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Em Tafonomia Experimental, o uso do tambor tafonômico simula condiçöes

operantes nos ambientes de alta energia (e.9., abrasäo). Neste estudo foi

empregado um tambor de aço inoxidável, com aletas internas, diâmetro de 1Scm e

velocidade de 60rpm. O tamanho amostral foi de 10 espécimes para cada

experimento e réplicas. Os experimentos e réplicas foram avaliados

estat¡sticamente, e investigaram a preservaçåo diferencial e destruiçåo após a morte

de conchas calcíticas de braquiópodes viventes (Bouchardia rosea, Terebratellidae)

e moluscos bivalves (Veneridae, Pectinidae, Mytilidae e Pinnidae), cujos restos såo

comuns no registro fóssil Fanerozóico. As conchas de Bouchardia rosea säo

importantes do ponto de vista tafonômico, pois apresentam característica s

mineralógicas e estruturais semelhantes às conchas de alguns grupos de

braquiópodes paleozó¡cos (e.g., rinchonelídeos e terebratulídeos), além de modo de

vida comum aos membros desses grupos, neste intervalo de tempo As observaçöes

efetuadas têm implicaçöes no entendimento dos processos de destruição que

operam sobre os bioclastos e que contribuem para produzir tendenciamentos no

registro fóssil (fonte primária de dados paleobiológicos e evolutivos). Foi observado

que: a) a composiçäo orgânica, mineralógica e forma das conchas de bivalves e

braquiópodes não estäo diretamente associadas ao comportamento de decaimento

de massa, durante a abrasáo, podendo fatores extrínsecos serem responsáveis pela

perda diferencial de massa; b) valvas dorsais e ventrais de Bouchardia rosea

apresentam resultado de reduçåo final de massa com valores muito próximos,

apesar de possuírem comportamento de decaimento de massa distintos, levantando

a suspeiia de que a resistência à abrasão não é o principal faior que controla o

tendenciamento observado em muitas concentraçöes fossiliferas, em favor de uma

das valvas; c) valvas de Bouchardia rosea de tamanho pequeno (-1cm) apresentam

comportamento distinto com relaçåo ao decaimento de massa, quando comparadas

às valvas médias (-1 ,4cm) e grandes (-'1 ,Bcm), que se comportam simllarmente,

possivelmente devido à diferença de densidade; d) valvas incrustadas, com

bioerosão ou frescas nåo apresentam comportamento de decaimento de massa

semelhantes, demonstrando que a presença de elementos incrustantes ou a

atuaçäo de organismos responsáveis pela bioerosão näo necessariamente

aumentam ou diminuem a resistência das valvas à abrasäo Os dados obtidos

RESUMO
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através dos experimentos realizados em laboratório, complementados por

observaçöes de campo poderão auxiliar na interpretaçåo da história deposicional e

na identificaçäo de processos de mistura espacial e temporal em acumulaçóes

modernas ou concentrações fósseis dominadas por conchas de braquiópodes.



The taphonomic tumbling barrel, used in Experimental Taphonomy, simulate

high energy conditions (e.g., abrasion) that operate in some environments. ln this

study, it was used a steel barrel, with internal shelves, 15 centimeters diameter, and

60rpm of velocity. Ten specimens were used as sample size for each experiment and

replicates. All experiments were evaluated by statist¡cal methods. The main goal of

this study was ihe investigation of differential preservation and post-mortem

destruction of calcitic brachiopod shells (Boucfra rdia rosea, Terebratellidae) and

bivalve mollusks (Veneridae, Pectinidae, Mytilidae e Pinnidae). Bouchardia rosea

shells are taphonom¡cally tmportant because their compos¡tion and microstructures

thai are s¡m¡lar within Paleozoic members of rhynchonellids and terebratuliids, as well

as a free lying mode of life. The obtained results have implications in our

understandings of decay processes that act over the bioclasts and contribute to the

bias of the fossil record (the primary source of paleobiological and evolutionary data).

The main obtained results are. a) the organic and m¡neralogical composition and the

shell form would not represent the main factor associated to the mass decay

behavior, being extrinsic factors probably responsible to the differential loss of mass;

b) ventral and dorsal Bouchardia rosea valves present similar values for the mass

decay, leading to the believe that the abrasion resistance is not the ma¡n factor

controlling the bias between ventral and dorsal valves in the modern accumulations

and fossil concentrations; c) small valves of Bouchardia rosea (-1cm) have d¡stinct

behavior in decay of mass when compared to medium (-1 .4cm) and large shells

(-.1 ,8cm), that have similar decay behavior, probably due to density differences; d)

¡ncrusted, bioeroded and fresh valves have different mass decay behavior. lt

probabily indicate that bioeroded and incrusted elements do not necessarily increase

ou decrease the valve abrasion resistance. By complementing the obtained

laboratory results with field observations boih the depositional history and the spatial

and temporal resolution of a given brachiopod+ich fossil concentration will be better

understood.

ABSTRACT
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A Tafonomia Experimental é o ramo da Paleontologia (BRIGGS, 1995) que visa

o estabelecimento de experimentos de curta (<1 ano) ou longa duraçäo (>10 anos),

em laboratório ou em campo (veja, por exemplo, o projeto "Shelf and Slope

Experimental Iaphonomy lnitiative/ Natural Undersea Research Program,

http://vww.hsrl.rutgers.edu/SSETl.html,"), para a investigação de uma ou mais

variáveis, sob condiçöes rigorosamente controladas, permitindo réplicas e

repetiçöes. Este tipo de estudo apresenta como principal finalidade a melhor

compreensåo de diversos processos tafonômicos, tanto bioestratinômicos (e.9,,

KIDWELL & BAUMILLER, 1990; WALKER & GOLDSTEIN, 1999; PARSONS-

HUBBARD et al., 1999, TORELLO & SIMÖES, 2003; TORELLO et al , 2OO0,2OO1 ,

2OO2a, 2002b,2003a, 2003b, OJI ef al., 2OO3), como de diagênese precoce (e.9.,

GLOVER & KIDWELL, 1993; BEST & KIDWELL, 2000a, 2000b), responsáveis pela

preservaçáo dos restos esqueléticos no registro sedimentar. Dentre os tipos de

experimentos realizados através da Tafonomia Experimental, desiacam-se aqueles

que investigam os processos de (a) necrólise das carcaças, (b) durabilidade das

partes esqueléticas, frente à fragmentação e abrasåo, (c) controle de mineralização,

(d) preservação de partes moles em âmbar e (e) preservação de biomoléculas, cujas

análises säo realizadas através de experimentos envolvendo observações diretas de

processos semelhantes que atualmente operam na natureza (veja síntese em

BRIGGS, 1995). Obviamente, tais estudos nåo representam, na sua totalidade, os

complexos fatores que, na natureza, atuam principalmente no ciclo exógeno, mas

säo importantes pelo fato de simplificarem condiçóes e permitirem a exploraçåo do

efeito de variáveis podendo assim contribuir para a investigação dos fatores mais

significativos que influenciam no processo de fossilizaçåo. Vale lembrar também que

os processos simulados em laboratório, contrariamente aos que ocorrem na

natureza, operam em escala de velocidade muito inferior. Certamente, quanto maior

for o conhecimento disponível, de como estes fatores atuam sobre os restos

esqueléticos, melhor seråo as interpretaçöes tafonômicas e, conseqùentemente, as

reconstruçöes paleoambientais delas derivadas.

De momento, a maior parte dos estudos de Tafonomia Experimental disponível

está relacionada com (1) organismos marinhos do Recente que são abundantes

(e.g., moluscos), (2) ambientes de fácil acesso, tais como os ambientes de transição,
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marinho raso e terrestres, e (3) experimentos, em laboratório e campo, de curta

duração, conduzidos em ¡ntervalos de tempo inferiores a 1 ano, O conhecimento

tafonômico atual gerado a partir desses experimentos é, portanto, tendencioso (e.9.,

válidos para um grupo restrito de organismos e ambientes sedimentares).

Entretanto, conforme destacado por HOLZ & SIMÖES (2002), o fato de "tais

abordagens somente agora ganharem força na Tafonomia é, em boa parte, reflexo

da relutância de muitos paleontólogos treinados como geólogos, em aplicar

diretamente seu conhecimento sobre movimento de partículas, seleçåo hidráulica,

processos geoquímicos ao estudo dos fósseis e desenvolver experimentos físico-

químicos para entender a formação de ocorrências fossilÍferas".

Desta maneira, a pesquisa aqui apresentada é única em seu escopo e

objetivos, já que: (a) visa, pela primeira vez, o estudo experimental de conchas de

braquiópodes articulados (Rhynchonelliformea) viventes (Bouchardia rosea,

Bouchardiidae); (b) analisa, em laboratório, aspectos bioestratinômicos (e,9.,

fragmentaçäo, comportamento mecânico frente à fragmentaçåo e abrasão) de

conchas de um grupo de organismos (Brachiopoda) que foi muito ¡mportante nas

comunidades de macroinvertebrados bentônicos marinhos do Paleozóico; e (c)

fornece dados tafonômicos fundamentais para o entendimento dos processos

bioestratinômicos (e.9., fragmentação e abrasão) e da mistura temporal ("time-

averaging", sensu KOWALEWSKI, 1996) de concentrações fossilíferas dominadas

por bioclastos de braquiópodes articulados, especialmente do Cenozóico, como, por

exemplo, das chamadas "Camadas de Bouchardia", uma feição conspícua do

registro geológico do Terciário (Mioceno) do Uruguai (MARTINEZ, 1994).

1.1. PROBLEMÁïCA eruVOtUOn

As concentraçöes fossilíferas e seus fósseis são uma janela para o passado,

isto é, para o estudo de organismos, em parte extintos, que viveram em ambientes

que hoje não mais existem ou não são comuns (e.9., mares epicontinentais),

Entretanto, os diversos estudos tafonômicos modernos, enfocando a historiografia

do registro fóssil, tanto em concentrações fossilíferas do Paleozóico ¡nferior (Ll &

DROSER, 1997) e superior (SIMÕES et at.,2OOOa,2000b), como do Mesozóico e

Cenozóico (KIDWELL, 1990; KIDWELL & BRENCHLEY, 1994, 1996) têm

demonstrado que o registro paleontológico é inerentemente tendencioso.
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lnfelizmente, porém, o conhecimento tafonômico, o qual foi, em grande parte,

gerado nas três últimas décadas (síntese em ALLISON & BRIGGS, 1991 ;

DONOVAN, 1991; KIDWELL & BEHRENSMEYER, 1993; BRETT & BAIRD, 1997;

MARTIN, 1999; HOLZ A S|MÖES, 2OO2), é também tendencioso, pelo fato da

pesquisa tafonômica estar muito concentrada no estudo de determinados grupos de

organismos. Dentre os macroinvertebrados marinhos, por exemplo, é notável que a

maior parte dos dados tafonômicos disponíveis sejam fornecidos pelos moluscos,

especialmente bivalves. Entretanto, diferentes organismos apresentam modos de

vida e morfologia das partes duras distintas e mineralogias e microestruturas

diferentes. Conseqüentemente, tais organismos possuem potenciais diferentes de

preservaçáo estando, desse modo, as concentrações fossilíferas geradas por seus

restos esqueléticos, sujeitas a escalas distintas de mistura temporal e espacial

(mistura temporal desarmoniosa, KOWALEWSKI, 1996). Apenas como um exemplo,

poderia ser citado o caso do aumento da durabilidade das conchas de moluscos

bivalves, a partir do Mesozóico. Este fato está associado ao surgimento das conchas

calcíticas, com microestrutura laminar cruzada do tipo A, como a dos bivalves da

infauna (Veneroida), que såo mais resistentes à fragmentação e a abrasâo do que

as das conchas aragoníticas (veja discussão detalhada no item 4.1 .1 ), típicas dos

bivalves paleozóicos (KIDWELL & BRENCHLEY, 1996). Consequentemente, por

serem mais duráveis, os depósitos formados por conchas calcíticas, típicos do

Cenozóico, apresentam maior grau de mistura temporal ("time-averaging", sensu

KOWALEWSKI, 1996), da ordem de 104 a 106 anos, como indicado pelas dataçöes

radiométricas (veja síntese em KOWALEWSKI ef a/., 1998), o que é supostamente

rnaior do que em depósitos do Paleozóico. Em outras palavras, o grau de mistura

temporal das concentraçÕes fossilíferas do Paleozóico näo é, obrigatoriamente, o

rnesmo das concentraçöes do Mesozóico e Cenozóico, simplesmente porque as

Çoncentrações fossilíferas nåo são compostas pelos mesmos bioclastos, em termos

de sua ecologia, mineralogia e microestrutura (veja CARROLL et a\.,2003, para uma

revisåo desse problema).

O problema, entretanto, é que as medidas absolutas (a partir de dataçöes

radíométricas) das duraçöes do fenômeno de mistura temporal (veja KOWALEWSKI

et al., 1998, para revisão) estáo, de momento, na sua grande maioria, disponíveis

apenas para as concentraçöes dominadas por conchas de moluscos do Holoceno.
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Uma das únicas exceçöes é o recente artigo de CARROLL et al. (2003) sobre a

m¡stura temporal em acumulaçöes de Bouchardia rosea.

Recentemente, KIDWELL & BRENCHLEY (1996) e KIDWELL (1998) sugeriram

várias maneiras para testar, solucionar ou ampliar o conhecimento sobre os

problemas acima mencionados. Dentre estas, destaca-se o estudo tafonômico

atualísiico (Tafonomia Experimental) de organismos que hoje nåo são comuns nas

comunidades de macroinvertebrados marinhos, tais como os braqu¡ópodes,

briozoários e crinóides, mas que foram dominantes em muitas comunidades do

passado. A condução destes estudos, entretanto, nåo é simples, em primeiro lugar,

pela dificuldade intrínseca de obtençåo do material para análise e, em segundo

lugar, pelo fato destes organismos ocorrerem hoje em ambientes resiriios, âs vezes

de difícil acesso (e.9., crinóides em ambiente marinho profundo). Neste contexto, os

braquiópodes (inarticulados e articulados) såo, de momento, os organismos com

maior potencial para estudos, sob esta nova óptica (Tafonomia Experimental).

1.2. OBJETTVOS

Com o intuito de fornecer dados para o melhor entendimento dos problemas

relacionados aos tendenciamentos (e.9., preservaçáo diferencial) observados no

registro paleontológico, e desta maneira, contribuir para reconstruçöes

paleoambientais e paleoecológicas mais fidedignas, um conjunto de 5 hipóteses

foram propostas e testadas através da Tafonomia Experimental (sensu BRIGGS,

1995), utilizando-se o Tambor Tafonômico: 1) possuem as conchas de braquiópodes

articulados (Rhynchonelliformea), quando expostas à interface água/sedimento,

baixa toleråncia aos processos bioestratinômicos (e.9., retrabalhamento),

comportando-se de maneira semelhante às conchas aragoníticas dos moluscos

bivalves? 2) nas conchas dos braquiópodes articulados há preservaçåo diferencial,

com tendenciamento para a preservação de valvas ventrais? 3) o tamanho da

concha dos braquiópodes articulados tem influência na resistência a abrasão? 4) a

presença de organismos incrustantes sobre as conchas de braquiópodes articulados

ou a presença de sinais de bioerosão influenciam ou náo sua durabilidade, frente

aos processos de destruição mecânica? 5) é a bioerosäo um fator importante na

diminuição da resistência das conchas de braquiópodes articulados? Os

experimentos desenvolvidos estão incluídos no quadro 1 .



1- EXPERII\iIENTOS E OBJETIVOS PROPOSTOS PARA CADA POSTULADO APRESENÏADO

que conholam a resisiência dos materiais esqueléûcos, frente à destruiçâo fisica. são a

mrneralogia da concha, sua arquiietura e microestrutrìra (CARTE& 1980).

ntre as concentações fossilíferas descrìtas na literatuIa, em qiìe a proporção de

valvas dorsais e venfaís foi analisada, há presen'ação diferencial, com

tendenciamento para maior presenação de valvas pediculares. em muitos casos

as acumulações conlendo conchas

(Rhynchonellrformea), existe um tendenciamento em favor das conchas de rndiriduos larticulados (Rh¡nchonelliformea) de tamanhos diferentes

aditos (e.g, NOBLE & LOGAN, 1981: COLLNS. 1986). Duas erplicações e\postos ä destruição fisica induzida pelo tambor

principari fara a baixa representação de indivíduos jovens (conchas pequenas) de ltafonômico.
Ùtuquìópod"s em acumulações esqueléticas tem sido piopostas (JAMES et at.. 1992.1

ALEXANDERSSON, 1979). A primeira está relacionada à mort¿lidade seletir a dos

organismos jovens, feição comum nas populações de braquiópodes e, a segunda. diz 
I

respeito ao processo de maceração, ou seja, a perda da competência estrutural do l

possuem a mesma du¡ab idade do que aqueles que não apresentam elementos
incrustantes (CHAVE. 1964). Em outras palar,ras: elementos incrustantes não

aumentam a du¡abilidade e, conseqúentemente, o potencial de presen'ação dos restos

esqueléticos de organismos incrustados.

carbonático através da degradação da matnz orgânica

invertebrados marinhos aragoníticos incrustados por algas calcårnas

A bioerosão é um lator rmportante na drmtnui
braquiópodes (BR-ETT & BOURDEAIJX, i990)
estão todas filndamentadas em obsen'ações
devonianos do Gruoo Hamilton- de Nova York

articrLladoslVenficar a reslstêncra

Verificar, atrar'és de exper¡rnento em laboratóno, se

realmente as vah'as lenlrais dos braquiópodes apresentam

maior resistência ao reÍabalhamerÌto, estando menos

suieitas à frag¡rentação e abrasão do que as valvas do¡sais.

Porém, as infonnações disponívers
de braquópodes esperiferídeos

reslstêncra das conc

Verifcar a du¡abildadc de conchas de braqulo
incrustados e comparálas à du¡abilidade destes mesmos

organismos sem elementos incrustantes (conchas frescas).

bioerosâo, ou livre de sinais de alteração (ou seja. conchas
frescas).

ade dos bioclastos que apresentam



2. UTTL|ZAçÃO DO BRAQUIÓPODE BOUCHARDIA ROSEA

o braquiópode articulado (Rhynchonellif ormea) Bouchardia rosea (Figura 1),

eleito como objeto de estudo, é uma das espécies mais comuns da família

Bouchardiinae Allan, 1940, com registro fóssil de cerca de 60 milhöes de anos. De

acordo com SIMÖES & KOWALEWSKI (2003), esta é uma espécie interessante, do

ponto de vista tafonômico, por três razões principais:

(a) a concha de Bouchardia rosea apresenta trama fibrosa, característica da concha

de rinconelídeos e terebratulídeos (já presentes em membros paleozóicos deste

grupo);

(b) o braquiópode Bouchardia rosea é um invertebrado de epifauna, de vida livre,

com pedlculo inerte, que habita substratos com concentraçöes carbonáticas

variando de 40 a 70%, representando, assim, um modo de vida que parece ter

sido comum entre formas adultas de braquiópodes do Paleozóico;

(c) habitam ambientes de plataforma, em baixa latitude, assim como ocorre com a

distribuição cle muitos braquiópodes paleozóicos.

As conchas de Boucharclia rosea ut¡lizadas nos experimentos aqui propostos

såo provenientes da baía de ubatuba (23"53'02",45"29',02"),litoral do Estado de são

Paulo (Figura 2), onde são abundante em fundos carbonáticos/siliciclásticos e

podem ser obtidos através da coleta com draga ou pegador do tipo Van Veen (veja

KOWALEWSKI et at.,2002', CARROLL et al.,2OO3, SIMOES et al ,2oO4)



FIGURA 1- ASPECTO GERAL DA CONCHA
VENTRAL, B: VALVA DORSAL
PEDICULO INERTE INDICADO
POSIçÃO DE VIDA

DÊ BOUCHARDIA ROSEA. EM A: VALVA
(ESCALA DE 1cm) E, EM ç, NOTE O
PELA SETA) DO BRAQUIOPODE EM
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. TAMBOR TAFONOMICO

3.1.1. Revisão do conhecimento

ln¡c¡almente, em Geologia, estudos envolvendo a utilização de tambores foram

realizados por DAUBRÉE (1879) e, a seguir, empregados por vários autores

(WENTWORTH, 1919, 1922a, 1922b, 1936; MARSHALL, 1927, KRUMBETN 1941;

RAYLEIGH, 1943, 1944; POTTER, 1955; KUENEN, 1956; dentre outros), com o

objetivo de analisar a abrasão de fragmentos de rochas, resultando em uma

bibliografia extensa.

Em Paleontologia, o tambor vem sendo empregado no estudo tafonômico de

diversos táxons (e.9., bivalves, equinodermas, répteis), com o objetivo de entender

processos, tais como, a destruição seletiva de conchas, e a resistência de bioclastos

ao transporte, dentre outros. CHAVE (1960, 1964) foi o pioneiro no emprego desta

técnica, visando o entendimento de processos relacionados à gênese de

carbonatos. De acordo com CHAVE (1964), a textura dos carbonatos está

diretamente relacionada ao tamanho dos restos esqueléticos dos organismos

presentes. Assim, nos processos de sedimeniação, talvez a diferença ma¡s

importante entre as propriedades de grãos carbonáticos e siliciclásticos seja a
durabilidade, que pode ser avaliada através do emprego do tambor, o qual testará,

em laboratório, a durabilidade física dos esqueletos carbonáticos (CHAVE, 1964)

Com o objetivo de estudar os processos relacionados à gênese de carbonatos,

mais especificamente a produção de gräos carbonáticos a partir de corais, HOSKIN

ef a/. (1983) utilizaram o mesmo tipo de tambor fechado empregado por CHAVE

(1960, 1964), além de tambor equipado com janela (tambor aberto), que permite o

escape de partículas finas fragmentadas através de 2 aberturas (ranhuras)

compostas por malhas de aço inoxidável fixas com silicone. Segundo HOSKIN ef a/.

(1 983), o tambor aberto é mais eficiente que o fechado em experimentos que

enfatizam o produto da abrasäo, onde há produção de partículas f¡nas em grande

quantidade. Tais partículas såo lançadas, através das janelas, para um recipiente

externo, e, posteriormente, såo recuperadas através de decantação sem que haja

perda de material, durante o processo de manipulação. De acordo com os autores,
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que empregaram corais vivos e mortos, os últimos produzem duas vezes mais
sedimentos finos do que os corais vivos, após o processo de tamboreamento

seguindo a metodorogia proposta por CHAVE (1964), o tambor tafonômico foi
utilizado com objetivos diferentes daqueres propostos iniciarmente onde o
entendimento da gênese de carbonatos era o objeto principar de estudo. Assim,
vários grupos de organismos passaram a ser submetidos ao processo de
tamboreamento visando o entendimento de processos bioestratinöm¡cos,

os moluscos (bivarves e gastrópodes) estão dentre os organismos mais
empregados em estudos utilizando esta metodologia. Ainda na década de 1960,
HALLAM (1967) estudou a distribuição da freqüência de tamanho das conchas, nas
assembléias de moruscos, pois, segundo o autor, a destruição seretiva pode ser
testada em raboratório através da utilizaçäo deste método. HALLAM (1967)
demostrou que a distribuição da freqüência por tamanho das conchas reflete graus
de crescimento e mortaridade que podem ser modificados pela destruição seletiva
de conchas menores. poucos anos depois, FoRcE (1969) anarisou o controre de
fragmentação das conchas de bivalves e verificou que a microestrutura da concha
apresenta implicaçöes na análise do tamanho das partículas produzidas pelo
processo de fragmentação.

Por outro lado, DRrscoLL & WELTTN (1973) submeteram gastrópodes e
bivalves viventes ao tambor tafonôm¡co, com a finalidade de verificar qual dos dois
táxons apresentava maior probabilidade de preservaçâo no registro fossilífero, além
de ressaltar as impricaçöes pareoecorógicas destes resurtados. os autores
concluíram que a arquitetura da concha (orientação das unidades maiores da
m¡croestrutura da concha) é um fator ímportante no grau de destruiçäo por abrasão.

outro experimento, envorvendo apenas conchas de bivarves viventes, foi
realizado por curLER (1995), tendo como objetivo principar anarisar a textura das
superfícies das conchas, v¡sando o entendimento da degradação e da natureza da
perda de informaçöes nas comunidades fósseis. o autor observou que, com a
utilização de areia no processo de tamboreamento, as marcas de impacto foram
semelhantes ao experimento no qual utilizou-se apenas conchas.

