análises de isótopos estáveis

que o mar epicontinental, pelo menos na bacia do São Francisco, passou por vários

episódios de aumento e diminuição de profundidade. Se houve oscilação de nível de

mar como a proposta por Paula-Santos et al. (2017) presume-se que tal oscilação deva

ter afetado toda a extensão do mar epicontinental proposto por Warren et al. (2014).

Assim torna-se simples pressupor um modelo de isolamento por vicariância (isolamento

geográfico) para espécies de Cloudina spp. presentes neste ambiente. Estes autores

chegaram a propor uma rota de migração para larvas de Cloudina spp. a partir deo Rio

de la Plata até a Formação Sete Lagoas, Grupo Bambuí.

No presente trabalho propõ-se que a existência deste mar possibilitaria, a

dispersão de populações de Cloudina riemkeae a partir da Namíbia que originariam

duas novas espécies; C. lucianoi com ampla distribuição geográfica desde o Grupo

Vallemí até o Grupo Corumbá e C. latilabrum com distribuição mais restrita ao Grupo

Corumbá, este mar que poderia ser influenciado pela corrente de Coriolis, uma vez que

a Terra girava na mesma direção que atualmente, seria como um corredor de dispersão

para as larvas. Talvez espécies de C. hartmannae teriam se dispersado para outras

regiões mais ao norte, ou se chegaram até a a Grupo Bambuí e Corumbá não deixaram

evidências, talvez por ser incapaz de competir com C. riemkeae, C. lucianoi e C.

latilabrum por espaço neste novo ambiente.

O isolamento geográfico das populações de Cloudinas spp. propiciaria uma

barreira para o fluxo gênico entre estas populações levando após a atuação da seleção

natural ao aparecimento das espécies supramencionadas.

Não se pode descartar também a hipótese de que as populações fundadoras

portassem apenas uma pequena fração da variabilidade das populações parentais

evidenciando assim o princípio do fundador, que leva a um processo rápido de

especiação.
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Figura 57. Reconstrução paleogeográfica de Gondwana a aproximadamente 550Ma com os
depósitos de Cloudina spp. 1-Austrália, 2- Índia, 3- Antártica, 4- Oeste da África, 5- Congo-São
Francisco, 6- Kalahari, 7- Paraná, 8- Rio de la Plata, 9- Amazônia, 10- Rio Apa, 11- Laurentia, 12-
Madagascar, 13- Arábia-Núbia, 14 Sibéria, 15- Báltica. Fonte: Warren et al. 2017.

Em um cenário alternativo pequenas populações fundadoras (Kimura, 1968)

compartilhariam apenas uma fração da variabilidade genética da população de origem,

logo passaram por um gargalo genético muito grande que faria com que durante o

processo de adaptação as novas condições ambientais sofressem alta pressão seletiva

levando-as a diversificação de espécies por cladogênese uma vez que espécies

coexistiram no mesmo habitat ao mesmo tempo.

Com o decorrer do tempo estas novas espécies passam por processo de seleção

natural que aumenta o seu valor adaptativo selecionando os genótipos mais adaptados

aos ambientes colonizados. Também a seleção natural, atuando sobre diferentes

frequências gênicas poderá levar ao isolamento reprodutivo entre as populações

finalizando o processo de especiação. Embora até o momento não se conhece

reprodução sexuada em Cloudina spp.

Optei pelo processo de cladogênese ao invés de anagênese, pois estas

populações foram contemporâneas. E são encontradas em uma mesma amostra (PMG)

como já citado. A anagênese levaria ao aparecimento de uma sequência de espécies que

não seriam contemporâneas do tipo A B C.

Onde A gera B que gera C onde o aparecimento de B implica que A foi extinta e

assim por diante.
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14 Conclusão

O presente trabalho mostra a utilidade da aplicação de análises estatísticas

simples na complementação de trabalhos paleontológicos. Assim, partindo-se de uma

análise de estatística descritiva onde se descreve média, mediana, variância, desvio

padrão, simetria, curtose e coeficiente de variação, podemos ter uma noção do padrão de

distribuição dos valores e variáveis em análise. A seguir com a utilização de testes

paramétrico e não paramétricos verifica-se o tipo de distribuição dos valores

mensurados onde se observa a forma das distribuições nas diversas amostras bem como

se testa o tipo de distribuição utilizando-se o teste de normalidade e análises não

paramétricas de Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis e Mann-Whitney.

Posteriormente com a utilização da análise exploratória de ordenação e agrupamento

refina-se a visão das relações entre os sítios amostrais e espécies amostradas.

Os resultados das análises estatísticas das estruturas encontradas nas amostras

permitiram o estabelecimento de pelo menos três espécies de Cloudina nas Faixas

Paraguai e Vallemí, C. riemkaea, C. lucianoi e C. latilabrum n. sp. Assim, neste

trabalho é reconhecida a validade desta última espécie de Cloudina, anteriormente

descrita por Meira (2011) como C. latilabrum, mas ainda não oficialmente publicada.

Também foi possível estabelecer uma filogenia para o gênero Cloudina nas

faixas Paraguai e Vallemí, com base nas medições dos diâmetros dos funis dos

espécimes e através da observação da presença das espécies em distintos sítios

amostrados, bem como em amostras comuns indicando que compartilharam ambientes

semelhantes de mar raso.

É sugerido a presença de um novo fóssil vermiforme ainda considerado

dubiofóssil para o final do Ediacarano na faixa Vallemí, na Formação Tagatiya Guazú,

aqui denominado Virgula itapucumense. Postula-se que este organismo teria atuado

como engenheiro do ecossistema mudando a estrutura deste pelo seu hábito de

alimentação (comedor de esteiras bacterianas), eventualmente diminuindo o substrato

para fixação de espécies de Cloudina. Também se aventa a hipótese de V. itapucumense

gen. et sp. n. tratar-se de traços de fezes de animais que teriam vivido no sedimento

junto a esteiras bacterianas. Desta forma este dubiofóssil se não representar o corpo de

um engenheiro de ecossistema represantaria a presença de organismos que teriam

atuado como engenheiros de ecossistema.
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A presença das novas espécies aumenta as relações tróficas no final do

Ediacarano na faixa Paraguai e Vallemí e evidencia a evolução contínua do processo de

especiação no Neoproterozoico, em especial ao final do período na transição para o

Cambriano, demonstrando que as relações ecológicas neste período foram mais diversas

que o comumente relatado. Também mostra que a complexidade do ecossistema no sul

da Faixa Paraguai e Vallemí era maior que a até agora considerada. Esta complexidade

encontra respaldo na Filogenia apresentada e por técnicas de análise moleculares, em

especial por relógios moleculares e análise de coalescência. Os processos

microevolutivo e de especiação e seleção natural (provavelmente por isolamento

geográfico) operavam como atualmente. Estes processos atuaram como forçantes

importantes para a diversificação no Précambriano, e para as mudanças de picos

adaptativos na paisagem de valores adaptativos criada por Wright, como acontece

atualmente.
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