Em 1995, SMrrH e coraboradores apresentaram um estudo envorvendo a
comparação entre o comportamento de valvas de braquiópodes inarticulados
(Linguliformea) e conchas de bivarves, quando submetidas ao tambor tafonômico
juntamente com seixos graníticos (sMrrH et at., 1g9s). por meio desta comparaçäo
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foi possível observar que os lingulídeos såo menos resistentes à destruiçäo física e
transporte, porém mais resistentes à destruiçáo química.

Dentre as análises envolvendo invertebrados, destaca-se também o estudo de

KIDWELL & BAUMILLER (1990), que utilizaram o tambor tafonômico, nos moldes do

tambor empregado por CHAVE (1964), para o estudo da tafonomia de equinóides

viventes, com implicações no tendenciamento de preservação no registro fossilífero.

Durante os experimentos, os autores analisaram também a influência da

temperatura na decomposiçåo dos organismos, além do papel da anoxia na

preservação de esqueletos calcários multielemento (veja BRETT & BAIRD, 1986,

para a classificaçäo dos tipos de esqueletos em invertebrados marinhos). segundo
os autores, a desintegração dos equinóides ocorre em seqùências ordenadas (perda

de espinhos e membrana oral, desarticulação da lanterna, fratura e quebra da

corona em fragmentos grandes e logo após em fragmentos pequenos), sendo

diretamente influenciada pelo período de decomposiçáo inicial.

Os crustáceos viventes também foram utilizados no estudo da fragmentaçäo

durante transporte (ALLISON, 1986), com o objetivo de fornecer informações

quantitativas sobre a relação entre a durabilidade esquelética e a decomposiçao. o
autor verificou que os crustáceos em estudo (tVepfrrops sp. e palaeomon sp.)

possuem resistência considerável ao desgaste, durante transporte sob condiçöes

experimentais, uma vez que ao final do experimento estes apresentavam-se pouco

fragmentados. Esta resistência diminui de acordo com o avanço da decomposição.

Além disso, um alto grau de desarticulação induzido pela decomposição pode

ocorrer com o transporte mínimo quando as carcaças estáo flutuando na interface

água-sedimento, por influência dos gases de decomposiçäo. Assim, o
tendenciamento na preservaçâo de crustáceos está associado, em maior

intensidade, à decomposiçáo prévia destes animais do que à natureza e duraçâo do

transporte (ALLISON, 1 986)

O tambor tafonômico foi empregado também no estudo de microfósseis, porém

com pequenas modificaçöes para que possa ser adaptado ao tamanho dos

organismos que serão submetidos ao processo de tamboreamento. Assim sendo,

PEBLES & LEWIS (1991 ) empregaram a técnica do tambor com o objetivo de

analisar a textura das superfícies das testas de foraminíferos bentônicos. o tambor

empregado pelos autores apresenta modificaçöes na estrutura, como a utilizaçåo de

tambor pequeno (aproximadamente 12mm de diâmetro), que colocado no interior de
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um tambor de borracha, permanece em movimento, Através destes ensaios,

PEBLES & LEWIS (1991)concluíram que a arquitetura dos elementos esqueléticos

tem importância fundamental na resistência das testas à abrasäo.

Além disso, estudo de abrasäo em conodontes também foi realizado através do

emprego do tambor tafonômico (BROADHEAD & DRIESE, 1994), ao qual foram

submetidos conodontes devonianos, que experimentaram, segundo o autor,

transporte equivalente à 20km. Pôde-se observar que os processos

bioestratinömicos säo, geralmente, insuficientes para gerar abrasão em esqueletos

fosfáticos pequenos, quando estes såo submetidos ao tambor tafonômico
juntamente com partículas de tamanho areia.

Além do emprego do tambor no estudo da tafonomia de invertebrados, os

vertebrados também foram analisados através da utilização deste método por

ARGAST et al. (1987), que submeteram dentes de répteis (dinossauros e crocodilos)

ao processo de tamboreamento. O objetivo principal do estudo foi determinar a

durabilidade dos dentes fósseis, durante o transporte sedimentar e ainda, avaliar a

utilizaçäo da aparência do dente, como indicador de transporte e retrabalhamento,

sendo que os dentes permaneceram sem alteraçäo brusca mesmo após 577 horas

de tamboreamento.

Não só na paleontologia de invertebrados e vertebrados o tambor tafonömico

pode ser uiilizado. HUBER & FERGUSON (1998) testaram a resistência de

diásporas atuais (pinhas, frutas, sementes) a abrasäo, cuja destruiçäo foi bastante

acentuada com o emprego de sedimento grosso como abrasivo, sendo que algumas

diásporas foram destruídas no período de alguns dias.

Pelo exposto acima, é possÍvel notar que o tambor é utilizado no estudo

tafonômico de uma ampla gama de organismos (rnvertebrados, vertebrados e

vegetais), visando, pr¡ncipalmenie o entendimento do tendenciamento na

preservação destes grupos no registro fóssil. Dentre os organismos estudados a
partir de experimentos utilizando o tambor tafonômico, fica evidente também, que os

braquiópodes articulados, apesar de sua ampla distribuição temporal e abundância

no registro fóssil e holocênico, não estão incluídos entre os táxons analisados sob

este aspecto, carecendo de análises tafonômicas experimentais.



3.1"2" Q tambor tafonômico: comentár¡os gera¡s

Para uma análise acurada da influência de certos aspectos (e.g., abrasão,

fragmentaçåo) na preservação de conchas de braquiópodes, no registro fossilífero, é

fundamental o estabelecimento de um protocolo de montagem e funcionamento do

tambor tafonômico. Porém, para a elaboração de um protocolo, é fundamental notar

que dos autores que sucederam CHAVE (1960, 1964), apenas HALLAM (1967),

FORCE (1969), DRISCOLL & WELTIN (1973) e ALLISON (1986) foram citados

como base para construção do tambor (Quadro 2), destacando-se CHAVE (1964).

Contudo, é importante salientar que nåo há nesse artigo (CHAVE, 1964), de maneira

clara, uma descrição dos métodos empregados para a espec¡ficaçäo do tambor,

nem as implicaçöes que as mudanças em variáveis, tais como, o diâmetro, a

velocidade de tamboreamento, o tamanho amostral e o sedímento podem ter nos

resultados finais obtidos. Porém, isto não quer dizer que todos tenham utilizado os

mesmos parâmetros. Curiosamente, apesar da maioria dos autores citar CHAVE

(1964), como referência básica, as dimensões e o modo de funcionamento dos

tambores variam e, com raras exceçöes, são justificadas (e 9., DRISCOLL &

wELTrN, 1973).

Apesar de näo existirem informaçöes precisas sobre a construçäo de tambores,

em Paleontologia, é possível elaborar uma configuraçáo adequada a partir de dados

provenientes de estudos relacionados à Engenharia Química, Mecânica e de Minas,

além de experimentos em laboratório.

Em estudos realizados pela Engenharia Mecânica e, posteriormente, aplicados

na lndústria (e.9., química, farmacêutica), são utilizados diversos tipos de tambores

(e.9., misturadores de corpo móvel e fixo), com a finalidade, principalmente, de

produzir misturas homogêneas, como, por exemplo, para pós (fármacos). Estes

tambores apresentam dimensões (de cent¡métricas a métrícas) e formas (e.g,,

cúbica, duplo cone, cilíndrica, tipo V) variadas. Os misturadores de corpo móvel säo,

porém, semelhantes aos tambores empregados em Paleontologia e, portanto,

podem ser úteis como fonte de dados para a sua configuração, principalmente,

quanto ao estabelecimento do formato externo geral. Este formato, aliado ao tempo

de operaçâo e potência exigida pelo misturador são as variáve¡s mais importantes

envolvidas no processo de mistura relacionado à Engenharia Química e Mecânica,
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pois influenciam na homogeneidade do produto final. Desta maneira, a configuração

externa geral do misturador, utilizado nos experimentos realizados (apresentada na

figura 3) pôde ser estabelecida com base em informaçöes fornecidas por CARLEY-

MACAULY & DONALD (1962), que testaram o misturador cilíndrico de corpo móvel

com o objetivo de analisar a eficiência no processo de mistura. Adicionalmente, a

velocidade de rotação do cilindro foi estabelecida também a partir de fórmulas

utilizadas em experimentos relacionados à Engenharia Química (veja discussão

mais adiante).

Por outro lado, a influência de var¡áveis, tais como, a) o diâmetro do tambor e

b) o tamanho amostral não puderam ser estabelecidas a partir de dados fornecidos

pela Engenharia Química e Mecânica, pois estäo intrinsecamente relacionados aos

resultados finais específicos para o estudo tafonômico. Desta maneira, tendo em

vista a ausência de ¡nformações referentes à influência de variáveis, como, por

exemplo, o diâmetro do tambor e o tamanho amostral utilizado no processo de

tamboreamento e, conseqtientemente, nos resultados finais, foram inicíalmente

realizados estudos de determinação de um tambor "ideal", em laboratório,

analisando-se o diâmetro, tamanho amostral e sedimento utilizado (representados

na figura 4).

QUADRO 2- ARTIGOS CONSULTADOS POR AUTORËS PRÉVIOS, RELACIONADOS À

CHAVE
CHAVE
HAt IAM t19671
FORCE (1969)

1960)

DRTSCOLL & WELTTN (1e73)

ì¡i#$tGfi

1964)

HOSKIN ef a/. (1983)
ALLTSON (1986)
ARGAST et al. (987\
KTDWELL & EAUMTLLER (1990)

E OPE

PEBLES & LEWTS (1991)

TAUTON & KAESLER (1991)
GREENSTEIN (I991)
BROADHEAD & DRIESE (1994)

DO TAMBOR TAFONOMICO

CUTLER (1995)

Sem citacöes
øilâdöffi 

':lÊllffi 
öfi ãUåüiâ,ìl¡¡êþdälö$äiiii

SMITH ef a/. (1995)

Sem citaÇöes

HUBER & FERGUSON (1998)

Sem citaÇões
CHAVE (1960. 1964)
CHAVE (1964); HALLAM (1967)
L;HAVL (1VbU, 19b4): t-UHUr (1UOg)

CHAVE (1960)

CHAVE l'1960): ALLISON 11986)
CHAVE (1964); FORCE (1969); DRISCOLL &
WELTIN (1973): ARGAST et al. h987\
CHAVE (1964); FORCE (1969); ARGAST et al.
11987): COTTEY & HALLOCK 11988)
Forma de resumo (sem c¡taçÕes)
ALLISON (1986): KIDWELL & BAUMILLER 11990)
DRISCOLL & WELTIN (1973): ARGAST ef a/. (1987)

Sem citaÇôes
Forma de resumo (sem citaçoes)
Sem citaÇões



FIGURA 3- ESQUEMA REPRESENTATIVO DA VISÃO LATERAL (CORTE
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3.1.3. Tambor tafonômico: partes do equipamento

Foram construídos 3 tambores, com tamanhos diferentes, nos quais variáveis

como diâmetro, tamanho amostral, velocidade de rotaçäo e sedimento adequado,

puderam ser investigadas, de acordo com as especificaçÕes a seguir.

Os tambores tafonômicos utilizados assemelham-se a um misturador cilíndrico

de corpo móvel (e.9., CARLEY-MACAULY & DONALD, 1962; RAZUK, 1992),

possuindo movimento de tamboreamento (CARLEY-MACAULY & DONALD, 1962,

1964). Os tambores utilizados na Engenharia Química e na Engenharia de Minas

diferem dos tambores empregados em estudos paleontológicos, em vários aspectos

de sua configuração, tais como: a ausência de aletas internas, a presença de

rugosidades nas paredes do misturador e suas dimensões. Portanto, o tambor

confeccionado (Figura 5), difere desses, tendo 150mm de diâmetro em aço

inoxidável do tipo 304 L, sendo composto pelas seguintes partes:

a) corpo do tambor: construído a partir de um tubo de 270mm de comprimento,

150mm de diâmetro e 2mm de espessura;

b) fundo fixo: constituído de disco de 3mm de espessura e 160mm de diâmetro que,

soldado a uma das extremidades do tambor, tem como função fechar uma das

aberturas do tubo. Apresenta também, soldado ao centro, eixo circular por onde o

tambor é acoplado ao motorredutor;

c) tampa do tambor: removível, construída a partir de um disco de 9mm de

espessura e 190mm de diâmetro, possuindo 4 pequenas aberturas circulares

próximas à borda, por onde såo inseridos os parafusos externos responsáveis

pelo fechamento do tambor. Apresenta também abertura na parte central onde

está acomodado um rolamento responsável pelo acoplamento do eixo externo

móvel;

d) parafusos de fixação: construídos a partir de parafusos em aço inoxidável onde

foram fixadas extremidades amplas que facilitam o manuseio, durante o

fechamento do tambor;

e) aletas internas: apresentam-se em número de 3 e foram construídas a partir de

barras de 6mm de espessura, 60mm de altura e 27Omm de comprimento. Fixadas

com a funçäo de fazer com que o material em análise não permaneça

escorregando pela parede interna do misturador, durante o tamboreamento,

aumentando a eficiência do processo. Estas aletas sâo acopladas ao corpo do
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tambor através de parafusos inseridos em barras dispostas longitudinalmente no
interior do mesmo, o que facilita a troca dessas, quando necessário;

f) borracha de vedação: acoplada à tampa do tambor constitui um sistema eficiente
de vedaçáo interno.

os outros dois tambores, com7,7 e 22,7cm de diâmetro foram construídos com
o mesmo tipo de material e princípios, porém com medidas 51 ,3% menores e
maiores, respectivamente, conforme discussão mais adiante.

o tambor foi acoplado a um motorredutor sEW de 0,7sKv e 17gOrpm e rigado a
um conversor de ffeqüência da mesma marca, que possui a capacidade de alterar a
rotação do moterredutor, de maneira a ajustar a velocidade de rotaçâo necessária a
cada experimento (veja discussão mais adiante).



FIGURA 5- A: PARTES CONSTITUINTES DO TAMBOR TAFONOMTCO (D|AMETRO=1scm),
INCLUINDO: (1) CORPO DO TAMBOR, (2) TAMPA COM STSTEMA TNTERNO DE
VEDAÇÃO E (3) PARAFUSOS DE F|XAÇÂO DA TAMPA AO CORPO DO
TAMBOR; B: VISAO INTERNA PARCIAL DO CORPO DO TAMBOR, COM
DESTAQUE PARA AS 3 ALETAS INTERNAS (3cm DE ALTURA CADA UMA)
PRESAS À PAREDE DO MISTURADOR



3.1.4. Padronização do método

De acordo com os conhecimentos expostos acima, optou-se pera eraboraçao
de um protocoro de construção e utirizaçäo do tambor tafonômico, onde pudessem
ser estabelecidos parâmetros do tambor mais apropriados aos experimentos
propostos. os experimentos envolvidos no estabelecimento deste protocolo foram
realizados utilizando-se, quando não especificado no respectivo item, conchas de
Anomalocardia brasiliana, conforme detarhamento mais adiante. Ainda, durante
estes experimentos iniciais, com exceção da avaliaçáo da influência do sedimento,
foi utirizado o seixo como partícura, seguindo as recomendaçöes de CHAVE (1960,
1e64).

os itens seguintes descrevem as etapas envorvidas na padronizaçäo do
método:

a) Determinação da velocidade de rotação: a verocídade de rotação foi a primeira
variável investigada, pois, desta maneira, os exper¡mentos reracionados à
determinação do diâmetro, tamanho amostrar e determinação do sedimento
adequado, puderam ser conduzidos, utirizando-se a verocidade ,,adequada,,. 

Tar
velocidade, apropriada a cada tambor de diâmetro distinto, foi determinada, segundo
STERBACEK a TAUSK (196s) e MrKOs & JAEGGT (1995), onde a verocidade crítica
de rotação pode ser carcurada através das seguintes fórmuras, respectivamente:

A velocidade adequada de rotação do tambor, está relacíonada ao diâmetro,
conforme discussão mais adiante, e compreende de 50% a 65% do varor da
velocidade crítica (STERBACEK & TAUSK, 1965).

4l.I
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b) Determinação do diâmetro: Empiricamente sabe-se que o diâmetro do tambor
poderá influenciar na aceleração ou retardo do processo de redução da massa inicial
das conchas utilizadas, sem, contudo, alterar os resultados finais. Desta maneira, a
fim de verificar a influência do diâmetro do tambor nos resultados finais, foram
construídos 3 tambores de tamanhos distintos (diâmetro e comprimento) (Figura 6) e
realizados experimentos de comparação, aqui denominado experimento (A)
(tratamentos 1,2 e 3) acompanhados de suas respectivas repetições.

o primeiro tambor construído possui 15cm de diâmetro, 2Tcm de comprimento.
o segundo tambor projetado apresent a 22,3cm de diâmetro e 40,1 scm de
comprimento e, o terceiro, z ,7cm de diâmetro e 13,Bscm de comprimento. As
medidas utilizadas aqui foram calculadas para que o tambor maior apresentasse
tamanho 51 ,3% superior ao primeiro e, o tambor menor, s1,3% inferior ao de 1scm.
É importante ressartar que o varor s1 ,3% foi escorhido, pois se aproxima do valor
médio de 500/o e possui, no mercado, tubos de aço inoxidáver (tipo 30a L)
disponíveis do tamanho menor, sendo possível produzir, a partir de chapa prana, o
de maior dimensäo, o que näo pode ser feito com tubos inferiores a 10cm de
diâmetro. Desta maneira, os tratamentos empregados, neste experimento,
constaram de duas repetições e estão listados no quadro 3.

QUADRO 3. TRATAMENTOS APLICADOS AO EXPERIMENTO

1

DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO MAIS A

2

7,7cm de diâmetro e
13,85cm de
comprimento

J

15cm de diâmetro e
27cm de
comprimento
Tambor: 22,3cm de
diâmetro e 40,'1 Scm
de comprimento

Após o término de cada experimento, foi realizada análise estatística, de
acordo com a metodologia detalhadamente descrita no item ,,Metodologia 

Estatística
(3 3)',

Seixo (2509)

Seixo (5009)

Seixo (7509)

(A) REFERENTE

125m1

250m1

F
90rpm

375m1

água

60rpm

50rpm



FIGURA 6- ASPECTO GERAL DOS TRÉS TAMBORES TAFONÖMICOS EMPREGADOS NA
DETERMINAçÃO DO DIÂMETRO ADEQUADO UTILIZADO Nì E Eì TAMBORcoM 22,3cm DE D,ÂMETRO ¡NTERNO E 40,1scm Oe CO¡¡ÞÈr¡¡eNrõ; 1ez e ez¡
TAMBOR COM lscm DE D|ÀMETRO TNTERNO E 27cm DE COwCnrvÈNro; 1ns r83) TAMBOR COM 7,7CM DE DIÂMETRO INTERNO E 13,85CM DE COMÞRIMENTO
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c) Escolha do sedimento". Para a verificaçâo da influêncla do sedimento no

decaimento de massa dos organismos submetidos ao processo de abrasåo no

tambor tafonômico, foram realizados 2 experimentos distintos (aqui denominados

experimentos B e C).

O primeiro experimento (experimento B), envolveu 3 tratamentos, contando

com réplicas, e teve como objetivo principal verificar a influência de tais partículas,

como a areia e o seixo, nos resultados finais. Foi também elaborada uma análise

com a ausência de sedimento, durante o processo de tamboreamento. Todos os

tratamentos estäo listados no quadro 4 abaixo.

QUADRO 4- TRATAMENTOS APLICADOS AO EXPERIMENTO (B) REFERENTE À
vERtFtcAÇAO DA TNFLUÊNC|A DO SEDTMENTO NO DECATMENTO DE
MASSA DO MATERIAL ORIGINAL (1)

,:lr.qÌâÍEqatoi

I 10 conchas

de bivalves

2

'15 cm de

diåmetro e

27cm de

comprimento

10 conchas

de bivalves

J

15 cm de

diâmetro e

27cm de

comprimento

Seixos

(500g)

'1 0 conchas

de bivalves

1) Veja detalhes sobre o preparo e propriedades de sedimento e água no item

250ml

15 cm de

diâmetro e

27cm de

comprimento

Areia

média

(500s)

60rpm

250m1

Ausenie

60rpm

250m1

água

60rpm
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Os sedimentos escolhidos para análise, nesta primeira etapa, foram eleitos de

acordo com dados de literatura (e.9., CHAVE 1964; FORCE, 1969; DRISCOLL &

WELTIN 1973; CUTLER 1995; HUBER & FERGUSON, 1998), a fim de comparar os

resultados, quando possível. vale ressaltar que esta comparação não deverá ser
quantitativa, pois os parâmetros dos tambores utilizados pelos autores prévios não

apresentam dimensöes similares entre s¡, o que impossibilita a comparaçäo.

somente aspectos relacionados ao grau de resistência comparativa entre os táxons

e padrões de desgaste dos bioclastos podem ser comparados, uma vez que a
alteraçäo de variáveis como diâmetro, velocidade de rotaçáo e tamanho amostral

podem influenciar na curva de decaimento de massa e na velocidade de aguisiçåo
dos resultados finais.

A segunda eiapa de avaliação, correspondente ao experimenio (C), refere_se a

comparação do decaimento de massa de 2 grupos distintos (braquiópodes e

bivalves) em 2 tipos de sedimentos com tamanhos cliferentes (seixos e areia média)
que foram submetidos ao tambor tafonômico (euadro 5), incluindo 4 tratamentos
distintos. com os resultados finals obtidos foi possível verificar se o decaimento de

material original de um mesmo filo apresentava comportamento de deca¡mento de

massa distinto, de acordo com o sedimento empregado no experimento, ou ainda,
se a diferença or-r semelhança no comportamento de massa de 2 filos distintos
permanecia independente do sedimento utilizado,

vale ressaltar que, no tratamento 4 deste experimento (c), foram utilizadas 3

conchas de braquiópodes, diferentemente do tamanho amostral (10 conchas)
empregado nos demais. Esta diferença justifica-se pela raridade do material
(conchas de braquiópodes), sendo que os resultados referentes a utilizaçäo de 3
exemplares não apresentam diferença significativa se comparados ao emprego de
1 0 conchas, de acordo com os resultados do experimento 4 e análise estatística que

seråo expostos mais ad¡ante.



QUADRO 5- TRATAMENTOS APLICADOS AO EXPERIMENTO
AVALTAçÃO DA TNFLUÊNC|A DO SEDTMENTO NA
RESISTËNCIA DE CONCHAS DE TÁXONS DIFtrRFN'

diâmetro e 27 cm

de comprimento

15 cm de

diâmetro e 27 cm

de comprimento

15 cm de

diâmetro e 27 cm

de comprimento

sobre o preparo e

15 cm de

diâmetro e 27 cm

de comprimento

5009 de areia

média

sed¡mento e água no item



3.2. PREPARAçÃO PARA O PROCESSO DE TAMBOREAMENTO

3.2.1. Seleção, preparo dos espécimes e tamanho amostral

Os espécimes do bivalve Anomalocardia brasiliana, disponíveis para estudos,

foram preliminarmente selecionados e preparados para o processo de

tamboreamento. Uma vez que as conchas articuladas de braquiópodes, disponíveis

para experimentos, nåo são abundantes, as conchas de bivalves foram inicialmente

escolhidas para os experimentos de padronização do tambor tafonömico, pois são

necessárias conchas articuladas fechadas (frescas), livres de sinais de bioerosäo

e/ou predaçáo.

Os bivalves frescos selecionados foram preparados para o processo de

tamboreamento em laboratório, obedecendo as seguintes etapas:

1) seleçåo de conchas de tamanhos semelhantes (comprimento da concha = 2,Ocm)i

2) remoçáo de eventuais partes moles aderidas às conchas;

3) limpeza das valvas em água correnie;

4) secagem em estufa por 40 minutos à temperatura de 75'C, sendo que o tempo

ideal de secagem foi estabelecido após testes prévios constando de três réplicas,

com pesagens a cada 5 minutos até as conchas atingirem peso constante. A

temperatura de secagem foi estabelecida, seguindo resultados obtidos por

CURREY (1979), que indica temperaturas até BO'C como pouco drásticas para a

resistência das conchas, sendo que o aquecimento ac¡ma de 90"C provavelmente

reduzirá a resistência das conchas, porém o autor não detalha o processo que

leva a esta perda de resistência;

5) triagem das valvas, de acordo com o tamanho e tipo (direita ou esquerda),

6) análise microscópica das valvas com a finalidade de identificar possíveis

alteraçöes (e.9., bioerosão), que possam falsear os resultados finais.

Para a análise da influêncra do tamanho amostral, nos resultados dos

experimentos a serem realizados, foram empregadas amostras com três tamanhos

diferentes (3, 10 e 15 exemplares), utilizando-se conchas de bivalves, as quais

fazem parte do experimento (D) A escolha dos tamanhos amostrais iniciais foi

aleatória, utilizou-se em princípio 10 exemplares e, posteriormente, o número foi

aumentado (15 exemplares) e diminuído (3 conchas), respectivamente. Todo o

processo envolvido neste experimento segue as etapas de seleção e preparo dos
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espéc¡mes, imersão em água, preparo do sed¡mento, tamboreamento, triagem e

fotografia, que såo mais adiante explicados.

Os experimentos receberam os tratamentos listados no quadro 6 e' após o

término de cada um, foi realizada análise estatística, de acordo com a metodologia

detalhadamente descrita no item "análise estatística".

QUADRO 6. TRATAMENTOS APLICADOS AO EXPERIMENTO (D) REFËRENTE A
DETERMINAÇÃO DO TAMANHO AMOSTRAL MAIS ADEQUADO

1

i',:.T"¡ 9.9,1¡,|,

iiiiätfró,slíi$lllti,

2

3 conchas

.7

1 0 conchas

(1) Veia

1Scm de diåmetro
e 27cm de
comprimento

1 5 conchas

'1 Scm de diâmetro
e 27cm de
comorimento

3.2.2. lmersão em água

Após a seleçâo e pesagem das valvas já preparadas para o processo de

tamboreamento, as mesmas foram imersas em água salgada com valores de

salinidade e pH similares aos encontrados na água marinha natural (salinidade

1,023ppm e pH aproximado de 8), preparada com sal sintético importado (Kent

Marine), por 30 minutos até atingirem peso constante. Para a determinaçåo do

tempo de submersäo das conchas em 30 minutos, foram realizados testes prévios

(constando de 3 réplicas), onde as conchas foram mergulhadas em água salgada e

pesadas, em balança de precisäo, a cada 5 minutos até estabilizaçäo do peso.

3^2.3. Preparo do sedimento

15cm de diâmetro
e 27cm de
nomnrimento

5009

propriedades

5009

250m1

de sedimento e áoua no item

5009

(1)

250m1

60rpm

250m1

Todo o sedimento utilizado foi selecionado através de processo manual e

análise visual onde fragmentos de conchas e vegetais foram retirados e o sedimento

lavado em água corrente até a limpeza completa. Vale ressaltar que a presença de

qualquer fragmento de concha no sedimento, a ser utilizado nos experimentos, pode

60rpm

60rpm
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falsear os resultados. Após limpeza, o sedimento foi seco em estufa po( 24 horas

para que pudesse estar completamente livre de umidade, antes de ser pesado em

balança de precisão. A areia média, também utilizada nos experimentos com o

tambor tafonômico, foi tratada com HCI 50% visando a eliminaçäo de fragmentos de

conchas que pudessem interferir nos resultados finais. Logo após o ataque com

ácido, a areia foi lavada em água corrente e seca em temperatura ambiente até a

ausência completa de água.

3.2.4. Tamboreamento

Após trinta minutos submersas em água salgada, as conchas foram levadas ao

tambor juntamente com o sedimento, em quantidade suficiente, sempre constante,

para cobrir as conchas dentro do tambor, além de água salgada, em quantidade

também suficiente para deixar submerso todo o maierial (a quantidade depende do

diâmetro do tambor). Após t hora de funcionamento contínuo do tambor, o material

foi cuidadosamente retirado, para evitar perda de sedimento e bioclastos durante o

manuseio, e fracionado granulometricamente, com o auxílio de peneiras com malhas

de 2,83 e 2,00 mm e utilização de água corrente. Näo foi empregada a separaçäo

por meio de agitador de peneiras, pois as conchas poderiam se fragmentar durante

o processo, alterando o resultado.

3.2.5. Triagem

Após o fracionamento, o material foi triado, sob estereomicroscópio, com o

auxílio de uma pinça, para a separação dos fragmentos de conchas maiores que

2mm, restantes após o processo de tamboreamento. CHAVE (1960, 1964) realiza o

processo de iriagem selecionando apenas fragmentos maiores que 2mm e que,

corresponde a definiçåo de broclasto, segundo KIDWELL & HOLLAND (1991).

Seguindo-se este procedimento, as conchas foram colocadas em papel de filtro e

levadas à estufa a 75oC, onde permaneceram por 40 minutos. A temperatura de

secagem segue recomendaçöes de CURREY (1979), que concluíram que acima de

90oC as conchas em aquecimento perdem resistência devido a temperatura elevada.

O tempo de secagem é necessário e suficiente para que possam atingir peso

constante. Novamente, a determinação do tempo de secagem em estufa foi
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estabelecida através de pesagens consecutivas (constando de 3 réplicas) de

conchas previamente submersas em água salgada, a cada 5 minutos até atingirem

peso constante. Após a secagem, as conchas e o papel de filtro foram pesados em

balança de precisão e a seguir fotografados.

3.2.6. Fotografia

Todas as amostras resultantes do processo de tamboreamento foram

fotografadas utilizando-se lente macro e máquina fotográfica Yashica, preparadas

em mesa estativa equipada com lâmpada Photoflood. As fotografias foram

catalogadas, juntamente com seus negativos e posteriormente digitalizadas a fim de

serem utilizadas para ilustraçäo e consulta dos resultados das diversas etapas dos

processos de tamboreamento dos experimentos realizados e análises

complementares.



3.3. METoDoLoctA EsrATísncn
" lf do would converse with me, first define vour terms"

VOLTAIRE

Durante as análises dos dados obtidos através dos experimentos, foram

utilizadas metodologias estatísticas que serão brevemente descritas a seguir.

O objetivo desta explanação é facilitar a leitura dos resultados obtidos através

da análise estatística, definindo termos utilizados e transmitindo o conhecimento

básico para a interpretação desses. As informações contidas no item 3.3.1 seguem

PASSOS (2004).

3.3.1 Modelos de Regressão

Primeiramente, para que os modelos sejam, compreendidos, é necessário a

definiçäo de sistema. Pode-se considerar um sistema como sendo um grupo de

objetos ou fatos unidos por alguma forma de interação ou interdependência,

executando funçöes específicas. Um sistema seja ele biológico, físico ou econÔmico,

pode ser considerado também, de modo mais simples, como um conjunto de

elementos, que possuem certos atributos ou variáveis, podendo ser representados

pelos seguintes componentes: entrada, processo e saída (Figura 7).

Para o caso em estudo, os componentes podem ter a seguinte caracterização:

a entrada corresponde aos estímulos ("inputs"), caracterizados por suas variáveis

(as conchas de bivalves e braquiópodes), o processo entende-se como a açåo

(processo de tamboreamento) e a saída corresponde a resposta ao estimulo dado

(perda massa por abrasão).

FIGURA 7- ESQUEMA REPRESENTATIVO DE TJM SISTEMA. E SEUS COMPONI]NTES DE
ENTRADA, PROCESSO E SAiDA (VEJA DITALI-IES NO TEXTO)
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os modelos såo necessár¡os para que haja o conhecimento a respe¡to dos

sistemas, podendo nos fornecer alguma idéia ("insight") sobre o próprio processo

real (Morgan, .1984). Na Estatística os modelos contêm "parâmetros", que significam

eonstantes ou características da populaçåo.

Existeumgrandenúmerodesistemasquepodemserexplicadospormodelos

matemáticos ou determinísticos, como por exemplo, o uso de equaçöes diferenciais

aplicadas em estudos de dinâmica populacional.

De uma maneira geral, pode-se representar um modelo matemático utilizando-

se uma equaçåo matemática (1). A resposta ou saída é representada por y As

variáveis ou condições de estado do sistema estão representados por xr, ,x,, ' 
e J

representa a maneira de "l¡gar" ou de conectar a saída com a entrada

No entanto, exisie uma outra classe de fenômenos na qual os modelos

matemáticos näo säo suficientes para que se possa conhecer a saída do sistema.

Surgem assim os chamados modelos estatísticos'

Assim, é possível representar os modelos estatísticosl como tendo um

eomponente matemát¡co ou funcional, similar a função ./ do modelo matemático

anterior, acrescentando-se parâmetros ("; þ;y), além de um componente aleatório

e, também chamado "ruído" (2). Deste modo, J'(xt,xr'"',x,,;a;þ;f) edenominado

de componente determinístico do modelo.

Y - ./'(x,xr,...,x,,)

I A estatíStica pode ser definida como um conjunto de processos empregados no estudo da Variaçâo (ou

varìabilidade) e dos fatores a ela associados

Y = ./(x,,xr,...,x,,;a;p;y)+ e

(1)

(2)



A) Modelo de Regressão Linear

A partir de um problema biológico de interesse, pode-se inicialmente supor que

fosse possível "medir" ou conhecer toda a populaçäo, ou seja, todo o conjunto

universo associado ao fenômeno em estudo.

Observando-se o gráfico de uma variável aleatória y contra valores de uma

grandeza X (conhecida ou pré{ixada), encontra-se uma relaçåo que aparenta ser

linear. Neste caso, os pontos näo se d¡spõem exatamente sobre uma equação de

reta, como nos modelos matemáticos, e sim possuem uma dispersäo natural, que

nos faz lembrar uma reta, segundo os valores de )((Figura I ).

Suponha que o modelo estatístico utilizado, com componente determinístico

linear, fosse do tipo:

Y, = ø+ BX, +e,

em que, i refere-se a i-ésima observaçåo, l¡ são os valores da variável aleatória

resposta, a e p säo parâmetros da população, X, valores conhecidos ou pré-fixados

näo correlacionados entre si e os €¡ (componente aleatório) são variáveis aleatórias

independentes e ident¡camente distribuídas, seguindo distribuiçåo normal, com

média (p) igual a zero e variância constante G'), o, seja, e - ¡rþ,o') No modelo

anterior, ao aplicarmos esperança matemática'?, obtemos a equaçäo de reta:

¡i(Ylx)=ø+PX

já que o componente aleatório possui média nula. Esta equação, associada à

populaçåo, está representada na figura L

1 ]i:(Y) é uma função que em estatística significa: a média de uma variável aleatór¡a r. como os

valores de,\ são pré-fixados, podemos obter a esperança condicionada a,r, ou sêja Ii(Y I X)
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YIX)=a+þX

Amostra

FrcuRA s- REPRESENTAÇ.ÄO DE UMA POPULAÇÃO COMPLETA (BOLAS PRETAS COM
FUNDO VERDE) E O GRÁFICO DE DISPERSÃO ASSOCIADO A ESTA
popul.AÇAo, cASo A POPULAÇÃO FOSSE CONHECIDA POR COMPLETO. A
AMOSTRA, REPRESENTADA POR BOLAS VERMELHAS,ILUSTRA PARTE DA
populAÇÃo CONHECTDA E SUA RESPECTTVA REPRESENTAÇAO CnÁHCn
E A EQUAÇÃO ASSOCTADA APÓS AruSrE DO MODELO

X
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Os parâmetros a e B são, respectivamente, o coeficiente linear da reta e o

coeficiente angular da reta. O e¡, além de a e B estäo representados na figura 9.

E(Y1X:x)

FIGURA 9- MODELO DE REGRESSÃO UruCNR, ONDE É POSSíVEL VISUALIZAR O
COEFICIENTE LINEAR DA RETA A E O COEFICIENTE ANGULAR DA

RETA P NOTE TAMBÉM A VARIANCIA RESIDUAL €¡ COM SUA
DrsTRrBUtçAO NORMAL

-E(YlX-x)- xi

n(r1x)=a+þx

Na prática näo se trabalha com a populaçåo, e sim com amostras. O ramo da

estatística que lida com este fato denomina-se Amostragem. Deste modo, o modelo

proposto será ajustado por uma dada técnica matemática (mínimos quadrados, por

exemplo), produzindo as estimativas dos parâmetros populacionais, representados

por â e þ parte inferior da figura 8). Obtém-se assim a equação que produzirá os

valores estimados f :

'i -â+px

Após o ajuste, é possível, de maneira similar, obter as diferenças entre os

valores esperados e obseryados, calculando-se assim a variåncia residual,

necessária para que se possa verificar se as pressuposições assumidas såo válidas

(análise de resíduos).



B) Modelos de Regressão não Linear

Em muitas situações práticas, o pesquisador observa que o modelo mais

apropriado para a situaçåo é linear, como visto anteriormente. No entanto, ocorrem

situaçöes em que o modelo é nåo linear (3). Um modelo é dito "não linear'', se ele é

não linear, como funçåo dos seus parâmetros. As pressuposiçöes do modelo såo

similares a do modelo linear.

Considerando somente o componente determinístico deste modelo a funçåo,

f(X;u,P,f)=a+P(X,y, pode-se verificar o efeito de cada um dos

paråmetros na forma da curva (Figura 10). O paråmetro cr é o valor que intercepta o

eixo Y, 0 e y têm efeito na forma da curva, onde ocorre decaimento para o caso de

gama menor que 1,

Y,:d+ p(x,Y *r,

Í(x;a,f ,r)=a+ p(x,f

35

(3)

F]GURA 10- EFEITO DE CADA UM DOS PARÂMETROS (P E Y) NA CURVA DE
DECAIMENTO. OBSERVE QUE AS CURVAS REPRESENTADAS EM
VERMELHO E EM AZUL APRESENTAM VALORES DE B IGUAIS E y
DTFERENTES, CARACTERTZANDO ASSTM A TNFLUÊNC|A DE y NO
DECAIMENTO. POR OUTRO LADO, COMPARANDO-SE AS CURVAS
REPRESENTADAS EM VERMELHO E EM VERDE É TÁCIL OBSERVAR
QUE y APRESENTA VALORES IGUAIS E B VALORES DIFERENTES,
CARACTERIZANDO A TNFLUÊNCn DE B

ø=

2,æ

2,þ = -0);y =Q,J

/

lr,o = ,,r, -^,

a=2;þ=-0,5;r=0,5



"Models are to be used not to be belived,,

HARRY THEIL

Após o término de cada experimento, visando buscar a merhor combinação dos
parâmetros relacionados ao tambor foi empregado um modelo estatístico de
regressåo não-linear (veja abaixo), obtendo assim os parâmetros est¡mados, com o
objetivo de verificar a diferença entre os decaimentos de material original das
eonchas utilizadas. para tanio, os dados obtidos relacionados à massa de mater¡al
original, de acordo com o tempo de processamento no tambor tafonômico e com os
diversos tratamentos utirizados, foram organizados em planirha de cárcuro de
Microsoft Exceil 7.0. os dados foram anarÍsados através do programa sAS
(statístical Anarysis system, 1996), versão 6,01 (para windows), onde o modero foi
ajustado. Ainda, gráficos foram eraborados em Microsoft Exceil 7.0, a partir dos
lesultados obtidos anter¡ormente.

Para o estudo do decaimento da massa de bivarves e braquiópodes, segundo
os experimentos (variação do diâmetro, tamanho amostrar e escorha do sedimento)
anteriormente mencionados, foi utirizado o modero de regressáo näo_Linear
(RATKoswsKY, 1989). Este modelo foi utilizado também na análise dos resultaclos
obtidos durante os experimentos propostos (veja detarhamento mais adiante). A
escolha de moderos de regressáo não-rinear, com o objetivo de estudar o fenômeno
em questão, deve-se ao fato de que os resurtados dos experimentos se
apresentaram com característica não linear no tempo (conforme explanado
anter¡ormente) Estes moderos possuem, caracteristicamente, em seu componente
determinístico, uma funçåo não-rinear nos parâmetros, razâo pera quar será
empregado aqui.

3.3.2. Modelo Proposto



3.3.3. Simulação

Antes de se iniciar a determinaçâo do modelo a ser utilizado através da análise
de regressão nåo-linear, foram geradas repetiçÕes, a partir dos resultados
experimentais obtidos. Para isso, foi utilizada a técnica de ,,Bootstrap,, paramétrico

{EFRON, 1979), como base para geraçåo de repetições via simulação, já que,
originalmente só se dispunha de duas para cada tratamento. De acordo com esta
técnica:

1) utilizando-se os valores de X e de B, o componente determinístico fica
assim caracterizado;

2) a partir da variância residuar estimada pero modero, geram-se os erros
(ruídos) de modo que n, - vþ,4);

3) finalmente obtém-se repetiçöes da variável resposta f;, já que:

rr=a+þ1xr¡; rn,

Foram geradas 10 repetiçöes para cada tratamento e, posteriormente, realizou-
se o teste de Kruskal-wallis (ZAR 1996). Tal teste é necessário uma vez que sáo
ciesconhecidas as distribuições dos estimadores dos parâmetros para comparaçäo
entre iratamentos.



3.3,4. Escolha do modelo

Desta maneira, foram escorhidos moderos náo-rineares, apresentados por
RATKOWSKY (1989), sendo que os critérios de seleçâo do melhor modelo foram:
(a) baixa variância residual; (b) elevado coeficiente de determinação (R2) e (c)

anåf ise de resíduo.

A variância residual refere-se a variação aleatória adicional dos pontos

experimentais, em torno da linha teórica de regressão, o coeficiente de
determinaçåo está associado a med¡da da qualidade de ajuste (quando R2 =1 todos
os pontos estão alinhados e näo há variaçåo residual, há uma correlação perfeita) e
a análise de resíduos verifica se o ajuste está de acordo com as pressuposições.

O modelo utilizado é o que segue:

onde:

Y¡ é a porcentagem de materiar originar, transformada via arco seno
(Y¡,=arcsen(pct-mor/100)); X¡ é o tempo (horas); cr é um valor constante
(ø=arcsen(1)), que representa o início, ou seja y,i=100, para X=0; p e y sáo
parâmetros que têm efeitos na forma da curva, ou seja no decaimento; e¡ =
componente aleatório (ruído).

os índices i e j säo, respectivamente, relativos à i-ésima observação do j-ésimo

tratamento (veja item 4, para tratamentos), As estimativas dos parâmetros (0 e y)

foram obtidas pelo método dos mínimos quadrados. A expressão que fornece a
velocidade instantânea de crescimento do componente determinístico f(X) é função
dosparâmetrosBey:

t'(x:þ:rl_ u* B,(xrY'

Substituindo f(X) na expressäo anterior, tem-se:

v, = Í\x: Þ;r)+ e,,

e a expressão da velocidade é representada do seguinte modo:

Y,, - a+ 0,(xrl, * u,,



Nos casos em que houve diferença significativa por esse teste, foi aplicado o
Teste de Dunn's (sNK) (zAR, 1996) ao nível de s% de significância. observa-se que

a velocidade de decaimento é função dos parâmetros de forma B e y, que

determinam a inclinaçâo da curva determinada pelo modelo eleito. Assim nos

iratamentos em que (näo) há diferença estatística, pelo teste anterior, entre os p,s e

ôs y's, tem-se que (não) há diferença entre as velocidades de decaimento.

3.3.5. Análise de sobrevivência

"Ì.lada é bom ou mau. a nåo ser por comparacão,,

THOMAS FULLER

com o objetivo de complementar as análises já realizadas, todos os resultados
anteriormente obtidos, e que já haviam sido submetidos à Análise de Regressão
Não Linear, foram novamente analisados. A utilizaçåo desta análise complementar
foi proposta para verificar se os resultados obtidos anteriormente senam
conf¡rmados através deste método estatístico.

A importância da confirmação dos resultados está na possibilidade de
utilização da Análise de sobrevivência neste tipo de estudo (perda de massa
durante o processo de tamboreamento), uma vez que de acordo com este método,

náo é necessário atingir o tempo 100 (100 horas de tamboreamento) para finalizar
as observaçöes, mas sim registrar a perda de 50% da massa inicial do organismo
ém estudo. Assim, os experimentos que forem realizados no futuro podem incluir
menor tempo de execuçåo do que aqueles realizados aqui.

Vale lembrar que este método não foi utilizado nem proposto inicialmente, uma

vez que havia a necessidade de realizar primeiramente a Análise de Regressäo Não
Linear (que neste caso necessitou de 100 horas de experimento de tamboreamento)
com o intuito de observar o comportamento de decaimento de massa ao longo do
iempo. Apenas desta maneira, pode-se confirmar se a Análise de sobrevivência
pode ser empregada neste estudo, uma vez que nunca havia sido proposta para

este tipo de experimento.

ftr@= Þr(x'')
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A metodologia utilizada, Análise de sobrevivência, é sucintamente explicada a
seguir.

Esta análise é um método estatístico em que a variável resposta é, geralmente,

o tempo até a ocorrência de um evento de interesse, denominado tempo de falha. A
principal característ¡ca de dados de sobrevivência é a presença de censura, que é a
observaçáo parcial da resposta, ou seja, a interrupção na observação. Tal fato pode

êstar representado pela não observåncia do evento que se espera, no período total
de análise. com este método, é possível incorporar na análise os resultados dos
dados censurados.

Na Análise de sobrevivência, os resultados obtidos podem ser apresentados
na forma de gráficos. Estes gráficos apresentam em seu eixo x o tempo diante do
processo de tamboramento e no eixo y a funçâo de sobrevivência, ou seja a
probabilidade de sobreviver até um em cada tempo t representado no eixo y. A
figura '1 1, ilustra a maneira como os resultados säo apresentados graficamente.

Neste exemplo, será levado em conta a comparaçåo entre a perda de massa de
valvas dorsal e ventral durante o processo de tamboreamento em laboratório (que

mais adiante será detalhadamente explicada).

Observe que o tempo 50 representa o fim das observaçöes e que

aparentemente as valvas dorsais apresentam maior probabilidade de sobrevivência
do que as valvas ventrais. Porém, nota-se que os dois grupos alcançam 50o/o de
perda de massa durante o tempo em análise.

Na segunda etapa de análise, foi possível detectar a diferença entre as curvas
de desgaste das valvas através de Teste de Log Rank (MANTAEL, 1966),

Aplicando-se o teste através do Programa sAS foi possível observar que não há
diferença entre as curvas de desgaste. o valor de p é o nível de significância, que
quando menor que 5% (p=0,0S) indica diferença entre as curvas dos grupos em

análise. No caso da comparaçäo entre valvas dorsais e ventrais o valor de p é igual
a 0,3173, o que indica que não há diferença entre as curvas de desgaste_

Desta maneira, através da Metodologia descrita anteriormente e com os
resultados já obtidos através dos experimentos (veja quadro 1) utilizando-se o
processo de tamboreamento, onde obteve-se a massa das conchas utilizadas no
processo a cada t hora, foi realizada a Análise de sobrevivência (KLEINBAUN,

1996). Nesta análise, o tempo de falha, ou seja o tempo até o evento de interesse,
foi definido como sendo o tempo até a perda de s0% da massa das conchas
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submetidas ao processo de tamboreamento. Por outro lado, caso ao final de 100

horas (tempo total de experimento), a massa analisada nåo houvesse atingido 50%

de seu material original considera-se como censura, ou seja, observação parcial da

resposta.

1t
ø¡!tD- -O U.Et)It
o
(ú

c o'6
'õ
c

r0,

:n 0,4
o
0,
ú.

0,2

FIGURA I1. ESTIMATIVAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA OS DOIS GRUPOS ANALISADOS (VALVA
VENTRAL E DORSAL)

A escolha de 50% de perda da massa original, como tèmpo de falha foi

determinada ao acaso, uma vez que em nenhum estudo paleontológico anterior esta

metodologia estatística foi empregada para análise de resultados obtidos através de

processos de tamboreamento. Pode-se comparar também a perda de 50% de

massa com a meia vida de conchas (MËLDAHL et al., 1997; OLSZEWSKI, 1999;

CARROLL et al., 2003) que leva em consideraçåo o tempo de perda de 50% das

conchas de uma determinada associaçåo.

20 30 40

Tempo (horas)

l" Do'..ai 
I

I vgntral 
I



3,4. PADRONIZAçÄO DO MÉTODO: resultados e d¡scussão

3.4.1. Determinação da velocidade de rotação do tambor

A velocidade de rotaçáo dos tambores empregados em Paleontologia é uma

variável de extrema importância, uma vez que se a rotação empregada for a rotaçåo

crítica, citada por STERBACEK & TAUSK (1965), o conteúdo do tambor irá

permanecer aderido à parede interna, durante o processo de tamboreamento devido

à força centrífuga.

Apesar de não existirem informaçöes relacionadas à velocidade de rotação na

literatura paleontológica (Quadro 7), fórmulas propostas para calcular a velocidade

crítica em um processo de tamboreamento, empregadas na Engenharia Mecânica e

Química, são perfeitamente aplicáveis aos tambores tafonômicos, uma vez que

estas relações såo diretamente dependentes, do diâmetro do corpo do misturador e,

em alguns casos, da força da gravidade e do número de Froude (Fr).

Dentre a literatura analìsada, pÔde-se notar também no artigo de MIKOS &

JAEGGI (1995) que, por não apresentar aletas rnternas, as velocidades

recomendadas para estes tambores empregados na Engenharia de Minas e em

pesquisas hidráulicas é menor, pols desta maneira o material no interior do tambor

nåo corre o risco de permanecer apenas deslizando pela parede, durante o processo

de tamboreamento. Assim, sabe-se que a presença de aletas é importante na

determinação da velocidade de rotaçåo.

Segundo STERBACEK & TAUSK (1965), a velocidade critica de um tambor, ou

seja a velocidade na qual as partículas permanecem presas a parede do tambor

durante o processo de tamboreamento, pode ser calculada pela fórmula:

41,1 41,1
l) -_: - -_

"l t¡ Jo.t5
41.1t'- 
O,,n - l05,38r7rlr

Onde: v= velocidade crítica; D= diâmetro do tambor (cm).



euADRo 7- vELocTDADES DE RorAÇÃo oo TAMBoR rnroruOrr¡rco EMpREGADA
POR DIVERSOS AUTORES

CHAVE (1960)

CHAVE 11964)
HALLAM (1967)

Autor

FORCE (1969)
DRISCOLL & WELTIN
(1973)

HOSKIN ef a/. 11983)
ALLTSON (1986)

ARGAST et al. (987\
KIDWELL & BAUMILLER
(1 990)

Velocidade de rotaçäo

PEBLES & LEWIS (1991)

30rpm

TAUTON & KAESLER (1991)

30rpm
Sem esoecificacöes

GREENSTETN (1991 )

30rom e 41rom
Não especificado

BROADHEAD & DRIESE
(1994)

29rom

CUTLER (1995)

125rom
29 e 41,5rpm

SMITH ef a/. (1995)

20rpm

HUBER & FERGUSON
(1998)

Näo iustificado

Justificativa

Näo iustificado

40rom
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Forma de resumo (sem
especificacões)

Não iustificado

Este estudo

Não iustificado

25rpm

Näo justificado

Não iustificado

Não especificado

Não iustificado
Näo iustificado

40,8rpm

Não justificado

A velocidade ideal de rotaçåo do tambor corresponde a 50€5% da velocidade

crítica e, nesse caso, para tambor com diåmetro de 15cm, poderia variar entre 52,69

e 68,50rpm. Em tambor com diåmetro igual a 7,7cm, a velocidade crítica é de

158,7rpm, enquanto que a rotaçåo adequada pode variar de 79 a 102,74rpm. Para

tambores com diåmetro de 22cm, a velocidade crítica é calculada em 87,45rpm e

rotação adequada pode estar entre 43,7rpm e 57rpm.

Forma de resumo (sem
citacöes)

Não iustificado

Não especificado

Não justificado

60rpm

Proporciona agitação
moderada ao conteúdo
do tambor
Não justificado

Não
Não justificado

ustificado

Não justificado

Corresponde a 50% da
velocidade crítica de
rotação (veja detalhes
no texto)
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Segundo STEINER (1996), a velocidade crítica de rotação pode ser calculada

segundo a seguinte fórmula:

Onde:

nc=velocidade crítica de rotaçäo; g= força da gravidade; D= diâmetro em cm.

Desta maneira, para tambor com diâmetro de 1Scm temos:

fr!
nc - ^l ^

\ 2r'l)

9,8 I

,-(114f 
"0Js

_ 9,81

2x9,86x0,15

Ainda segundo o autor, a razão entre a velocidade adequada (n) e a velocidade

crítica (n") deve equivaler a raiz quadrada do número Froude (Fr), sendo

recomendável que este sqa de Tz, isto é, a aceleraçåo centrífuga deve equivaler a 7z

da aceleraçäo da gravidade, correspondendo, desta maneira, a aproximadamente

0,7, ou ainda a 7O,7o/o da velocidade crítica, considerando ainda que este número

pode variar em 10o/o, ou seja n/n" deve ser igual a 7O,7 +-10o/o. Assim, tem-se as

seguintes equações:

3,13
nc -. --

1,12

nc = 1,81ryl.s

nc = I08,6rpnt



Desta maneira, para tambores com diâmetro de 1Scm e velocidade crítica de

108,6rpm (veja cálculo acima) tem-se:

t.u lt
108.6 - 12

__ 07
108.o

Se a velocidade ideal (n) pode variar +-10%, então tem-se:

n ='75,6+7,5

n --..,

Assim, segundo STEINER (1996), a rotação ideal para tambores com diâmetro

igual a 1 5cm deve variar entre 68,1 e 83,1 rpm.

Ða mesma mane¡ra que a fórmula acima, MIKOS & JAEGGI (199S) também se

referem à velocidade crítica de tamboreamento, porém com a utilizaçäo de uma

fórmula distinta:

"- 
ti''m

Onde

n= velocidade crítica de rotaçäo (rph);

g= aceleração da gravidade;

R= raio interno do tambor (m).
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Deste modo, para tambor com diâmetro interno de lScm a velocidade crítica
pode ser calculada, como:

r 800
7ll

Conforme mencionado anteriormente, de acordo com STERBACEK & TAUSK

(1965), a velocidade ideal de rotaçäo corresponde a 50-65% da velocidade crítica, e
neste caso, poder¡a variar de 59 a 77,O2o/o. Assim sendo, a velocidade eleita para

rotaçåo do tambor de 15cm foi de 60rpm, concordando com as propostas de

STERBACEK & TAUSK (1965) e MIKOS & JAEcct (199S) e aproximando-se

bastante da velocidade indicada por STEINER (1996).

Ða mesma forma, as velocidades de roiação para os tambores de 22cm eTcm
de diâmetro foram calculadas, segundo STERBACEK & TAUSK (1965) e MIKOS &

JAEGGI (1995) e correspondem a 50 e gOrpm, respectivamente. As velocidades

ideais calculadas são facilmente alcançadas devido ao emprego do conversor de

freqüência sEW, acoplado ao motorredutor, gue possibilita o estabelecimento da
velocidade de rotação escolhida. vale ressaltar que em artigos relacionados à

Engenharia de Minas (RAJAMANI ef a/., 1999), os tambores analisados não

apresentam aletas internas, o que faz com que a velocidade empregada no
processo seja menor, näo podendo ser utilizada em processos de tamboreamento

relacionados a estudos tafonômicos que possuem tais aletas internas. É curioso
notar que o mesmo princípio foi empregado por FORCE (1969), em estudos
paleontológicos, quando utilizou dois tambores de mesmo diâmetro, um com aletas
e outro sem, empregando velocidades diferentes, sendo que a menor velocidade
(30rpm), foi utilizada em tambor sem aletas e a maior (41rpm), em misturador

l2q,
1io.oz

t800 3.13n:-^-
3,14 0,26

5688

0"8

n = I18,5r!¡m
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apresentando tais estruturas. Novamente, nenhum tipo de comentário foi feito por

FORCE (1969) quanto à diferença de velocidade entre os dois tipos de tambores

(com ou sem aletas), porém, à luz dos estudos realizados pela Engenharia, pode-se

observar que o emprego de tais velocidades (maior ou menor) estaria correto_

3.4.2. Diâmetro do tambor

O diåmetro do tambor foi a primeira variável testada em laboratório, uma vez

que a determinação da velocidade de rotaçáo foi feita através de fórmulas já

existentes na literatura. Empiricamente sabe-se que o diåmetro poderá ìnfluenciar na

aceleraçäo ou retardo do processo realizado pelo tambor, sem contudo alterar os

resultados finais. Esta análise tornarse ¡mportante uma vez que, o conhecimento da

influência desta variável implica em resultados ma¡s confiáveis e, além disso, com o

estabelecimento adequado do diâmetro em que o tempo envolvido no experimento

seja menor, mais rápido o resultado será obtido.

Os artigos disponíveis, onde a utilização de tambor tafonômico é relatada (veja

quadro 8), nåo apresentam, preocupação com a escolha adequada do diåmetro do

tambor, com raras exceções. FORCE ('1969), por exemplo, demonstra claramente

que utilizou o método de CHAVE (1964), porém cita como varráveis ¡mportantes nos

experimentos, utilizando-se este método, o tamanho do tambor, velocidade de

rotação, tipos de conchas, material abrasivo e duraçåo. Contudo, apesar de chamar

a atençäo para o fato, curiosamente não testou estas variáveis de maneira a

esclarecer a real importância de cada uma delas.

Por outro lado, somente DRISCOLL & WELTIN (1973) justificaram o diâmetro

de 57cm para tambor hexagonal com o argumento de que, com estas medidas,

qualquer ponto no interior do tambor move-se 1 quilômetro a cada 56 minutos.

Contudo, deixa claro que é praticamente impossível determinar a distância

percorrida pelas conchas submetidas ao processo de tamboreamento em um

determinado misturador. Apesar da preocupação em empregar um diâmetro

apropriado, a just¡ficativa para a escolha de 1 quilômetro a cada 56 minutos não é

mencionada.

O estudo da influência do diâmetro na velocidade de decaimento da massa de

bivalves foi realizado utilizando-se tambores com diâmetro de 7,7cm, iãcm, 22cm,

de acordo com a metodologia já descrita (item 3.1 .4).



QUADRO 8- SíNTESE DOS DADOS DE LITERATURA A RESPEITo Do DÁMETRo Do
TAMBoR rnroruôn¡lco

CHAVE (1960)
CHAVE (1964)
HALLAM (1967)

Autor

FORCE (196e)
DRISCOLL & WELTIN
(1e73)

HOSKIN ef a/. (1983)
ALLTSON (1e86)
ARGAST et al. (1987)
KIDWELL & BAUMILLER
(1e90)

Diåmetro empregado

Não especificado

PEBLES & LEWTS (19e1)

Não especificado
Não especificado
2Ocm

TAUTON & KAESLER (1991)

0,57m

GREENSTEIN (1991)
BROADHEAD & DRIESE
(1994)

17 cm (diâmetro interno)

CUTLER (1995)

23cm

SMITH ef a/. (1995)

16,Scm

Não iustificado

Justificativa

1Scm

Não iustificado

HUBER & FERGUSON
(1es8)

Não iustificado

12mm, colocado dentro
de outro com tamanho
padrão
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Näo iustificado

Este estudo

Qualquer ponto no
interior do tambor move-
selquilômetroacada
56 minutos

Forma de resumo (sem
citacões)
Não especificado

Não iustificado

Não especificado

Näo iustificado
Não iustificado

36cm

Näo justificado

Forma de resumo (sem
citacöes)

Não justificado

10 e 28cm

1 Scm

Não justificado

Não iustificado
Não justificado

Não iustificado
Não justificado

Não justificado

De acordo com
experimentos realizados
em laboratório e análise
estatística, o tambor
com 15cm de diâmetro,
apresenta
velocidade
decaimento e
porcentagem
material origina

rápida
de

baixa
de

lfinal.
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Os valores de B estimados por simulaçäo, eståo listados na tabela 1.

os gráficos que ilustram o comportamento da velocidade de decaimento de
acordo com o diâmetro do tambor e porcentagem de material original estäo incluídos
nas figuras 12 e 13, respectivamente.

TABELA 1- ESTIMATIVAS^ DOS PARÂMETROS DE FORMA (Ê E Y), VARIANCIA
.,--._-,.*,___.""8"ç.91"D,_!J"å.1.*E-B:,_S"-FGuNDo DtÂMErRo Do TAMBoR L neiÉrrcÃó
Tambor (diâmeiro nêijdiiç¿o R Variância nes¡ouàl' 

^. 
eo)

em cm) P Y

7

7

15

15

22

22

1

2

1

z

1

2

De acordo com o tratamento estatístico ereito (veja item 3.3.2), os resultados
encontrados estão resumidos na tabela 2 abaixo.

TABELA 2' COMPARAçÃO CNTNE OS BETAS E GAMAS PELO TESTE DE STUDENT-
NEWMAM-KILLS (SNK) OU DUNN, NO EXPERIMENTO DE AVALIAçÄO DOS

71522

-0,16164 0,32928

-0,15546 0,32642

-0,3354r 0,29984

-0,37832 0,27703

-0,50232 0,24979

-0,48654 0,26080

0,00002538 99,73Vo

0,00006228 99,270/o

0,00048031 98,66%

0,00080593 97,78o/o

0,00016746 99,590/o

0,00028453 99,230/o

(Þ;;;ìäã;idilìm"i;o, ä*uöññ-."p**ñùäðïp"it-iñód,;;*ú;silË-âö"ï,*,* ì"ú;-
signirlcafivamcnte ao nlvcl de 5y. de sig'ificância pclô teste de stt¡de nt-ñewmam-Kills 1ou Duní)

p

v

¡(t) B c

c
nilo diferern
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Levando-se em conta a tabera 1, reracionada ao experimento de determinaçåo
do diâmetro do tambor tafonômico mais adequado, pode-se notar que: (a) ocorre
boa qualidade de ajuste dos moderos para os dois tratamentos, como pode ser
observado pera baixa variância res¡duar e erevado R'?e (b) para um mesmo tempo,
as velocidades instantåneas de decréscimo do material original são diferentes pois
temos Betas diferentes.

considerando B e y, nota-se que existe diferença entre todos os tratamentos,
po¡s apresentam-se seguidos de retras diferentes e, consequentemente, d¡ferem
significativamente ao nível de 5% de significância pelo teste de student-Newmam-
Kills (ZAR, 1996).

Assim. é possíver anarisar a expressão da verocidade (item 3.3), onde esta é
função de valores de p, y e valores de x (tempo). portanto, para valores de x (tempo)
próximos a 0 0u para varores maiores que 20, apesar de existir diferença entre p e ],,
esta diferença não é refletida na velocidade instantânea de decaimento (veja figura
12). No entanto, para intervaros entre 1 e 15 esta diferença é mais acentuada.

Desta maneira, anarisando-se a verocidade de decaimento iniciar (tempo 0) e
por volta do tempo 20 é possíver observar que a diferença na verocidade de
decaimento para tambores com diâmetro 'rs e 22 é semerhante, o que faz com que
qualquer um destes dois tamanhos possa ser empregado.

Assim, pode-se ereger um destes dois tambores (r5 ou 22cm de diâmetro),
eomo os mais se adequados aos estudos tafonômicos propostos. Neste caso, o
tambor de 15cm foi eleito, uma vez que resultados sat¡sfatórios (rápida velocidade
de decaimento e baixa porcentagem de materiar originar finar) foram obtidos, assim
como para o tambor de 22cm. A escorha entre os dois tambores com merhores
tesultados foi estabelecida revando-se em consideração a facilidade de manuseio do
lambor, assim como maior rapidez no processo de triagem devido a quantidade de
Rnaterial (sedimento) envolvido. De acordo com estes cr¡térios, o tambor de .15cm foi
escolhido para ser utilizado nos experimentos posteriores por apresentar melhor
rnanuseio (pode ser operado apenas por uma pessoa), maior rapidez na seleção do
snaterial original de conchas, e resultados satisfatórios, relacionados à velocidade
Ënstantânea de decaimento e decaimento de material or¡ginal de conchas.



3.4.3. Escolha do sedimento

CHAVE (1964), pioneiro na utilização do tambor tafonômico, simulou, em

laboratório, o efe¡to de ondas e correntes na abrasåo de partículas. para isso,

ut¡l¡zou, em seus experimentos, dois d¡ferentes tipos de partículas (seixo e areia) e
ainda realizou experimentos onde os restos esqueléticos são levados ao tambor

åpenas com água, estando o sedimenio ausente. O autor verificou que a ordem de

destruição preferencial entre os vários restos esqueléticos utilizados (e.g.,

gastrópodes, bivalves, corais, equinóides, briozoár¡os, algas calcárias), quando

$evados ao tambor apenas com água, foi diferente daquelas onde foram empregados

ereia ou seixos. Esta diferença está relacionada ao tamanho e peso das partes

esqueléticas, que afetam a força de ¡mpacto dos bioclastos na parede do tambor e,

çonsequentemente, interferem na durabilidade destes (CHAVE, 1964). O autor pôde

notar ainda que, com a utilização de areia ou de seixos, o grau de destruição foi

mais lento quando empregou-se areia e, mais rápido, quando foram adicionados

seixos, sendo que a velocidade relativa parece ter sido igual. Contudo, de posse

destes resultados importantes, CHAVE (1964) não avaliou estatisticamente estas

diferenças, impedindo que estas informaçöes pudessem ser empregadas, com
segurança, em exper¡mentos futuros, além de não detalhar a metodologia de cálculo

da velocidade relat¡va por ele citada.

Ðesta maneira, desde o estudo pioneiro de CHAVE (1964) sabe-se que o

sed¡mento empregado, ou a ausência deste no processo de tamboreamento, pode

¡nterferir nos resultados finais. contudo, o sedimento utilizado em experimentos

semelhantes, por autores subseqüentes foi, na maioria dos casos, empregado

äleatoriamente sem qualquer justificativa de escolha. por outro lado, raros autores

.iustificaram o emprego do sedimento eleito ou ausência deste (ARGAST et al.,1gg7:
PEBLES & LEWIS, 1991; BROADHEAD & DR|ESE, 1994) ou ainda comparam

Fesultados frente a util¡zaçäo de dois ou mais tipos de sedimentos (DRlscoLl &

\¡VELTIN, 1973; FORCE, 1969) (veja quadro g).
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QUADRO 9- ARTIGOS QUE UTILIZARAM o TAMBoR TAFONoMTco coMo MÉToDo DE AVALTAçÃO DE DESTRUjÇAO DE RESTos

¡ìUIOl

Chave

Afìo

1964

'1960

-gaslropodes, btvalves, corats,

equ¡nó¡des, briozoários e algas

calcárias v¡ventes.

at¡am

E SUAS OBSERV
I axon

FOrce

-moluscos b¡valves e

gastrópodes,

Weltrn

5edlmenlo

bìvalves

-ausente;

-seixos;

-areia.

ñosKrn er al

-gastropodes

Justlf¡cat¡va:Quanto e

eseôiháoó,sediirient¿

lvðJ

-seixos utilizados para testat

durabilìdade sob condições

- are¡a e ausênc¡a de sedimento:

utilizado para comparação.

DII\4ENTO UTILIZADO

-corats

-sem

informação

e bvalves vtventes

-utustaceos vlvenles

-ausenle;

-seixos;

-areia.

-nao JUS CaOO

crocodilos).

-arera grossa;

-areia média,

-areia fina

-arera semelhante a aquela onde

sáo encontradas as conchas de

bivalves submetidas ao processo

de tamboreamento.

- ausencla 0e seormento versus arera yersus setxo: ordem de destrutção dos

restos esqueléticos foi diferente, provavelmente dev¡do ao tamanho e peso

dos restos esquelét¡cos que afetam a força do impacto e conseqúentemente

a durabilidade;

- Areia + água: grau de destruição foi mais lento do que com seixos, mas com

velocidade relativa igual.

-ausente

uoseryaç.qe$,¡stecro0¡qqs,aq-9e!q_nÊf t!!

-areìa Ína.

-ana|se 0a tnfluencta da

granulometria na redução da

massa original.

e -ateta grossâ

bem

selecionada

-nao Jus0lcado

-nâo se aplica

-areta das proxrmtdades do local

onde os crustáceos foram

coletados.

- ocorre quebra majs intensa em 5 horas de tamboreamento com seixos do

que em 100 horas somente com concha yers¿ls concha.

-assemelna-se as condtções de

sed¡mentação do depós¡to onde os

dentes são encontrados.

-redução de massa original está relacionada à granulometria da areia, sendo

alta em areia muito grossa, intermediária em areia muito fina e baixa em areia

médìa.

-não se aplica

-não se aplica

se aplica

cont¡nua
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QUADRO 9- ARTIGOS QUE UTILIZARAM O TAMBOR TAFONOII¡ICO COMO

Kidwell &

Baumiller

Pebles &

Lewis

ESQUELETICOS E SUAS OBSERVA
1 990

Greenstern

Tauton &

Kaesler

199'1

-equinóides.

Broadhead

& Driese

1 991

-foram¡niferos.

1 991

-equrn0rdes.

Sm¡th ef a/.

I 994

-ostracoda.

Cutler

-conooonles oevonranos.

I 99þ

-ausente.

ñuoer Èf

Ferguson

r 99þ

-b¡valves e braquiópodes

articulados.

ES

-ausente.

o

-þivalves viventes.

Este estudo

JANTO AO SEDIMENTO UTIL

-ausente.

Mõ

-não justificado.

-ausente.

-orasporas (prnnas, lrulas e

sementes atuais).

-identificação mais rápida dos

foraminlferos em estudo.

-areta

-não justificado

-conchas de braquiópodes

articulados e bivalves.

-não justificado,

-setxos com ou

sem água.

MÉToDo DE AVALTAçÃO DE DESTRUTÇAo DE RESToS

-arera semetnanle a aqueta onoe

são encontrados os conodontes

para comparação.

-areta;

-ausente.

IZADO
-não se aplica.

-sem Justrltcalrva

-areta;

-seixo

-não se aplica.

-sem justificativa

-não se aplica.

- Areta;

- Seixo;

- Ausente.

-não se aplica.

-encontradas em local próx¡mo ao

local de coleta do material

utilizado.

-não se aplrca.

-optou-se pela utilizaçäo de areia

média, pela similaridade com o

sedimento onde os organismos em

estudo säo encontrados na

natureza.

-näo se aplica.

-em experimentos com areia versus areia e conch

produzido é similar. Marcas de impacto tendem

com o impacto de concha versus concha.

-apesar do resultado de desgaste ser aparentemente menor com sedimento

fino, o padräo de desgaste (regiões do organismo que perderam massa

durante o processo) é similar.

-os comportamentos de decaimento de massa para cada tipo de sedimento

utilizado foram estatisticamente diferentes.

a versus concha, o impacto

a ser ligeiramente maiores
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Em nenhum dos casos, porém, o emprego de seixos, areia e a ausência de
sedimento no processo de tarnboreamento foram comparados entre si e anal¡sados
estatisticamente para que a influência do sedimento pudesse ser avaliada e a
escolha do sedimento, adequado ao experimento proposto, rearizada com
segurança visando a aquisição de resultados comparáveis entre si.

Desta maneira foram realizados aqui 3 tratamentos, empregando seixos, areia
rnédia e somente água, descritos no item 3,1.4, contando com réplicas, e seus
resultados, analisados estatisticamente, expostos abaixo.

o gráfico que ilustra o comportamento de decaimento de massa de acordo com
o sedimento utilizado e porcentagem de material original está incluído na figura 14.

Todos os valores de p e y, estimados por simuração, eståo ristados na tabera 3.

TABELA 3- ESTTMATTVAS DOS PARÂMETROS DE FORMA (fl E y), vARtÂNCtA
RESIDUAL E R,, SEGUNDO SEDIMENTO UTILIZADO

fiy

Areia

Seixo

Ausente

De acordo com o tratamento estatístico ereito (veja item 3.3.4), os resuliados
encontrados eståo resumidos na tabela 4, abaixo. Na tabela, quando os parâmetros
(Ê e v) são seguidos de mesma letra entre os tratamentos não há diferença
significativa (veja nota de rodapé da tabela).

TABELA 4- COJVIPARAçÃO EruTRT P E Y PELO TESTE DE STUDENT-NEWMAM-KÍLLS
(SNK) OU DUNN, NO EXPERIMENTO DE AVALIAÇÃO DO SEDIMEÑTO

._,,_- -. .._.....,_.^-E \4 rßç,c""4.p,o* _.

-0,2271

-0,3569

-o,4374

0,3766

o,2879

0,2454

Residual

0,00178

0,00106

0,00112

llläiä"¿iá'dá"îãiàñ;iíä;"ïäiäîã;õ3"r#;é;iäáöä'Ëíä mêdiã;ä;Ëäôüiàö iË"'mË;mä-ìéirå., ;ãöd¡ferem significativamente ao nível de 5% de significânciâ pelo teste dã Student-Newmam-K¡lls (ou
Dunn)

B

,|

96,69

98,31

.u_1'1,

Séìxô Àie¡ä Àüéenie

Al) B c

rraiàmenlöö téäälräõiõi
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. Areia observado

Areia esperado

o Ausente observado

- 
Ausente esperado

a Seixo observado

- 
Seixo esperado

a

?

^--ì--------....--+ .
: --__t64,s6o^

10

a

a

15

Tenpo (horas)

.67,ggyo

55,7gYo

25 30
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observando-se a tabera 3, que resume os dados estatísticos obtidos, é notável
que: (a) ocorre boa qualidade de ajuste dos modelos para os dois tratamentos, como
pode ser observado pela baixa variância residual e elevado Rr, e (b) para um
mesmo tempo, as velocidades instantâneas de decréscimo do material original são
diferentes, pois temos valores de fl d¡ferentes. com relaçäo aos valores de [ì E y,

todos os tratamentos diferem entre si.

Desta maneira, de acordo com a análise estatíst¡ca realizãda, em todos os
experimentos onde diferentes tipos de sedimentos são utilizados, os

comportamentos de decaimento de massa das conchas de bivalves são
estatisticamente diferente, provando que a utilização de sedimentos distintos durante
o processo de tamboreamento pode levar a diferenies comportamentos de
decaimento de massa_

Estes resultados concordam com os dados apresentados por CHAVE (1964),

FORCE (1969) e HUBER & FERGUSON (1998), que também registraram

deca¡mento diferencial de massa dos restos esquelét¡cos frente a utilização de
sedimentos distintos (e.9., seixos, areia e ausência de sed¡mento) (veja quadro 9).

Porém, é importante ressaltar que os resultados obtidos pelos autores citados acima
nåo foram analisados estatisticamente para que estas diferenças fossem
eonfirmadas. Esta observação torna-se ¡mportante uma vez que, conforme já
rÍenc¡onado anteriormente, muitas vezes, os resultados obtidos, aparentemente
apresentam-se semelhantes (ou diferentes) quando plotados em um gráfico, mas
podem ser diferentes (ou iguais) quando anal¡sados estatist¡camente, trazendo
interpretaçöes errôneas se avaliados apenas visualmente. Ainda, de acordo com o
gráfico apresentado na figura '14, é possível notar que no tempo igual a 26, para

eonchas submetidas ao processo de tamboreamento onde não foi adicionado

sedimento (ausente), obteve-se resultado f¡nal de porcentagem de material original
perdida maior do que quando foram empregados seixos ou areia média. lsto,
provavelmente, se deve a força de impacto dos bioclastos na parede do tambor,

referida por cHAVE (1964) e citada anteriormente- Já os valores finais de

decaimento de material original, para a utilização de seixos, foram mais altos do que

aqueles obtidos quando utilizou-se areia méd¡a. Este resultado parece estar
åssoc¡ado ao grande impacto dos seixos com as conchas, o que acelera o

decaimento de massa original. Por outro lado, quando emprega-se areia, o bioclasto
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pode permanecer em meio ao sedimento sofrendo apenas a abrasão das partículas,
que naturalmente é menor.

os dados obt¡dos e expostos acima, säo comprovados também pera anárise
complementar rcalizada, onde conchas de braquiópodes e bivalves foram
submetidas ao processo de tamboreamento, uiilizando-se tanto areia quanto seixos.
Notou-se, a partir deste experimento, que rearmente há um comportamento
diferencial de conchas iguais frente ao processo de tamboreamento, utilizando-se
sedimentos distintos, cujos resultados estão expostos abaixo.

Esta segunda etapa de experimentos apresenta como resultados os dados
dispostos na tabela 5, sendo que o gráfico que ilustra o comportamento de
decaimento, de acordo com o sedimento utilizado e porcentagem de material original
êstá incluído na figura 15.

TABELA 5- ESTTMATTVAS DOS PARÂMETROS DE FORMA (fì E ï), VAR|ÂNC|A
..... ......... .BFÞ-lp-u-4_L--E_ n:r SEGUNDo sEDtMENro uTlLtzADo Ë fl lo'
Sedimento - -'ç¡tin"- - --'-^;--- - -""" "";---- ^"

lt r 
'-vài¡i'ln'è¡ä-"-"a2'(6tà¡

Residual

Areia Bivalve -Oi;,üA4

Seixo Bivalve -0,3727

Areia Braquiópode -0,3866

Seixo Braquiópode -0,8243

0,3566

0,2ô66

0,2599

o,2414

0,00196

0,00141

0,00514

0,00390

96,38

96,91

9'1,68

95,18
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De acordo com o tratamento estatístico ereito (veja item 3.3.4), os resurtados
encontrados estão resumìdos na tabela 6, a seguir. Na tabela, quando os
parâmetros (p e T) são seguidos de mesma letra entre os tratamentos não há
diferença significativa (veja nota de rodapé da tabela).

TABELA 6- c_oMPARAçAo ENTRE p E y pELo rESTE DE SrUDENT-NEWMAM-KTLLS
f:Lt1).=gy.. DUNN, No EXeERTMENTo REFERENTE n ìñELiéi'ïi
INFLUENCIA DO SEDIMENTO NO PROCESSO DE TAMBORTÃrr¡Ëruiô. . ...-s-E--ç-u-.N-q9 nlt99.-D!fFßF-t!-T.ç9., .. .

rratamentos (sddimänióüi¡öj

.Þäã.îädöá;ã'ilei;ö-fiäïå'möíó'ó'iåó;äõä'ñ'iäåðëîäifü'ôdiãóä;-èäö'üid'ä'áä*ffi$iäjéíå, 
nåodirerem sisnificativamente ao níver de 5% oe significäncìa pároì""tu oË str¿u.,t_ñ"*,nãr:¡;¿'¿;;

Du nn)

observando-se a tabera 5, que resume os dados estatÍsticos obtidos, é notáver
que: (a) ocorre boa qualidade de ajuste dos modelos para os dois tratamenios, como
pode ser observado pela baixa variåncia residual e elevado R2, e (b) para um
mesmo tempo, as verocidades instantâneås de decréscimo do materiar originar são
diferentes, po¡s temos valores de fl diferentes. Com relação aos valores de p E ï,
todos diferem entre si.

De acordo com os dados obtidos, e expostos acima, é possível notar
claramente que ex¡ste diferença estatíslica entre todos os tratamentos.
conseqüentemente, filos iguais submet¡dos ao processo de tamboreamento
juntamente com diferentes sedimentos apresentarão comportamentos distintos,
comprovando a importância da escolha adequada do sedimento anteriormente ao
inicio do processo de tamboreamento.

Desta maneira, após esta série de exper¡mentos, foi possivel eleger um tipo de
sedimento que pudesse ser empregado nos experimentos poster¡ores. observando-
se que o deca¡mento de meterial original obteve comportamento diferenciado frente
aos sedimentos testados, optou-se pero emprego de partícuras de tamanho areia

Bivatve/areia B¡vatveisèìio #ãqu¡ðpödéi eráqtiopoOel

areia seixo
AI) B c D

B D
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nos experimentos propostos, uma vez que a are¡a utirizada nos exper¡mentos
corresponde a areia onde as conchas de braquiópodes são encontradas na natureza
(zona de estirâncio), coretada na praia de rtamambuca (Estação n, proj. Fapesp
00112659-7), adjacenre 7km à baía de ubatuba (Lat. 23"s3'02"s, Long. 4s.29'02,,1).
segu¡ndo este procedimento, pretende-se aproximar, ao máx¡mo, os resultados
obtidos em laboratór¡o, com os padrões de desgaste encontrados na natureza, uma
vez que KUENEM (1956) demonstrou, em estudos sedimentoróg¡cos, que a abrasão
produzida pela areia durante o processo de tamboreamento, reproduz o amb¡ente
natural.

3.4.4. Tamanho amostral

o principal objetivo da variação amostral foi def¡nir o número mínimo de
conchas que podem ser ut¡rizados nos ensaios sem que o resurtado finar seja
afetado. É importante ressartar que tanto com a utir¡zação do tamanho amostrar
maior quanto o menor, o resurtado finar deverá ser o mesmo, arterando apenas o
tempo em que estes espécimes alcançarão a mesma massa. No caso dos
experimentos que seräo conduzidos durante o desenvorvimento do presente projeto
é extremamente importante estaberecer a maior ef¡ciência reracionada ao tempo de
experimentação v¡sando diminuir o tempo necessário para cada ensaio e aumentar a
credibilidade dos resultados

Os valores dos parâmetros, variânc¡a residual e R2 são apresentados na
tabela 7

TABELA 7- ESTTMATTVAS DOS PARÂMETROS DE FORMA (l E y),. . ... -. "RE"_s-lggå1._E"_8,1,^_s_E-çuN-Do TAMANHo AMoSTRAL
ramanho Red;iição -*'* ;;*---*-**;*--"'-V;;ä;¿í;'*^'
amostral P ]'

(número de 
r / Residual

exemplares)

ä 1 -0,âéesã o;re5oö ö,0öosoö74
10 1 _0,33541 0,29984 0,00048031
15 .1 _0,39371 0,24190 o.ooo4g22S

VARIANCIA

R'(%)

lal,ioól;

98,66%

98.460/o
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A tabela 8, abaixo, resume os resurtados estatísticos encontrados e os
gráficos das figuras 16 e 17, ¡rustram os resuriacros obtidos neste experimento. Na
tabela 8, quando os parâmetros [ì E y são seguidos de mesma letra entre os
lratamentos näo há diferença sign¡ficativa (veja nota de rodapé da tâbela).

TABETA 8- gg.r\4ÎlRAçÃO ENTRE OS BETAS E GAMAS PELO TESTE DE STUDENT_
IE_vyyll/i_ltlls (sNK) ou DUNN, No EXPER|MENTo (D), sEcúN-Do'os

".., *-.--*-I¿.ryl l!!l-9-s__å[49,F-r-BA! 9

(')pä;ä;äää'-öâiáñéËö*iäÍãmäióö'täd;è'åñ'i'áá'á .ñä"
diferem s¡gnif¡cat¡vamente ao niver de 5% de s¡gn¡ficância pero teste ¿ä stuo"r,t-ñ"*Ä;.:riilr; 'i;;
Dunn)

p

v

310as
4(t) B A

Tamanho amostral (n)

A
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Observando-se a tabela 7, que resume os dados estatísticos obtidos, é notável

que: a) ocorre boa qualidade de ajuste dos modelos para os dois tratamentos, como

pode ser observado pela baixa variância residual e elevado R2, e b) para um mesmo

tempo, as velocidades instantâneas de decréscimo do material original säo

diferentes, pois temos Betas diferentes. Com relação aos valores de B, 3 nåo difere

de 15 e estes diferem do tratamento 10. Por outro lado, os valores de y mostram que

3 e 10 não diferem e estes diferem de 15.

A fim de optar por um dos três tamanhos amostrais testados foi observado

também o comporiamento da velocidade instantânea que é expressa pela fórmula já

especificada no item 3.3, onde esta é função de valores de 0, y e valores de x
(tempo)(veja gráfico na figura 17). Portanto, para valores de x (tempo) próximos a 0
ou para valores maiores que 20, apesar de existir diferença entre os valores de B e y,

esta diferença näo é refletida na velocidade instantânea de decaimento (veja figura

16). No entanto, para intervalos entre 1 e 15 esta diferença é mais acentuada.

Assim sendo, analisando-se a velocidade de decaimento inicial (tempo 0) e por

volta do tempo 20 é possível observar que a diferença na velocidade de decaimento

para tamanho amostral 3 e 10 é semelhante. lsso faz com que qualquer um destes

dois tamanhos amostrais (3 e 10) possa ser empregado. Tanto utilizando-se o

tamanho amostral de 10, quanto de 3 conchas, os resultados finais serão

semelhantes. Assim, foi estabelecido, que será utilizado como tamanho amostral o
total de 10 conchas e que no caso de material escasso (e.g. braquiópodes de

determinada classe de tamanho ou de qualquer classe tafonômica) a quantidade de

3 espécimes será empregada.
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4. EXPERIMENTOS PROPOSTOS

"A causa está oculta. mas o resultado é conhecido,,

ovfolo

Todos os experimentos propostos eståo incruídos no quadro 1, onde säo
expostos também os objetivos especificos. os detalhes de cada experimento
realizado, bem como os tratamentos para cada um deles fazem parte do quadro 10_
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4.1. RESULTADOS E DTSCUSSÃO: APLICAçÕES EM PALEONTOLOGTA

4.1.1. Resistência comparativa de conchas de bivalves e hraquiópodes

A resistência mecânica das conchas de bivalves e, algumas vezes, de

braquiópodes såo analisadas comumente a partir de experimentos que avaliam a

força de compressão máxima necessária para quebrar uma concha (ROY el a/.,

1994), ou seja, o poder de resistência física de uma concha à força ou peso (tensäo)

(ALEXANDER, 19Bg). Este tipo de experimento demonstra a habilidade das valvas

de resistir à força, em um único ponto (COLLINS, 1986), simulando em laboratório

situações em que as valvas sofrem fortes colisões com objetos rígidos resultantes

da açåo de ondas (e.9., seixos) (RAFFAELLI, 1978), açåo de predadores ou pressão

do sedimento quando já soterradas, produzindo assim padrões de fratura, de acordo

com algumas variáveis, que seråo discutidas mais adiante.

De acordo com KAESLER ef a/. (1993), utilizar a medida de resistência das

valvas através de emprego de força em um único ponto (compressåo) não significa

que este seja o único agente na natureza responsável pela perda tafonômica

(tendenciamento) das valvas ou parte destas (veja SIMÓES & KOWALEWSKI,2OO2)

e carapaças no sedimento, muitos outros agentes, não especificados pelos autores,

certamente tem seu papel. Porém, o cálculo da resistência através de compressäo é

utilizado por ser uma medida conveniente da resistência da valva e sua habilidade

de resistir a estes agentes de destruição (KAESLER ef a/., 1993). A grande

vantagem da utilização deste procedimenio refere-se à simplicidade do método

(ZUSCHIN & STANTON,2001 ) e à rapidez de aquisiçäo dos dados e não

necessariamente ao fato deste método refletir os processos da natureza que

realmente levam ao tendenciamento na preservaçåo de valvas no registro

paleontológico (e-9., abrasão). De acordo com autores que empregaram o metodo

(TAYLOR & LAYMAN, 1972; CURREY & TAYLOR, 1974; WAINWRIGTH ef a/.,

1982; ALEXANDER, 1989, 1990a, 1990b, LABARBERA & MERZ, 1992; GLOVER &

KIDWELL, 1993; KAESLER et al., 1993; ROY et al., 1994; MILLER & LABARBERA,

1995; CLARK ll, 1999), a resistência da concha é função de variáveis morfológicas,

como o tamanho e a ornamentaçåo, a espessura, a forma, a massa, a
microestrutura e a matriz orgânica, além de variáveis tafonômicas como, alteração

da superfície da concha, presença de marcas de predaçåo e degradaçåo

progress¡va do esqueleto e da matriz orgânica.
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Por outro lado, os experimentos que utilizam o tambor tafonômico reproduzem,

em laboratório, ambientes de alta energia que, na nalureza, såo responsáveis pela

perda gradual de massa dos organismos o que pode levar ao tendenciamento no

registro paleontológico. De acordo com KUENEN (1956), os experimentos utilizando-

se tambores em estudos sedimentológicos demostraram que a abrasão sofrida pela

areia durante o processo de tamboreamento realmente reproduz o ambiente natural.

Desta maneira, os resultados já existentes, extraídos de experimentos que

empregam a metodologia de compressåo da concha e medida da força de

resistência são os únicos dados existentes para conchas de bivalves de diversas

composiçöes, sendo raros para braquiópodes. Assim, os experimentos que utilizam

o tambor tafonômico podem trazer informações sobre o comportamento de conchas

de bivalves de diversas composiçöes e de braquiópodes articulados

(Rhynchonelliformea) viventes frente a processos de alta energia que såo s¡mulados

em laboratório. Os resultados obtidos com o tambor tafonÔmico podem ser

comparados com aqueles já existentes para força de compressåo, visando também

verif¡car se os dois tipos de resistência medidas pelos métodos apresentam

resultados qualitativamente semelhantes (e.9., padräo de fratura).

Para que pudessem ser realizados os experimentos que envolvessem as

análises de desgaste diferencial em concha de bivalves e braquiópodes foram

selecionadas quatro espécies de bivalves e uma de braquiópode

(Rhynchonelliformea). A classificaçäo dos restos esqueléticos empregada foi a

proposta por KIDWELL & BRENCHLEY (1996), de acordo com sua composição

orgânica, e que está representada no quadro 11-

A composiçäo orgånica, principalmente em moluscos, refere-se a matriz

orgånica que apresenta-se em camadas e que protegem a concha contra alteraçöes

externas (CLARK ll, 1999). As conchas de bivalves sáo compostas por 2 fases, uma

de material carbonático (calcita ou aragonita) e outra de matriz proteica e que

ocorrem em camadas discretas e podem estar relacionadas ao modo de vida do

organismo. Esias fases podem ser arranjadas em várias disposiçöes.

O emprego da classrficçåo de KIDWELL & BRENCHLEY (1996) justifica-se

pelo caráter amplo, simplificado, levando em consideração também classificaçöes

anteriores (e9., JOPE, 1965; KENNEDY et al., 1970; TAYLOR & LAYMAN, 1972;

TAYLOR ef a/, 1969, 1973; CARTER, 1990a, 1990b; WILLIAMS & ROWELL, 1965;

WILLIAMS, 1990, EMIG, 1990). Esta compilaçäo torna-se importante uma vez que
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as informações disponíveis na literatura apresentavam-se desencontradas, pois

cada um dos autores citados anteriormente empregava uma classificaçåo distinta,

dificultando a escolha de apenas uma delas dentre todas aquelas existentes.

A classificação de KIDWELL & BRENCHLEY (1996) enfatiza a importåncia da

quantidade de matéria orgânica, por acreditarem que a causa do desgaste

diferencial entre organismos recai sobre a quantidade de matéria orgânica que o

mesmo apresenia.

Esta ênfase deve-se, segundo os autores, ao fato de que estudos atualísticos

demonstraram que conchas com microestrutura composta por grande quantidade de

matéria orgânica se desintegram mais rapidamente. Por outro lado, conchas com

m¡croestruturas com baixa porcentagem de matéria orgânica se desintegram mais

¡entamente e fazem parte dos organismos que periencem a fauna moderna (veja

SEPKOSKI, 1981 para conceito de fauna moderna).

Observando-se a classificaçåo de KIDWELL & BRENCHLEY (1996), de acordo

com a porcentagem de matéria orgânica da carapaça e os argumentos expostos,

optou-se pela utilizaçåo das seguintes espécies nos experimentos relacionados a

comparaçåo da resistência de conchas de bivalves e braquiópode articulado

(Rhyncholliformea):

a) bivalve Mytilus edulis. composiçåo orgânica alta;

b) bivalve Anadara brasiliana. composiçåo orgånica baixa;

c) bivalve Anomalocardia brasiliana: composição orgânica ba¡xa;

d) bivalve Atrina sp.: composiçäo orgânica muito alta;

e) braquiópode articulado Bouchardia rosea. composiçåo orgânica alta.

Todos os valores estimados obtidos eståo listados na tabela 9.

O gráfico que ilustra o comportamento de decaimento, de acordo com os

bivalves e braquiópodes utilizados e a porcentagem de material original está incluído

na figura 18.

De acordo com o tratamento estatístico de regressåo não-linear eleito (veja

item 3.3.4), os resultados encontrados estäo resumidos na tabela 10. Nesta tabela,

quando os parâmetros p e y são seguidos de mesma letra entre os tratamentos, não

há diferença significativa (veja nota de rodapé da tabela).



TABELA 9- ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS DE FORMA (O E Y), VARIÂNCIA
RESIDUAL E R,, SEGUNDO TÁXON E ESPÉCIE UTILIZADA

öo.ñàËäìb'iüäËääij********ì- "*Vä,iaìiCìä-"

braquiópode)

(bivalve ou 11 y

Anadara brasiliana -0,2631

Anomalocardia
-0,2333

Dragltana

Mytilus edulis

Atrina sp. -0,3901

Bouchardia rosea 0,40056

TABELA 1o- COMPARAÇÃO errrrRr OS BETAS E GAMAS PELO TESTE DE STUDENT-
NEWMAM-KILLS (SNK) OU DUNN, NO EXPERIMENTO SEGUNDO FILO E

r¡a!9p9nJ99 (ç9q9!r-e9 b-iv9!y99 s Þr?9q!óp9999) .

brasiliana brasiliana edulis rosea
^ ¡(1) B C D Dp¡1

.yABCDD
signilicativârncntc ¿ro nívcl dc 57n dc signihcância pclo tcstc de Studcrrt-Ncwnum-Kills (ou Dunn)

,o,2941

0,2539

0,3414

o,2740

0,2420

o,2460

Residual

o,ooìàt7

0,000588

0,00219

0,00065

0,00512

Rtit")

e4

oô

96

99

96
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QUADRO 11- COMPOSIÇÃo MIOROESTRUTURAL DE RESTOS BIOCLÁSTICOS DE

MAcRotNúERTEBRADOS, SEGUNDO KTDWELL & BRFNCHLEY (1996),

COMBINADA COM A PORCENTAGEM DE MATERIA ORGANICA

INTERCRISTALINA Ë SEU ARRANJO ESTRUTU-.r-ëõñpoiiöãõTãõõñêffi -.l-%îrsâ!1cie:l: --

-Camadas orgânicas e minerais ¡nterlaminadas.

l-reqüentemente as camadas minera¡s

apresentam mtcroestrutura calcítica prismática

e a quantidade de matéria orgánica entre as

camadas é alta.

-Nacarada (aragonítica): apresenta un¡dades
poligonais ou arredondadas que estão
d¡spostas paralelamente à superfície de

deposiçáo.
- Prismática simples (aragonítica ou calcít¡ca)l
unidades em forma de prisma divergem em
direção a uma mesma superficle de deposiçäo

-segunda camada da concha em braquiópodes
âpresenta f¡bras calcfticas

-Homogênea (granular aragonítico):
microestrutura homogêneâ com un¡dades
geralmente maiores que 5 micrÓmetros em
d¡âmeiro
-Prismática composta (Aragonít¡ca): unidades
em forma de prismas apresentam estrutura
com subunidades partindo para 3 d¡mensões a

partir do centro
-Lamelar-cruzada (aragonltica): agregaÇäo
adjacente de subunidades paralelas,
alongadas, apresentando apenas duas
direções preferenciais em relaçöa à margem da
concha
-Lamelar-cruzada complexa (aragonít¡ca):
variação da estrutura Iamelar crLlzada
apresentando apenas algumas subunidades
alongadas.
-Foliada calcítica: as unidades cons¡stem em
lâminas alongadas paraìeals mergulhando
sobre grandes porções da superfície de

deposição, apresentando apenas uma únlca
direção preferncial.

Braquiópodes lingulideos, trilobitas e alguns bivalves

pinídeos.

prínoipais

unionóides, trigonió¡des, foladomiáceos, maioria dos

pandoráceos e alguns brvalvês poromiáceos; alguns

arqueogastrópodes, amonóides, nautilóides e

cefalópodes belemnóides.

Braquiópodes pontuados, impontuados e

pseudopontuados com conchas apresentando duas

camadas (cranráceos, ortídeos, estrofomenídeos'

rhinconelideos e alguns terebratulídeos)

-Prismática calcil

BivaNres-arcóides, pectirideos, änõm¡áceos Jrmáceoq

braquiópodes

ostreáceos, alguns hipuritóides, veneróidas e mióides,

gastrópodes patellideos, todos cenogastrópodes

camadas com composiçäo orgânica baixa
ica) e camadas altamente orgânicas

externas

< 1o/o erãlurópodès-penta'nìerídeod,espeiiiérídeos,alguns

arqueogastrópodes

hippuritó¡des,
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observando-seatabelag,queresumeosdadosestatíst|cosobtidos'énotável

que: a) ocorre boa qualidade de ajuste dos modelos para os dols tratamentos' como

pode ser observado pela baixa variância residual e elevado R2' e b) para um mesmo

tempo, as velocidades instantâneas de decréscimo do material original são

diferentes, po¡s temos Betas diferentes Com relação aos valores de Beta e Gama'

todos os tratamentos diferem entre s¡'

Assim, de acordo com todos os resultados obtidos e expostos acima' é

possível verificar que em todos os casos' o comportamento de decaimento de

massadasvalvassubmetidasaotambortafonÔmicofoidiferente,excetoquando

compara-se o braqu¡ópode Bouchardia rosea e o bivalve Atrina sp'
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De acordo com o exposto anteriormente no item 3.3 (Metodologia Estatística),

a Análise de Sobrevivênc¡a também foi aplicada e os resultados obtidos estáo

incluídos na tabela 11, abaixo. Vale lembrar aqui que os organismos utilizados neste

experimento e sua composição microestrutural levam em conta principalmente a
quantidade de matéria orgânica presente na carapaça, de acordo com KIDWELL &

BRENCHLEY (1996):

a) bivalve Mytilus edulis: composiçäo orgânica alta;

b) bivalve Anadara brasiliana'. composiçáo orgån¡ca baixa;

c) bivalve Anomalocardia brasiliana. composiçåo orgånica baixa;

d) bivalve Atrina sp: composiçäo orgânica muito alta,

e) braquiópode articulado Bouchardia rosea. composiçåo orgânica alta.

TABELA 11- RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DA ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA

--- ---õrgãñisnno -

A n o m a loca rd i a b rasilia n a

Anadara Ísrasiliana

Mytilus edulis

Atrina sp

Bouchardia rosea

Tempo médio þar- -**---Erro 
Padrão

De acordo com o quadro acima somente os organismos Anomalocard¡a

brasiliana, Atrina sp e Bouchardia rosea, atingiram 50% de perda de massa durante

os experimentos. Por outro lado Anadara brasiliana e Mytilus edurs näo chegaram a

perder 50% de massa antes de 100 horas de tamboreamento, tendo sido os dados

considerados censurados.

O teste de Log-Rank, que detecta diferença entre curvas de desgaste de

material apresenta p=0,0415, indicando diferença entre os tratamentos. A figura 19

apresenta os resultados observados.

Assim, este teste reafirma os resultados obtidos através da Análise de

regressâo näo-linear e mais uma vez fica claro que o deca¡mento de massa de valvas

de braquiópodes e bivalves näo parece estar associado ao conteúdo de matéria

orgânica.

alcançar 50% de perda de

massa (em horas)

B5

1 00 (censura)

100 (censura)

60

45

t

0

0

0
E
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Desta maneira, se a quantidade de matéria orgânica de uma concha fosse fator

decisivo no comportamento de decaimento de massa teríamos as conchas

pertencentes ao mesmo grupo, com comportamentos semelhanies e aquelas que

fazem parte de grupos distintos, com comportamentos diferentes, Porém, isto näo

ocorre, uma vez que, conforme citado anteriormente, Bouchardia rosea e Atrina sp.

pertencentes a grupos distintos, mas apreseniam comportamento de decaimento

semelhanies e Mytilus edulis e Bouchardia rosea, que estäo incluídas no mesmo

grupo, de acordo com a quantidade de matéria orgânica apresentam comportamento

diferente.

Assim, de acordo com os resultados obtidos e as análises estatÍsticas

empregadas, fica claro que a quantidade de matér¡a orgân¡ca nâo parece estar

exercendo influência sobre o decaimento de massa das conchas. A explicação para

tal comportamento, independente da composiçäo de matéria orgånica, deve recair

sobre outros fatores intrínsecos (relacionados à concha), como espessura,

composição, microestrutura e microarquiteiura. É provável também, que fatores

120
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extrínsecos, ou seja, aqueles dependentes do meio, como taxa de sedimentaÇäo,

energia, oxigenaçåo, presença de predadores, dentre outros, possam na natureza,

também exercer influência na preservaçåo de organismos com carapaça com

quantidade maior ou menor de matér¡a orgånica. Vale lembrar, que neste

experimento realizado em laboratório com o tambor tafonômico, os fatores

extrínsecos não são avaliados, po¡s estes são resultado da influência do ambiente

externo.

Assim, neste caso, a atenção para a explicação relac¡onada à relação

decaimento de massa/quantidade de matéria orgânica do organismo, ficará restrita

aos fatores intrínsecos da concha. Dentre estes (fatores intrínsecos) estão também a

composiçåo mineralógica da concha, espessura e forma das valvas.

As conchas de bivalves têm sua mineralogia basicamente constituída por

carbonato de cálcio em duas formas mais comuns (aragonita e calcita), enquanto as

conchas de braquiópodes articulados (Rhynchonelliformea) são compostas por

calcita. Em bivalves, quando ocorre a presença de aragonita e calcita, estas se

apresentam em camadas distintas.

No caso em estudo, as conchas de Anadara brasiliana, Anomalocardia

brasiliana, Atrina sp. são compostas por aragonita, enquanto que Mytilus edut¡s e

Bouchardia rosea apresentam em sua composição a calcita. Conhecendo,se estas

informaçöes e observando-se os resultados obtidos neste capítulo é possível

também verificarmos que a composiçåo mineralógica, isoladamente, näo parece

estar ¡nfluenc¡ando a perda de massa durante o processo de tamboreamento, uma

vez que as conchas com composiçäo mineralógica iguais nåo eståo apresentando

curva de decaimento de massa estatisticamente similares. Semelhantemente,

Bouchardia rosea e Atrina sp, que apresentam composiçåo mineralógica distintas

(calcita e aragonita respectivamente) possuem comportamento semelhantes quando

observa-se o decaimento de massa ao final do processo de tamboreamento.

É interessante também notar na figura 1 9, que através da Análise de

sobrevivência é posslvel identificar qual dos organismos possui maior sobrevivência

do que outros, ou seja, mesmo após 100 horas não perderam S0Vo de sua massa

original. Neste caso eståo inseridos os bìvalves Anadara brasitiana e Mytilus edutis,
que também não apresentam composição mineralógica semelhantes (aragonítica e

calcítica, respectivamente), Desta maneira, é possível supor quê tanto a quantidade

de matéria orgânica quanto a composiçáo mineralógica das conchas em estudo näo
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parecem estar controlando o comportamento de decaimento frente a abrasäo

produzida pelo tambor tafonômico.

A observaçåo relacionada a mineralogra das conchas faz parte das conclusões

de CHAVE (1964), que também através de experimentos utilizando o tambor

verificou que a composiçäo mineralógica dos organismos näo exerce influência

sobre a durab¡lidade física. Por outro lado, CHAVE (1964) admite que a composição

orgânica possui papel importante na resistência das conchas, o que, de acordo com

os resultados obtidos aqui, näo parece ser verdadeiro.

A ausência de relação entre composiçäo mineralógica e resistência das

conchas principalmente de bivalves, observada através dos experimentos relatados

no presente documento, estão em oposiçäo às conclusöes de KIDWELL &

BRENCHLEY (1996), que admitem que as conchas calcíticas, como a dos bivalves

da infauna (Veneroida), säo mais resistentes à fragmentaçâo e a abrasão do que as

conchas aragoníticas, típicas do Cenozóico.

É oportuno observar que estes resultados obtidos aqui podem trazer

informaçöes importantês para o estudo de mistura temporal em acumulaçöes tanto

do Paleozóico quanto do Cenozóico, pois de acordo com KIDWELL & BRENCHLEY

(1996), o grau de m¡stura temporâl das concentraçöes fossilíferas do Paleozóico não

é obrigatoriamente, o mesmo das concentraçöes do Mesozóico e Cenozóico,

simplesmente porque as concentraçÕes fossilíferas não säo compostas pelos

mesmos bioclastos, em termos de sua ecologia, mineralogia e microestrutura. E nos

experimentos realizados aqui foi possível observar que a composição mineralógica e

a quantidade de matéria orgânica associada à microestrutura parecem näo exercem

clara influência sobre a resistência à abrasão.

Esses dados indicam também que o modelo tafonômico recÍproco de

KOWALEWSKI (1997) precisa ser revisto, uma vez que parece näo haver relação

direta entre a m¡neralogia e microestrutura dos bioclastos e sua durabilidade.

Outro fator ¡mportante que pode ser, de alguma maneira responsável pela

diferença no comportamento do decaimento de massa em conchas submetidas ao

processo de abrasão é a forma da concha e sua espessura.

Na figura 20, abaixo, é possível observar a forma das conchas submetidas ao

processo de tamboreamento. O objetivo desta observação está na análise da forma

das conchas e não em seu tamanho, uma vez que a influência do tamanho no

processo de abrasão será discutida mais adiante no capítulo 4.1.3.



FIGURA 20. CONCHAS UTILIZADAS NOS EXPERIMENTOS ONDE FOI UTILIZADO O
TAMBOR TAFONÔMICO NO ESTUDO DA ABRASÃO. EM A
ANOMALOCARDIA BRASILIANA, EM B ANADARA BRASILIANA EM C
ATRINA sp., EM D MYTILUS EDUtlS E EM E BOUCHARDIA ROSEA
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É ¡nteressante observar na figura 20, que tanto Anadara brasiliana quanto

Anomalocardia brasiliana, apresentam formas externas semelhantes e possuem a

mesma composiçåo mineralógica, o que poderia indicar comportamentos de

decaimento de massa ao longo do processo do tamboreamento estatisticamente

semelhantes. Porém, isto nåo ocorre, o que pode ser um indício de que a forma dos

organismos näo aparenta exercer papel importante na perda de massa por abrasäo.

Adicionalmente, futuramente, fatores como a densidade da concha também

poderá ser testado, e podem também exercer papel importante no potencial de

preservaçâo (veja exemplo de possível influência da densidade no capítulo 4.1.3.).
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Finalmente, é importante ressaltarmos que os fatores extrínsecos, ou seja,

aqueles dependentes do meio, como têxa de sedimentação, energia, oxigenação,
presença de predadores e dissoluçåo da concha, tem também papel ¡mportante na

destruição de restos esqueléticos de organismos. porém estes fatores não podem

ser testados através da técnica empregada aqui (tambor tafonômico), cabendo

assim um outro tipo de estudo a fim de ¡nvest¡gar estas variáveis relacionadas ao

meio-



4.1.2- Bouchardia rosea: resistência de valvas dorsais e ventrais

No estudo de concentraçöes fossilíferas e acumulaçôes recentes que incluem

braquiópodes é comum observar que, em muitos casos, a proporção de valvas

ventrais e dorsais é distinta (NOBLE & LOGAN, 1981; HOLLAND, 19BB;

ALEXANDER, 1989; 1990a, 1990b; VELBEL & BRANDT, 1989; BRETT &

BORDEAUX, 1990; DALEY, 1993; SIMOES a KOWALEWSKT, 2oo3). O
entendimento adequado deste tendenciamento reveste-se de grande importância,

uma vez que informaçöes relevantes podem ser extraídas desta análise e estão

associadas à reconsiruçäo da história de transporte de elementos pertencentes a

uma assembléia fóssil (BOUCOT et al., 1958) e podem, ainda, levar à recuperação

de informações paleoecológicas relacionadas aos táxons incluídos em uma dada

concentraçåo fossilífera (VELBEL & BRANDT, 1989) Vale lembrar que VELBEL &

BRANDT (1989) ressaltam ainda que a distinção entre assembléias autóctones e

alóctones, com base na proporção de valvas ventrais e dorsais pode levar a uma

interpretaçåo paleoecológica equivocada, pois valvas dorsais podem ser destruídas

preferencialmente em relaçäo às valvas ventrais, sem transporte significativo até o

local de soterramento.

A explicaçáo mais aceita para a preservação diferencial de valvas ventrais e

dorsais está relacionada à resistência específica de cada uma das valvas à
fragmentação (HOLLAND, 1988; VELBEL & BRANDT, 1989; ALEXANDER, 1989;

ALEXANDER, 1990a, 1990b; BRETT & BOURDEAUX, 1990; DALEY, 1993). Em

alguns casos, a diferença na espessura das valvas é utilizada para justificar a
preservaçäo diferencial devido a fragilidade das valvas menos espessas (HOLLAND,

1 988; ALÐ{ANDER, 1990b)

Em geral, admite-se que a valva ventral é mais resistente, sendo que as

assembléias dominadas por valvas ventrais são mais comuns do que aquelas

dominadas pelas valvas dorsais. Desta maneira, é aceitável supor que as valvas

dorsais são preferencialmente vulneráveis a fragmentação por processos mecânicos

(VELBET & BRANDT, 1989). HOLLAND (1988) acrescenta a¡nda que, atém da

preservaçäo diferencial estar, provavelmente, relacionada a espessura das valvas,

ocorre também modo de fragmentação diferencial, uma vez que as valvas dorsais
quando quebradas säo transformadas em pequenos fragmentos irreconheciveis,

enquanto que os fragmentos de valvas ventrais podem ser mais susceptíveis a
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identificação. Além disso, outros processos como bioerosão e dissoluçäo podem

também destruir preferencialmente as valvas mais finas (HOLLAND, 19BB).

SIM0ES (inédito c) realizou observaçöes em laboratório relacionadas à
dissoluçäo de valvas ventrais e dorsais de Bouchardia rosea e revelou que valvas

ventrais resistiram menos ao processo de dissolução em ácido (4%) do que as

valvas braqu¡ais. O autor ressalta que esta pode ser a razâo para a concentração de

grande quantidade de valvas braquiais em substrato com teor de matéria orgånica

em torno de 7o/o, onde estas valvas podem estar submetidas a condiçöes de pH

ácido.

Além disso, DALEY (1993) observa também que as valvas dorsais apresentam

um comportamento de fragmentação na gual o produto refere-se a um número

significativamente maior de fragmentos. Desta maneira, as valvas ventrais são
geralmente encontradas ¡ntactas, enquanto que as valvas dorsais fragmentam-se

em cinco ou mais pedaços. De acordo com o autor, esta diferença leva a redução do

potencial de preservaçâo de valvas dorsa¡s.

Por outro lado, apesar de bastante aceita a hipótese de que a preservaçäo

diferencial está associada à resistência de cada uma das valvas à abrasão (ventrais

e dorsais), é importante também levar em conta que BOUCOT (1981) supoe que a

razäo desproporcional de valvas ventrais e dorsais é produto do transporte

diferencial de uma das valvas- Essa suposição encontra suporte nas observaçöes de

SIMÖES & KOWALEWSKI (2003), para conchas de braquiópodes articulados

(Rhynchonelliformea) Bouchardia rosea. ALEXANDER (1990a, 1990b) ressalta

ainda que a resisiência comparativa de valvas ventrais e dorsais frente a impactos

ou compactação de sed¡mentos vem recebendo pouca atenção no estudo de

braquiópodes Paleozóicos, talvez devido aos processos diagenéticos que atuaram

na concha e impedem a verificaçäo da resistência através da tafonom¡a

experimental.

Assim, compreendendo as dificuldades existentes, para que o tendenciamento

na preservaçäo diferencial de valvas ventrais e dorsais possa ser compreendido é

necessário que, na medida do possível, os processos bioestratinômicos que atuam

na seleçåo destes organismos possam ser avaliados através de simulaçöes em

laboratório utilizando-se braquiópodes viventes.

Os tratamentos descriios no quadro 12 foram utilizados para verificar a

possibilidade de preservaçäo diferencial de valvas ventrais e dorsais do braquiópode
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Bouchardia rosea e, de posse dos resultados, estes foram analisados
estatisticamente, de acordo com o item 3.3.4.

A primeira análise estatística, conforme especificado anteriormente, envolveu a
regressão não-linear, onde os valores de p E y, estimados por simulação, estäo
listados na tabela '12.

o gráfico que ilustra o comportamento de decaimento de acordo com o tipo de
valva (ventral ou dorsal) utilizada está ilustrado na figura 2i.

TABELA 12-

Concha de

braquiópode

üäiva ventiäi -ö,4ö5ö

Valva dorsal -0,3404

ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS DE FORMA (O E Y)

3¡-s)p--v.^1.-E--ß:,*9g_c-"t;"tJ-D-9,;.4x9.u-e_fçr-SÞÈ y:.älztí-í.
' Variåncia

observando-se a tabela 12, que resume os dados estatisticos obticlos, é
notável que: (a) ocorre boa qualidade de ajuste dos modelos para os dois
tratamentos, como pode ser observado pela baixa variância residual e elevado R2, e

(b) para um mesmo tempo, as velocidades instantåneas de decréscimo do material
original são diferentes, pois temos valores de p diferentes. com relaçåo aos valores
de B E y, todos os tratamentos diferem entre si (veja tabela 13 abaixo).

TABELA 13- COMPARAÇÃO TNTRT OS BETAS E GAMAS PELO TESTE DE STUDENT-

T

o,i¿i,aia

o,2934

Residual

o,oiosi4à " ö6;äö

o,oo174 98,91

vAB
")Þãrà öáoä þäråmì;Tiô, 

"Í:'arä'lìöñìöJiöö;ä5éï'iáää;"òèr.j*ñédt;îä;";éöüiiräî"¿iä"öäìñäîeiîä;";äö

diferem s¡gn¡ficat¡vamente âo nível de 5% de s¡gn¡ficânc¡a pelo tesle de Student-Newmam-Kills (ou
Dunn)

VARIANCIA

'äY-(íi")""'"""

Ttq!?m9¡!99 (!1p9 de- va!va)
Valva dorsal

4 (t)

SEGUNDO TIPO DE

Valva ventral
B
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Apesar dos resultados expostos acima demonstrarem que o comportamento de
decaimento de massa das valvas venirais e dorsais é estatisticamente diferente, é
notável que a porcentagem de reduçäo final de massa (no tempo 100) é bastante
similar para os dois tratamentos. ou seja, para valvas ventrais a redução foi de 36%
enquanto que para as valvas dorsais foi de 34%. Desta maneira, mesmo levando-se
em conta que ocorre um comportamento distinto de decaimento de massa em cada
caso, pode-se concluir que o produto final de cada um dos tratamentos é bastante
semelhante. Além da semelhança na perda de massa, em nenhum dos casos, nem
em valvas dorsa¡s, nem ventrais (veja figura 22) ocorre fragmentaçäo, apenas o

arredondamento das valvas e, no caso das valvas ventrais, inicia-se a abertura de
um pequeno orifício na região mais fina da valva, devido a abrasåo, conforme
também relatado por slMÕEs & KoWALEWSKI (2003) em valvas de Bouchard¡a
rosea atuais coletadas na baía de ubatuba (compare na figura 23). É interessante
notar também que fica claro, na figura 23, que o tambor tafonômico simula as
alterações das valvas por abrasão na natureza, por apresentarem o mesmo tipo de
alteração após exposição e retrabalhamento ou no caso do tambor, após algumas
horas de tamboreamento.

Desta forma, levando-se em consideração a similaridade do produto final das
valvas, tanto ventrais quanto dorsais, após 100 horas de tamboreamento, é possível

observar que apesar de haver diferença estatística no padräo de decaimento de
massa entre as valvas, o produto final, representado em porcentagem de material

original, apresenta-se similar, sugerindo que estas valvas náo serão preservadas de
maneira diferencial no registro paleontológico.



Tamboreamento

FIGURA 22 - REPRESFNTAçAO DAS VALVAS VENTRAIS E DORSAIS DO
BRAQUJOPODE BOUCHARDTA ROSEA ApóS COLETA E
sELEçAo, ALÉM DE ESTADo DE pnesenvÁçÃ-o õÈpõló oe
1 OO HORAS DE PROCESSO DETAMBOREAMEÑTO

-

2cm



90

FIGURA 23. ABRASAO DE VALVAS VENTRAIS DE BOUCHARDIA ROSEA. EM A VALVAS
RESULTANTES DO PROCESSO DE ABRASÄO ATRAVÉS DO TAMBOR
TAFONÔMICO, APÓS 1OO HORAS DE TAMBOREAMENTO. EM B VALVAS
PROVENIENTES DA PRAIA DE ITAMAMBUCA, UBATUBA (SIMOES &
KOWALEWSKI, 2OO3). NOTE AS SETAS EM COR LARANJA QUE' INDICAM A
IIFSE!9A DE PEQUENAS ABERTURAS NA REGIAO CENTRAL DA VALVA,
DEMOSTRANDO A SIMILARIDADE ENTRE O PROCESSO DE ABRASÄO QUE
OCORRE DURANTE O PROCESSO DE TAMBOREAMENTO E O PROCESSO DE
ABRASÄO QUE OCORRE NA NATUREZA

ctTt
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A partir do segundo tipo de análise estatística empregada, a Análise de

Sobrevivência, detalhada no item 3.3.5, obteve-se os seguintes resultados, a seguir

demonstrados e incluídos na tabela 14.

As valvas utilizadas foram: valvas ventrais e dorsais do braqutópode

Bouchardia rosea.

TABELA 14- RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DA ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA--õis

Valva ventral de
Bouchardia rosea

Valva dorsal de
Bouchardia rosea

De acordo com o quadro acima os do¡s tipos de valvas (ventral e dorsal),

atingiram 50% de perda de massa original, variando apenas o tempo necessário

para alcançar este percentual.

O teste de Log-Rank, que detecta se há diferença entre curvas de desgaste

de material apresenta p=0,3173, demonstrando que nåo há diferença entre os

tratamentos (utilizaçåo de valvas ventrais e dorsais). Os resultados podem ser

observados na figura 24.

alcançar 50% de perda de
massa lem horas

45

50
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FIGURA 24- ESTIMATIVAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA OS DOIS GRUPOS
ANALISADOS (VALVAS DORSAIS E VENTRAIS)

As análises expostas acima demonstram que a abrasáo diferencial nas valvas
ventrais e dorsais de Bouchardia rosea nåo parece ser a causa principal de
tendenciamento no registro paleontológico, discordando de praticamente todas as
análises de preservação diferencial para valvas de braquiópodes, recaindo, assim, a
explicaçåo para tal tendenciamento possivelmentê sobre o transporte diferencial de
valvas conforme já tratado por SIMÖES & KOWALEWSKI (2003).

De acordo com S|MÖES & KOWALEWSKI (2009), que ut¡l¡zaram o
braquiópode Bouchardia rosea em suas análises, fica evidente a diferença entre a
quantidade de valvas pediculares e braquiais encontradas em coleta na baía de
ubatuba, em favor de valvas ventra¡s (pediculares). conforme comentado

anteriormente, é comum observarmos o tendenciamento em favor de valvas
pediculares, onde a explicaçåo recai preferencialmente sobre a resistência
diferencíal das valvas, devido principalmente, à diferença na espessura.

No entanto, conforme relatado por SIMÖES & KOWALEWSKI (2003), a grande

freqüência de valvas ventrais ocorre apenas quando há a possibilidade e condições
apropriadas ao transporte, que neste caso, seria diferencial (veja explicaçåo mais

0

I

I

I

I
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adiante). os autores relatam ainda que em águas protegidas, a proporçáo de valvas
ventrais/dorsais näo é pronunciada, evidenciando novamente a possibilidade de
transporte diferencial como causa do tendenciamento em relação a uma das valvas.

Recentemente, BlssARo JÚNIOR et at. (2oog) demonstraram através de
experiência em laboratório, que há uma diferença hidrodinâmica no comportamento
de valvas ventrais e dorsais de Bouchard¡a rosea, reforçando ainda a idéia de
transporte diferencial entre as valvas deste braquiópode. os autores demonstraram,

através de experimento, que a velocidade de decantação de valvas ventrais
(pediculares) é menor do que de valvas dorsais, o que provavelmente indica que

estas (ventrais) podem ser transportadas por distâncias maiores. Notaram ainda que
acumulaçöes modernas de conchas de Bouchardia rosea geradas em condiçöes de
águas rasas (depósitos de praia) exibem forte tendenciamento em favor de valvas
ventrais (convexas). Para detalhes de experimento semelhante veja McKlrrRlcK
(1e87)

Assim, de acordo com observações de SIMÖES & KOWALEWSKI (2003), e
apoiado pelos resultados aqui obtidos, nem todo tendenciamento a favor de uma das
valvas (dorsal ou ventral) em braquiópodes deve ser atribuído somente à
fragmentação diferencial, podendo estar associada ao transporte.

Por fim, ainda segundo s|MÖES & KOWALEWSKI (2003) a abrasåo das valvas
de braquiópodes, associada a razão entre valvas dorsais e ventrais pode ser útil na
identificaçáo do grau de tendenciamento através do transporte.
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4.1.3. Bouchardia rosea: resistência de valvas de acordo com o tamanho

As valvas de braquiópodes presentes em uma acumulaçåo, apresentam

distribuição diferencial com relação ao tamanho, podendo estar presentes

preferencialmente, elementos de uma determinada classe de tamanho (HALLAM,

1961 ; LOGAN & NOBLE, 1971; NOBLE et al., 1976; WALKER & PARKER, 1976;

LEE, 1978; NOBLE & LOGAN, 1981; CURRY, 1982; COLLINS, 1991; BIïNER,

2002; KOWALEWSKI etal.,2OO2; SIMÖES, inéditoa; SIMÖES inéditob)

As possíveis causas para o tendenciamento na distribuiçäo das valvas de

acordo com o tamanho são: a) dinâmica populacional (recrutamento, cresc¡mento e

grau de mortalidade), b) modo de vida, c) predaçåo diferencial de acordo com o

tamanho, d) destruição mecânica, e) seleção, f) dissoluçäo química e g) aspectos

diagenéticos. Além destes fatores, é importante lembrar que podem haver

problemas relacionados à coleta e análise das rnformações, causando assim um

tendencjamento artificial. THAYER (1975), por exemplo, alerta para o fato de que em

acumulações recentes de braquiópodes, imprecisões no método de coleta, análise

de dados e técnicas de estudo podem omitir a abundância de indivíduos pequenos

(jovens), falseando o resultado final. Ainda, segundo o autor, as amostragens

realizadas com o emprego de draga ou apresentando tamanho amostral pequeno

(inadequado e insuficiente), podem levar a resultados imprecisos, alterando a

intêrpretação final da acumulação.

A destruiçåo mecânica é outra possivel causa e pode ser analisada através da

utilizaçåo do tambor tafonömico. Desta maneira, visando verificar a possível

destruiçåo mecânica diferencial entre valvas de braquiópodes de diferentes

tamanhos, foram testados três grupos de valvas ventrais de Bouchardia rosea,

determinados de acordo com o tamanho (quadro 10).

Estas classes de tamanho foram estabelecidas aleatoriamente, porém levando-

se em consideraçáo a disponibilidade de valvas de mesmo tamanho e a incidência

destes tamanhos no conjunto de valvas coletadas. Desta maneira, admitindo-se que

as valvas ventrais do braquiópode Bouchardia rosea apresentam-se em maior

quantidade dentro do intervalo de 1 a 1,8cm, a primeira classe de tamanho escolhida

para análise apresentava valva em média com 1,Acm de altura. A partir disto, duas

outras classes de tamanho foram estabelecidas, uma englobando conchas de

tamanho menor (aproximadamente 1cm de altura) e outra de tamanho maior
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(aproximadamente '1 ,Bcm de altura) do que aquela inicial, também presentes no

conjunto de valvas coletadas.

Seguindo-se os procedimentos já descritos anteriormente, um grupo de

indivíduos de cada classe de tamanho, foi levado ao tambor tafonômico

separadamente e os resultados analisados estatisticamente ao final dos

experimentos.

A primeira análise estatística está relacionada a Análise de Regressão näo-

linear, onde a tabela 15 resume os resultados estatísticos obtidos e o gráfico da

'rigura 25 apresenta o comportamento de decaimento de cada uma das classes de

tamanho, durante o processo de tamboreamento, de acordo com o tempo de

duração do processo, medido em horas.

TABELA 15- ËSTIMATIVAS DOS PARÂMETROS DE FORMA (O E Y), VARIANCIA
RESIDUAL E R,, SEGUNDO O TAMANHO DA VALVA DE BOUCHARDIA
ROSEA * - ; " " * "- - - *' " *"*"ì*'..*--*"-'

Valva ventral de
Bouchard¡a rosea P Y

(Classe de

I?mqnh,olaltura)
Pequena (- 1cm) -0,3627 0,1846

Média (- 1,4cm) -0,4056 0,2460

Grande (- 1,Bcm) -0,4252 0,2311

De acordo com o tratamento estatístico eleito (veja item 3 3.4), os resultados

encontrados estão resumidos na tabela 16, abaixo.

üäiiääc¡ä ""'"'- R'(%i
Residual

0,00256 95

o,oo512 96

0,00600 95
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TABELA 16_ coMpARAÇÀo rrurne os BETAS E GAMAS PELO TESTE DE STUDENT-
NEWI\4AM-KILLS (SNK) OU DUNN, NO EXPERìMENTO SEGUNDO CLASSE
DE TAMANHO DA VALVA DE BOUCHARDIA ROSEA

Classe de tamanho/altura (valva de Bouchardia rosea)

Pequena
(-'1cm)

ft Af)

Média
(- I ,4cm)

B

B

Grande
(- I ,Bcm)

B

BA

il)Þäiá cáää pärâmótlõ,-iräiämeÁioð iöpiéseniäoöö þöiä meoiänä, sóóliäöi oe'mesmä iãtr", náó

d¡ferem sign¡fìcativamenle ao nível de 5% de s¡gnificåncia pelo teste de Student-Newmam-Kills (ou

Dunn)

observando-se as tabelas apresentadas anteriormente, é notável que o ajuste

dos modelos propostos é adequado, pois está associado a baixa variância residual e

ao R2 elevado. Desta maneira, tem-se que as classes de tamanho pequena e média

apresentam comportamento de decaimento de massa semelhantes, pois os valores

de beta e gama nåo diferem entre si. Nota-se também que o comportamento das

valvas pertencentes a classe pequena difere de todas as outras demonstrando um

comportamento distinto de todos os outros tratamentos
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osegundotipodeanáliseestatística,queconstituidaAnálisede
sobrevivência (veja item 3.3.5), apresentou os seguintes resultados, abaixo

expostos na tabela 1 7.

TABELA 17- RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DA ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA

Valva ventral pequena

Organismo

de Bouchardia rosea
(- lcm)

Valva ventral média de
Bouchardia rosea

(- 1,4cm)
Valva ventral grande de

Bouchardia rosea
þ 1,8cm)

Tempo médio Para
alcançar 50% de Perda de

De acordo com o quadro, dentre os tamanhos de valvas ventrais testadas,

apenasavalvapequenaapresentamaiorgraudesobrevivência,sendoqueapenas

as valvas grandes e médias atingiram 50% de perda de massa antes de 100 horas

de tamboreamento.

OtestedeLog-Rank,quedetectahádiferençaentrecurvasdedesgastede

material apresenta p=0,3173, demonstrando que há dìferença entre os tratamentos

(utilização de valvas de tamanhos diferentes). A figura 26 ilustra os resultados

encontrados.

massa (e_m horas)
1 nO lcênsrrrâ) ---- 01 00 (censura)

45

40
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FIGURA 26- ESTIMATIVAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA OS GRUPOS ANALISADOS
(vALVAs PEQUENAS, t¡Éons E cRANDES)

Os dois tipos e testes estatísticos demonstraram o mesmo resultado, que as

valvas pequenas perdem menos massa por abrasåo, durante o processo de

tamboreamento do que as médias e grandes

Este comportamento distinto, de decaimento de massa de partículas pequenas,

em relaçäo as maiores, é reconhecido também, através de experimentos

relacionados a sedimentologia, onde a observação é relatada para partículas

testadas, durante processos de tamboreamento (eg, DAUBRÉE, 1879;

KRUMBEIN, 1941). Parc restos esqueléticos, o estudo do comportamento de

decaimento de massa diferencial, de acordo com o tamanho ainda é raro. A maioria

das observaçöes relacionadas ao tendenciamento na acumulação de valvas de

acordo com o tamanho estäo associadas às análises de concentraçöes, tafocenoses

e tanatocenoses, onde é observada, relatada e analisada a distribuição, de acordo

com as classes de tamanho (e.9., NOBLE & LOGAN, 1981 ; WALKER &

GOLDSTEIN, 1999; ZUSCHIN & STANTON, 2OO1)

Além disso, estudos experimentais prévios onde a reduçåo da concha em

macroinvertebrados (nåo necessariamente braquiópodes) é analisada (e.9., CHAVE,

1964; DRISCOLL, 1967, 1970; DRISCOLL & WELTIN, 1973; CUTLER, 1995;

0 20 40 60 80 100
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DAVIES et at., 1989), demonstraram que o potencial de preservaçâo das valvas, de

maneira geral, está associado além do tamanho à forma da concha, espessura,

microestrutura e arquìtetura.

Por outro lado, experimentos realizados em campo e em laboratório, em que

foram utilizados bivalves e braquiópodes, também podem trazer informações

¡mportantes para o entend¡mento da preservaçåo diferencial de valvas de acordo

com o tamanho. Em laboratório, ALEXANDER (1990a, 199b) observou que a força

necessária para fraturar as valvas de braquiópodes está mais relacionada a

espessura da concha e provavelmente nåo ao seu tamanho. Do mesmo modo

ZUSCHIN & STANTON (2001 ) observaram que para conchas de bivalves, o

tamanho das valvas é comparativamente menos importante do que a espessura

Ainda, as observaçöes de campo de DRISCOLL (1970) revelaram que conchas

de bivalves com superfícìe pequena, de acordo com a unidade de peso, são mais

resistentes a abrasäo do que aquelas com grande superfície por unidade de peso.

Considerando as observaçöes expostas acima, nota-se que na presente

análise, os resultados obtidos våo de encontro às conclusöes de DRlscoll (1970),

que indicam como mais resistentes à abrasäo, as conchas menores em relaçäo as

de maior tamanho.

For outro lado, o motivo para o tendenciamento em favor de valvas pequenas

pode estar relacionado à dissolução diferencial de acordo com o tamanho das

valvas, FLESSA & BROWN (1983) descreveram, a partir de experimentos de

dissoluçåo de restos esqueléticos de invertebrados marinhos em laboratório, que

restos esqueléticos com grande área em relaçåo ao peso sofrem dissolução mais

rapidamente do que aquelas com área pequena-

Assim, a alta freqüência de indivíduos jovens em dadas acumulaçöes, pode

estar associada ao potencial de preservação diferencial de bioclastos de tamanho

pequeno. Tal conclusäo é compatível com o experimento realizado e descrito

anier¡ormente, onde após 100 horas de tamboreamento, as conchas pequenas

(-1cm) do braquiópode Bouchardia rosea reduziram-se a aproximadamente 67 o/o do

material original enquanto que as conchas incluídas nas classes de tamanho média

(- 1,4cm) e grande (- 1,Bcm) alcançaram perto de 4Oa/o da quantidade de material

original pesada antes do inÍcio dos experimentos.

í /i¡,tj,,,
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De acordo com estes resultados, as conchas pertencentes a classe de

tamanho pequena seriam mais res¡stentes a abrasåo, em ambiente de alta energia

do que as médias e grandes.

Cabe ressaltar ainda que, conforme demonstrado por SIMÖES &

KOWALEWSKI (2003) a presença nåo similar na razáo de valvas pediculares e

braquiais na acumulaçåo estudada pode estar relacionada ao transporte diferencial.

ïal discussåo também pode ser inieressante tratando-se da preservaçåo diferencial

em favor de valvas de tamanhos diferentes, onde apesar de sofrerem abrasäo

diferencial podem ser transportadas de maneira diferenc¡ada devido ao tamanho e

densidade, a partir do local de origem, originando concentraçöes apresentando

distribuição unimodal de acordo com o tamanho. Cabe aqui uma investigaçäo

posterior a partir de concentrações de braquiópodes viventes, assim como vem

sendo conduzida por SIMÖES (inédito c).

Desta maneira, apesar de aqui demostrado, a partir dos experimentos

concluídos, que as conchas de tamanho pequeno perdem menos massa do que as

médias e grandes, durante o mesmo tempo de tamboreamento, esta não pode ser

observada como a única explicaçáo para a preservação diferencial em acumulaçöes

de braquiópodes de acordo com o tamanho. Outros fatores como transporte ou

dissoluçåo diferencial podem estar associados, Assim, vale ressaltar, que os

experimentos aqui concluídos investigaram uma das possíveis variáveis associadas

a preservaçäo diferencial de valvas de tamanhos diferentes, a abrasão. Outras

variáveis como dissoluçäo, transporte, dinâmica populacional, além de aspectos

diagenéticos também podem estar associadas a este tendenciamento, devendo ser

investigadas quando uma acumulaçåo de braquiópodes estiver sendo estudada.
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4.1.4. Bouchatdia rosea: resistência de valvas incrustadas e bioerodidas

De acordo com FLESSA & BROWN (1983), a simples presença de partes

duras em um organismo näo garanle, necessariamente, sua preservaçäo no registro

fossilífero. A preservação dos restos esqueléticos está diretamente relacionada a: a)

fatores ligados ao meio: energia, composição química da água, profundidade da

lâmina de água; b) atividades biológicas: presença de organismos b¡oturbadores,

incrustantes e produtores de bioerosäo; c) fatores relacionados ao resto esquelético:

composiçäo, microestrutura e microarquitetura, além de aspectos ligados a ecologia

do organismos vivo. Dentre todos os fatores menc¡onados acima, a incrustaçåo e

bioerosåo såo de grande importância, pois podem, provavelmente, aumentar

(incrustação) ou reduzir (bioerosão) o potenc¡al de preservação de um dado resto

esquelético.

Alguns autores (e.9., CHAVE, 1964, BRETT & BOURDEUX, 1990) sugerem

que os processos de incrustaçåo e bioerosão säo tafonomicamente importantes,

mas estes nunca foram adequadamente testados. CHAVE (1964), afirma, por

exemplo, que os bioclastos aragoníticos incrustados por algas calcárias possuem a

mesma durabilidade daqueles que náo apresentam elementos incrustantes. Desta

maneira, o processo de incrustaçäo poderia aumentar ou diminuir o potencial de

fossilizaçäo de bioclastos previamente recobertos por organismos. Até mesmo

aqueles com alto índ¡ce de incrustação (cobrindo mais de BO% da área externa da

concha) poderiam ter seu potencial de fossílizaçåo elevado, por estarem

apreseniando proteçäo adicional (organismos incrustantes).

A bioerosåo, ou seja, atividade de remoçåo de material das rochas e das

conchas por organismos, por exemplo, é um processo de degradaçåo que ocorre
principalmente em ambientes marinhos, sendo atribuída, à atividade de algas,

bactérias e fungos, além de inve¡tebrados (e.9., esponjas, gastrópodes, bivalves,

anelídeos, equinóides), e de vertebrados aquáticos (e.9., peixes) (e g., TUDHOpE &

RISK, 1985; STEARLEY & EKDALE, '1989; PEBLES & LEW|S, 1991;WALKER ef
a/., 1998; RODLAND et al., 2OO2 ).

De acordo com BRETT & BOURDEAUX (1990), a bioerosão é entendida como

um fator ¡mportante na diminuição da resistência de conchas de braquiópodes

articulados (BRETT & BOURDEAUX, 1990). Porém, estas suposições estáo
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fundamentadas apenas em observaçöes do registro fóssil, não tendo sido testadas

alravés de experimentos, em laboratório ou campo.

As conchas de Bouchardia rosea encontradas na costa dos estados de São

Paulo e Rio de Janeiro apresentam sinais de bioerosäo e incrustaçåo (RODLAND e1

al., 2002), produto, principalmente, da atividade de briozoários e vermes. Estas

valvas fornecem, portanto, material necessário para as análises descritas a seguir.

Assim, para que a hipótese de resistência diferencial para conchas com sinais

de bioerosåo e incrustação, pudesse ser testada, foram realizados 2 experimentos

(detalhes na tabela 10) em laboratório, empregando o tambor tafonômico, de acordo

com a metodologia detalhadamente descrita anteriormente.

Foram utilizadas valvas ventrais de braquiópode Bouchardia rosea,

classificadas em 3 categorias: a) valvas frescas, livres de sinais de bioerosäo,

incrustaçäo; b) valvas incrustadas, apresentando mais de 2jo/o da área externa com

sinais de incrustaçåo; c) valvas bioerodidas, apresentando mais de 2oo/o da área

externa com sinais de bioerosâo.

Os resultados obtidos foram analisados conjuntamente e estáo apresentados

na tabela 18, e os gráficos demostrando o decaimento de massa resultante do

processo de tamboreamento na figura 27.

TABELA 18- ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS DE FORMA (P

RESIDUAL E R2, SEGUNDO INTENSIDADE DE

.....,, _-__"__-^__l.flçßv_g-T.aç.a.g"Flyr-vå!"y_ap_._D""-E""-B..g.gc!AßDla-ß.;o.çFA
Valva veniral de Variânciap/

Bouchardia Residual

rosea

válüä tiescâ -ö,¿oso

Valva
-0 5073

Dtoeroorda

Valva
. -o 5446tncruslâclâ

De acordo com o tratamento estatístico eleito (veja item 3.3.4), os resultados

encontrados estão resumidos na tabela 19, abaixo.

0,2460 0,oo512

0,1773 0,00352

0,1592 0,00382

E y), VAR|ÂNC¡A
BIOEROSÄO E

R',(%)

ö6

96



TABELA 19- COMPARAÇNO TruTRT OS BETAS E GAMAS PELO TESTE DË STUDENT-
NEWMAM-KILLS (SNK) OU DUNN, NO EXPERIMÊNTO SEGUNDO

Valva de Bouchardia rosea

nÞäit-óäää"äidfäíö-ääiämäñio; iäöresöÁïäoôJóeiä-m;ä1ã;ä;"';äó;ià;lãõ-niöóä'ieiiäi"iiãó
diferem significativamenle ao nível de 5% de signif¡cância pelo teste de Student-Newmam-Kills (ou
Dunn)

p

v

lnc¡u6iádã

(>2O%)

A (1)

^

No gráfico representado na figura 27, é possível notar a seqüência de

decaimento de massa nas primeiras 20 horas, onde as valvas frescas notavelmente

perdem menos massa do que aquelas incrustadas ou bioerodidas. Este

comportamento é facilmente exp cado pela perda inicial dos elementos incrustantes

na primeira hora de tamboreamento (veja figura 27), que fazem com que a
porcentagem de material original diminua rapidamente. Esta perda de elementos

incrustantes, pode conferir a estas valvas aparêncra de valvas frescas. por outro

lado, a aparente semelhança entre valvas bioerodidas, incrustadas e, de certa

forma, as frescas, após t hora de tamboreamento, nåo indica que estas

apresentarão comportamento de decaimento de massa semelhantes. o decaimento

de massa ao longo das 100 horas totais de tamboreamento é claramente diferente

entre as valvas frescas e aquelas que apresentam incrustaçåo e bioerosäo.

Desta maneira, todos os comportamentos de decaimento de massa diferem

entre si, conforme relatado na tabela 19. Em outras palavras, apesar de bastante

semelhantes visualmente, quando dispostas no gráfico, as curvas correspondentes a

bioerosão e incrustaçåo säo estatisticamente diferentes (veja tabela 19).

Bioerodida Fresca

(>2oo/o) (livre de bioerosão

e/ou incrustação)

1,scm)

BC
BC
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No segundo tipo de análise estatística empregada, a Análise de
sobrevivência, os resultados obtidos foram aqueles apresentacios abaixo (Tabefa
20)

TABELA 2O- RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DA ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA

Valva fresca de 45

Organismo Tempo m¿iàío para -

Bouchardia rosea
Valva incrustada de
Bouchardia rosea

Valva hioerodida de
Bouchardia rosea

alcançar 50% de perda de
massa (em horas)

De acordo com o quadro apresentado todos os tipos de valvas estudadas
atingiram 50% do material original perdido, porém em tempos diferentes, sendo que
o tempo para desgaste das valvas frescas foi menor.

o teste de Log-Rank, que detecta se há diferença entre curvas de desgaste
de material apresenta p=o,0294, demonstrando que há diferença entre o
comportamento de valvas frescas, bioerodidas e incrustadas. o gráfico da figura 2g
apresenta os resultados obtidos, Nota-se novamente que os novos testes
apresentados aqui concordam com aqueles obtidos através da utilização de modelo
de regressåo näo-linear,

observando-se atentamente os resultados obtidos através do teste de
sobrevivência, é interessante notar que as valvas frescas perderam relativamente
mais massa do que as valvas que apresentavam bioerosáo ou incrustaçáo em
menos tempo. Este comportamento parece não estar associado nem aos elementos
incrustantes nem a condiçäo de bioerosão das valvas, uma vez que acreditava-se
que as valvas bioerodidas pudessem perder mais massa, durante o processo de
tamboreamento, e as valvas íncrustadas poderiam permanecer por mais tempo com
a massa inicial e apresentar um comportamento de decaimento mais lento, o que
nåo ocorreu. Provavelmente, a grande perda inicial de massa em conchas frescas
esteja associada a densidade das valvas com incrustaçäo ou bioerosâo, que podem
permanecer em suspensão durante o processo de iamboreamento, contrariamente
ao que possivelmente ocorre com as valvas frescas, que permanecem em contato
com o sedimento durante este processo.
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FIGURA 28: ESTIMATIVAS DE SOBREVIVÊruCIn PARA OS GRUpOS ANALTSADOS
(VALVAS TNCRUSTADAS, BIOERODIDAS E FRESCAS)

Dentre os fatores responsáveis pela diferenciação durante o processo de perda
de massa, pode estar a diferença na densidade das valvas (frescas, incrustadas e
bioerodidas), uma vez que aquelas com densidade menor (bioerodidas) podem
permanecer em suspensão durante o processo de tamboreamento alterando o
resultado final. Além disso, dados tafonômicos disponíveis (S|MÖES, inédito a,
inédifo b) indicam que, invariavelmente, conchas incrustadas estão também
bioerodidas, o que pode contribuir para o padråo encontrado.

Observando-se a figura 29, é possível notar também a semelhança no
formato final após 60 horas de tamboreamento, de valvas frescas e incrustadas,
uma vez que aparentemente a grande perda inicial de massa de valvas incrustadas
se dá pela retirada dos elementos incrustantes apenas t hora após o início do
processo de tamboreamento. Após este período, o padräo de abrasåo das valvas
incrustadas e frescas parece ser semelhante, tendo alterado porém o tempo de
perda de massa, gue em valvas frescas é maior.
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A explicaçåo para este fato recai novamente sobre a densidade menor das

valvas incrustadas/bioerodidas, que conforme anteriormente citado, já poderiam

apresentar bioerosáo (SIMÖES & KOWALEWSKI, 2002), o que faria com que a
valva densa permanecesse em suspensåo durante o processo de tamboreamento.

Ainda observando-se a figura 29, é possível notar que as valvas bioerodidas

envolvidas nos experimentos, após 60 horas apresentaram fragmentação além do

arredondamento, possivelmente devido a maior fragilidade das valvas provenientes

da bioerosão. Esta bioerosåo, que provavelmente fez com que a densidade da valva

estivesse diminu[da e em alguns momentos permanecesse em suspensåo, levou a

menor perda de massa, assim como ocorreu com as valvas incrustadas. É

importante notar que apesar da fragmentaçäo das valvas, a perda de massa foi

semelhante aquela observada em valvas incrustadas. Desta maneira, concordando

com CHAVE (1964), a rncrustação e bioerosão não aumentam nem diminuem

(respectivamente) a durabilidade das valvas.

O fato, que provavelmente ocorre é que o aumento no tempo de

sobrevivência das valvas incrustadas e bioerodidas está ligado a diminuiçäo da

densidade. Tal observaçâo pode ser constatada na figura 29, onde é possível notar
que a perda rápida dos organismos incrustantes é um indício de que os

incrustadores nåo aumentam a durabilidade da valva, pois såo eliminados

rapidamente.



5. OUTRAS APLICAçÖES EM PALEONTOLOGIA

A tafonomia experimental, conforme já demonstrado anteriormente, pode trazer

informações ¡mportantes para as interpretaçöes da história de acumulaçäo de

concentraçöes fossilíferas. No caso dos experimentos aqui realizados com o

braquiópode Bouchardia rosea, os resultados poderão fornecer dados tafonômicos

fundamentais para o entendimento dos processos bioestratinÔmicos (e'9',

frâgmentaçãoeabrasåo)edamisturatemporal(..time-averaging,,,sensu
KoWALEWSKI,1996)deconcentraçöesfossilíferasdominadasporbioclastosde

braquiópodes articulados, especialmente do Cenozóico, como' por exemplo das

chamadas "camadas de Bouchardia", uma feiçäo conspícua do registro geológico

doTerciário(Mioceno)doUruguai(MARTINEZ,1994),cujagêneseéaindapouco

estudada,

Tais acumulaçöes do Terciário, descritas por MARTINEZ (1954) e relatadas

tambémporMART|NEZ&VERDE(1992)såoconstituídasporconchasde
Bouchardia transplatina coletadas em afloramentos da Formaçáo Camacho' no

DepartamentodeColonia(Figura30),UruguaiAsimilaridadeenteBouchardia

rosea e Bouchardia transplatina é ressaltada por MARTINEZ & VERDE (1992)' que

comparamasacumulaçõesfósseisdeBouchardiatransplatinacomasacumulações

Recentes de Bouchard¡a rosea.

EstasacumulaçöesdeBouchardiatransplatinasãoencontradasemcamadas

de are¡a fina, formadas a partir de evento de sedimentação episódica' não

especificadopeloautor(Figura30).DeacordocomMART|NEZ(1994),asareias

finasapresentamclastosarredondadosecomaltaesfericidade,equerepresentam

depósitos de plataforma, muito próximos à costa'

As condiçöes de deposiçåo dos sedimentos em que estäo acumuladas as

concentraçôes de Bouchardia transplatina, apesar de nåo representarem ambientes

praia¡s, podem fazer com que possa se iniciar uma comparaçåo das condiçöes de

preservaçãodestesbraquiópodescomosresultadosobtidosduranteos
experimentos realizados aqui.

observaçöesdeMART|NEZ&VERDE(1992),voltadasaoestadode
preservaçäodasvalvasdeBouchardiatransplatina,alémdequantidadedevalvas

art¡culadas e desarticuladas, observanclo-se também o tamanho de tais valvas pode
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favorecer a comparaçäo destes com os resultados obtidos através dos experimentos

realizados.
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TRANSPLATINA

A. Luis Pereira
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Os autores observaram que, com relaçåo ao número de valvas venirais e

dorsais, a proporçäo é a mesma, e que as valvas possuem distribuiçåo similar nas

primeiras classes de tamanho com aumento no número de indivíduos grandes. A

partir destes dados, MARTINEZ & VERDE (1992) concluíram que a populaçäo fóssil

não é resultado de uma morte catastrófica, e sim natural. Porém, os autores

ressaltam que houve uma mortalidade em massa que deixou no registro fóssil os

organismos vivos e esqueletos de outros indivíduos que já se encontravam mortos

em uma mesma associaçåo fossilífera. Através destas observações, os autores

interpretaram a grande quantidade de valvas de maior tamanho como sendo produto

da preservaÇão preferencial de valvas grandes em relaçäo às pequenas.

É importante notar que as observaçöes realizadas por MARTINEZ & VERDE

(1992) não incluem estado de preservaçåo das conchas, o que poderia auxiliar na

comparaçäo com os resultados obtidos nos experimentos realizados. A falta de

dados mais específicos sobre os espécimes impede uma comparaçåo mais acurada.

Por outro lado, o objetivo de MARTINEZ & VERDE (1992) era o de realizar um

estudo sobre os padröes de mortalidade e sua influência no registro fossilífero.

Porém, as informaçöes expostas acima, já permitem, principalmente,

avaliarmos a importância e aplicabilidade dos dados obtidos através da tafonomia

experimental e utilização do tambor tafonômico,

Comparando-se os dados provenientes dos experimentos realizados e

descritos neste documento e as observaçöes de MARTINEZ & VERDE (1992) para

Bouchardia transplatina alguns pontos devem ser destacados:

a) proporçåo de valvas ventrais/dorsais: pôde-se constatar através dos experimentos

realizados, que as valvas pediculares e braquiais não apresentam diferença quanto

ao desgaste preferencial através do processo de abrasâo. O mesmo é relatado

pelos autores, que através de análise estatística concluíram que a proporçâo de

valvas dorsais e ventrais é semelhante;

b) distribuição das valvas de acordo com o tamanho: os autores notaram uma

distribuiçåo similar das valvas nas primeiras classes de tamanho, havendo um

aumento do número de indivíduos grandes. Esta predominância de indivíduos

grandes é interpretada pelos autores como produto do maior potencial de

preservação de valvas grandes em relaçäo as valvas pequenas. Tal interpretaçäo,

porém, näo vai de encontro aos resultados obtidos através dos experimentos

realizados com o tambor tafonômico, uma vez que as valvas pequenas se
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mostraram mais resistentes a abrasão do que as mesmas valvas de Bouchardia

rosea de maior tamanho, podendo este resultacJo também estar associado a menor

densidade de valvas pequenas e sim resultado de transporte diferencial. Desta

maneira, o resultado observado em espécimes fósseis de Bouchardia transplatina ,

talvez possa ser interpretado como padråo de recrutamento e indicar baixo

tránsporte, o que também é evidenciado pela presença de valvas articuladas, valvas

bem preservadas e ausência de epibiontes no interior das valvas.

Apesar de poucas informaçöes sobre a camada de Bouchardia do Uruguai,

principalmente sobre o estado de preservaçäo das valvas coletadas e a ausência de

descriçäo de metodologia de coleta, náo é possivel, de momento, interpretar a

gênese desta concentraçâo. Coletas futuras na área e utilizaçäo dos resultados

obtidos através dos experimentos expostos aqui podem fornecer informaçöes

importantes para esta interpretação.

Por outro lado, as informaçöes obtidas aqui podem também oferecer

subsídios para interpretação de concentraçöes de braquiópodes articulados,

princ¡palmente da subfamília Bouchardiinae, sempre levando em consideração o

local de vida e deposiçäo destes organismos (e.9., RICHARDSON, 1981;

MacKINNON et al , 1993, CRAIG, 1999).

Por fim, é importante ressaltar aqui que as rnformaçöes obtidas e
apresentadas no presente documento podem auxiliar na interpretaçåo da gênese de

acumulaçöes de braquiópodes, porém nåo säo suficienies para uma interpretação

completa. Deve-se levar em consideração também, conforme já exposto

anter¡ormente, que os fatores extrínsecos (relacionados ao ambiente) podem

exercer papel importante na história de acumulação, näo bastando apenas os

conhecimentos relacionados aos restos esqueléticos. Além disso, de acordo com

KIDWELL & BRENCHLEY (1996) a desintegraçäo de restos esqueléticos no fundo

oceânico näo é contínua no tempo, podendo haver períodos de soterramento

protegendo as valvas dos agentes tafonômicos durante um certo período, da mesma

maneira como DRISCOLL (1970) observou em experimentos de campo, ocorrendo

assim mistura temporal acentuada.



6. CONCLUSÕES

Observando-se os dados obtidos, até o momento, é possível concluir que:

1) Näo há consenso na literatura paleontológica, quanto aos parâmetros

adequados ao funcionamento de tambores utilizados em estudos tafonômicos

exper¡mentais (e.9., diâmetro, velocidade de rotação, tamanho amostral);

2) Para a análise dos resultados obtidos através dos experimentos empregando-se

o tambor tafonômico, pode-se utilizar modelos de regressão não-linear. Além

disso, é possÍvel utilizar Análise de Sobrevivência, diminuindo o tempo envolvido

no processo de tamboreamento em um exper¡mento;

3) A velocidade de rotaçáo ideal do tambor tafonômico pode variar entre 50 e 65 %

da velocidade crítica, calculada através de fórmulas dependentes do diåmetro.

Deste modo, para tambores com diâmetros de 7, 15 e 22cm as velocidades

ideais de rotaçäo devem ser de 50, 60 e 90rpm, respectivamente;

4) Apesar da semelhança de resultados obtidos empregando-se tambores com

diâmetro de 15 e 22cm, o de 1Scm foi eleito para ser utilizado nos experimentos

aqui realizados, pois de acordo com a análise estatística, apresenta rápida

velocldade de decaimento e baixa porcentagem de material original final, além de

facilidades no manuseio e rapidez na triagem do produto do processo de

tamboreamento (separaçäo dos restos esqueléticos);

5) O tamanho amostral ideal para tambores com 15cm de d¡âmetro é de 3 ou 10

espécimes que, não produzem resultadados significativamente diferentes em

termos estatísticos. Portanto, foram utilizadas, como padråo, 10 conchas de

bivalves ou braquiópodes, sendo válida a possibilidade da utilizaçåo de 3
conchas em casos de escassez de material;

6) Os experimenios empregando-se três tratamentos distintos (com areia média,

com seixos e em ausência de sedimento) mostraram que os comportamentos de

decaimento de massa sâo estatisticamente diferentes entre si. Em outras

palavras, o resultado final de cada experimento, está diretamente relacionado ao

tipo de sedimento utilizado ou à ausência de sedimento;

7) As conchas de bivalves e de braquiópodes apresentam decaimentos de massa

diferenciados frente aos processos de abrasão física, produztdos pelo tambor

tafonômico, com diferentes tipos de sedimentos (seixos e areia), reforçando

novamente a conclusão anterior;
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B) O emprego de areia no tambor tafonômico parece reproduzir a abrasäo mais

semelhante à produzida no ambiente natural de alta energia, onde as conchas de

braquiópodes são encontradas e observa-se padröes de desgaste das conchas

semelhantes. Este sedimento foi eleito para ulilizaçäo nos experimentos

realizados;

9) As diferenças de quantidade de matéria orgânica presentes nas valvas de

bivalves (Mytilus edulis, Anadara brasiliana, Anomalocardia brasiliana e Atrina

sp,) e braquiópode (Bouchardia rosea), submetidos ao processo de

tamboreamento nâo parece exercer influência sobre o decaimento de massa. Da

mesma maneira a composição mineralógica e a forma também demonstram nåo

serem componentes importantes e determinantes no comportamento de

decaimento de massa por abrasåo;

1 0) As valvas dorsais e ventrais do braquiópod e Bouchardia rosea apresentam

comportamento de decaimento de massa, após 100 horas de tamboreamento,

estatisticamente diferentes. Porém, a percentagem final de material original, após

este período, é bastante semelhante, indicando que provavelmente a resistência

à abrasão náo é o principal fator que controla as freqùências entre valvas dorsa¡s

e ventrais em acumulaçóes, tanto fósseis quanto Recentes;

1 1 ) Valvas de tamanhos diferentes (< 1cm; 1 a 1,Scm e >'1,Scm), quando

submetidas ao tambor tafonômico, apresentam comportamento de decaimento

de massa semelhantes nas duas últimas classes e diferentes na primeira classe.

Desta maneira, o tamanho das valvas parece influenciar na perda de massa e,

conseqüentemente, no tendenciamento com relaçäo a maior preservaçåo de

valvas pequenas;

12) A bioerosáo e incrustação parecem influenciar na perda de massa durante

processo de tamboreamenio, pois tanlo valvas frescas quanto bioerodidas e

incrustadas apresentam comportamentos distintos quando analisados

estatisticamente. Este comportamento parece estar associado a densidade das

valvas;

13) As informações obtidas através dos experimentos agui realizados utilizando-se o

tambor tafonômico seråo importantes para interpretaçäo da gênese de

acumulações de braquiópodes, tanto viventes quanto fósseis.



7. ANEXOS (RESULTAÞOS DOS EXPERIMENTO$)

EXPERIIVENTO 1: Resistênc¡a comparativa de conchas de b¡valves e

braquióPode

Tempo de

tamboreamento

(em horas)

bras¡l¡ana
li;ñalocàrc[¡l-^-
bras¡l¡ana

;6m;to:carãiã
brãsil¡ana
nnomaøcar¿ia
bras¡liana
-Anomatocardia -
bras¡l¡ana
Anomalocard¡a
bras¡l¡ana
Aiornã¡oò-àrclia

Percentual de

material or¡ginal do

organismo de

acordo com a perda

de massa durante o

tamboreamento

bras¡!iana
Anomalocardia
brasiliana
An;ti;.atocardia
bras¡l¡ana

zu
-- 

30

Anomalocardia
bras¡liana

-- 40--

þJ,?slis!Js_---

ó2, t

43,6

ìoo



AnonTalocardia
brasiliana
Anomalocardta
bras¡l¡ana

bras¡l¡ana
An;m'ãtocardn - -

-Anomàlocarã¡ã-
brâsiliana
Anomalocardia
þts:lljvu

bras¡l¡ana

2

Anomalocard¡a
bras¡l¡ana
Anonalocard¡a
brasiliana

a

Anomatocarara
bras¡l¡ana
Anomalocardta

10

Anomalocard¡a
hras¡l¡ana

20

Ãnotil;¡õcardia
brasiliana
Ãnomàtõòãl¿ia
hras¡l¡ana

2

t

2

JU

40

Anãdãra brl;¡iàl1a --

94,5'1

50

Anadara bras¡ltana

93,25

2

60

Anadara brasil¡ana

92,45

Anãdãra blaslt¡ana 
"-

Anadara brasiliana

|1

70

2

80

86,84

Anadara bras¡l¡ana

2

90

100

Anadara brasiliana

79,41

Anadara bras¡l¡ana

/ J,óJ

2

0

Anadara bras¡l¡ana

67,4

2

a

,|

Anadara hrasil¡ana

62,48

2

Anadara brasr ana

5/,44

4

2

2

Anaclara brasiliana

Ã

52,5

Anadara brasiliana

48,25

Anadarâ brasil¡ana

I

I

43,68

ao Â4

1

11

1

14

1

4

100

17

9t,34

20

95,89

1

IJ

oÃ ao

e4,44

1

1

34

1OO

93,72

1

92,03

1

90 58

1

88,4'l

1

86,23

1

84 54

1

7

82,85

80,68

75,84

7Tu



Anadara bras¡l¡ana

Ali¿arã bras¡tiãna--

Anadara bras¡l¡ana

Anadara brasiliana

lnã¿àia ørasnanã

Anadara brasil¡ana

Anadara brasiliana

-Anadara 

brasil¡ana

0

i

Anadara bras¡l¡ana

Anadara brasiliana

2

Anadara brasíliana

3

Anadara bras¡l¡ana

4

Anadara brasil¡ana

5

,

Mytilus edLìl¡s

I

Myt¡lus edL ¡s

11

2

Myt¡lLts edul¡s

14

Mytilus edLtlis

2

00

o¡o

17

2

Myt¡lus eclutis

20

2

94,58

Mytilus edul¡s

¿,)

Wilus edLtlis -

2

93,/5

26

Myt¡lus edulis

92,92

2

0

2

91,b/

My|¡lus edL ¡s

1

89,17

2

87,08

Mytilus edul¡s

3

84,79

2

Mytihts edulis

4

Uytnts edulis

2

83,33

1

1

5

81 ,6/

1

I

Myt¡lus eclul¡s

Myt¡tus edulis

UU,4']

11

79,16

14

-Mvt¡i¡s etnttis--

100

1

17

oÃ ot

1

20

94,64

1

ZJ

93,24

1

1

100

o4')

1

0

I

88,65

1

2

86,1

1

83,42

1

81 ,89

1

/9,/2

1

// 42

75,38

2

2

59,95

100

óÊ oo



MytilLts edul¡s

tvtyltlus edL ts

Myt¡tLts edul¡s

Myt¡lus eclLtlis

MytilLts edulis

Myt¡lus edulis

Mytilus edulis

MytilLts edulis

4

Myt¡lus edul¡s

Boucharclia rosea

Bouchardia roieà

I
11

HoLtcnardn rosea

1A

2

17

2

Bouchardia rosea

1Õ

2

BoucharclØ rose¿)

or ae *'

2

BoLrchard¡a rosea

26

91,03

2

Botrchardía rosea

0

a

Bouchardia rosea

2

tó

2

86,42

BoLtchard¡a rosea

2

a2 4n

¿

Houcnardn rosea

3

Bouchard¡a rosea

2

¡:

t-

4

t

76,39

Bouchard¡a rosea

1

a

73,79

Bouchard¡a rosea

Bouchardia rosea

Boucharclia rosea

70,84

11

68,24

1

14

17

100

eq,6z

I

Bouchatdiâ rosea

1

20

92,47

1

a.)

1

2t)

86,02

1

qa

1

100

0

rosea

1

77,41

70,97

1

1

67,74

1

2

64,52

1

o2,.t I

1

1

2

59,14

56,99

53,76

2

37,63

ioo

2

2

94,85

93,8'1

90.72



Bouchard¡a rosea

Bouchard¡a rosea

rosea

Bottcharclia rosea

Éo;chai¿ a toseã

Bouchardrà ro;ea -

Ã

Bouchardia rosea

BoLlchardta rosea

14

-17

Bouchardia rosea

11

Bouchard¡a rosea

Atr¡na sp.

Atr¡na sp.

2A

2

Atnna sp,

)'1

a

Atr¡na sp

26

2

Áfnna sp.

cz

ñinasV

2

2

85,57

77

Atr¡na sp.

100

75,26

Atrina sp.

0

2

69,07

65198 -

Atflna sp

1

2

2

2

61,86

Atr¡na sp.

sp

3

2

56,7

4

2

54,64

sp

5

54,64

Atr¡na sp

1

sp

10

46,39

1

20

44,33

1

sp.

sp.

30

100

1

40

92,86

1

i

50

89,16

60

Uð,1 U

1

70

90

- loo-*

8b,90

1

80

83,25

I

77,09

1

67,48

1

1

ot,JJ

1

56,65

52,46

1

1

1

46,3

43 35

41 ,63

4q3S,



EXPERIMENTO 2: Bouchardia rosea. resistència de valvas dorsais e ventrais

Organ¡smo

Houcharda rosea
lvalva necliculãrì

Tempo de

tamboreamento

(em horas)

Bouchard¡a rosea
h)edicular)
Boucha[dta rosea

Bouchardia rosea
(ped¡cular)
Bouchardia rosea
(ped¡cular)
Bouchardia rosea
(p9dlcula¡)
Bouchardia rosea

Repetição

0

õoucnafdla [osea
(ped¡cular)
Bouchard¡a rosea
(pedicular)

I

Boucha¡dia rosea
(ped¡cular)

2

Percentual de

material original do

organismo de

acordo com a perda

de massa durante o

tamboreamento

tsouchardia rosea
(pedicular)
Bouchardia rosea
(pedicular)

4

5

1O

Boucha rdia rosea
(pedicular)

1

Bouchardia rosea
(pedicular)

1

20

Boucha rdia rosea
(pecl¡cular)

1

30

'100

Boucha rdia rosea
(pedicular)

1

40

95 14

Bouchadia rosea
þecl¡cular)

1

50

90,27

Boucha rdia rosea

!
1

60

86,49

Hou cna rdra rosea

70

83,24

Bou cha rdia rosea

1

80

81r08

69,73

1

90

ha rdiâ rosea

1

100

58,38

1

0

50,27

1

,40 I O

1

1

43.24

2

1

41

1

,62

40

4

1

37.84

2

J/..)

2

36,22

2

100

2

96,11

2

91 .67

90

86 11



Boucha rdia rosea

Boucha rclia rosea

Bouchardia rosea

Bouchardia rosea

Þoucnarûta rosea
(pedicular)
Boucha rdia rosea
(ped¡cular)
Bouchâ rd¡a rosea
lDedicular)

5

Bouchardia rosea
(pedicular)

10

Bou chardia rosea
0red¡cular)

20

Boucha rdia rosea
])\--:-::: : ::::a: /
Bouchardia rosea

30

40

lJoucha*liu rcscu
(r'alva t¡r¡<tnial)

þu

[]t¡ttchanlia x¡sea
(r'alv¿r br'¿quill)
llou<:hanlia ntsea
(r,llva [rlac¡rLial)

2

60

2

70

IJoucl¡anliq rosect
(valva blaqrLial)

2

80

82,78

IJt¡t¡cl¡¿¡nlia toseu
(r,ah,a blaqrLial)

2

90

71

lloucltordìa n¡rca
ivalvn bmqrLial)

2

100

11

57 22

Il t ¡ t t c I t o r¿li rt ro.¡t¿¡
lr¡¡lv¡ b*rnriall

2

51 ,67

lJou<:hardia ro,yttt
(r'alva blac¡uial)

2

0

a7 2)

llouclt¡trdia rcvo
(r,alva blaquitl)

2

I

2

46.11

lJouclturclia rcttea
(r'alva Llacuial)

2

45.56

lJouchar¿lia rcsea
(r,ah'a hlac¡Lill)

2

3

43,89

lJot¡chardta rosca
(r,ah,u blaqrLial)

.)

4

43,33

lloucltat ¿úa nsc:a
l\,¡l\,r brfloìLi¡ìl

1

5

42

lJouchet dìa rc,\ea
(vah,a blacuial)

1

1

10

7A

41 ,67

Ilouchartlia rc¡sect

(r'alva blac¡Lrial)

20

llc¡uchqrcliq n¡sea
(r'alva Lrlacluial)

100

30

1

96,51

93,89

40

1

50

1

91,27

60

1

88.65

70

1

86 46

80

1

76.86

90

1

OJ.óZ

100

1

55.02

1

50,22

I

43.67

1

39 74

1

37.12

34.06

31 44



Bouchardia rosea
(valva braquial)

Bouchardia rosea
(valva braquial)

br

Þoucnaron rosea
(valva blaq!!iat)

Bouchardia rosea
(valva braquial)

Bouchardia rosea
(valva braquial)

Bottchardía rosea
(valva braquial)
Bouchardia rosea
(valva braouiall

0

Bouchardia rosea
(valva braq uial)

1

Bouchard¡a rosea
(valva brao uial)

2

boLtcnardta rosea
(valva braquial)

3

4

Bouchardia rosea
(valva braq uial)

Bouchardia rosea

^/â 
h/â hrâñ r riãl\

2

5

öoucnãrd@ rosea
(valva,braq uiall_

2

10

Boucharcl¡a rosea
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EXPERIN/ENTO 3: Bouchardia rosea. resistênc¡a de valvas de acordo com o

tamanho

Organ¡smo

ÞoucnarQta rosea
Valva média
Bouchardia rosea
Valva média

ïempo de
tamboreamento

(em horas)

BoLrclnrdia rosea
Valva média

Bottchardia rosea
Valva méd¡â

Þoucnardra rosea
Valva média

óoucnarota rosea
Valva média

0

Bouchardia rosea
Valva média

Repetição

1

Bottchardia rosea
Valva média

2

Bouchardia rosea
Valva média

a

troucnatuta rosea
Valva média

Percentual de
material or¡ginal do

organ¡smo de
acordo com a perda
de massa durante o

tamborèamento

4

1

Bouchard¡a rosea
Valva média

1

5

BoLtchard¡a rosea
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1

Bouchardia rosea
Valva médiâ
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1
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BoLtchard¡a rosea
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1
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1
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Bottchardia rosea
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1
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60

1
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70

1

69,73
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1

58,38
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1
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100

1
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1
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1
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2
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2
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2
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2

0

46,1 1

2

1
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2

2
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1

4
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1
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1
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I
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1
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BoLìchardia rcsea
Valva þeouena
Bouchard¡a rosea
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EXPERIMENTO 4: Bouchardia roseai resistência de valvas ¡ncrustadas e

bioerodidas

Organ¡smo

Bouchardia rosea
Valva fresca
Houcnardn rosea
Valva fresca
Bouchardia rosea
Valva fresca

r êmpo oe
tamboreamento

(em horas)

Bouchardia rosea
Valva lresca
Bouchardia rosea
Valva fresca
Bouchard¡a rcsea
Valva fresca
HOUCnATOIa rOSea
Valva fresca

0
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1
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.)
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'1 00
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öoucnaróta rosea
Valva bioerod¡da
óoucnardta rosea
Valva b¡oerod¡da
óoucnarata rosea
Valva bioerodida
BoLtchardia rosea
Valva bioerodida
Houchard¡a rosea
Valva b¡oerodida
Boucharc a rosea
Valva bioerodida
Bottchardia rosea
Valva incruslada

50

boucnardta rosea
Valvâ incrustada

OU

Bouchardia rosea
Valva incrustada

70

Bouchardia rosea
Valva incrustadâ

80

Bouchard¡a rosea
Valva incrustada

90

Bouchardia rosea
Valva ¡ncrustada

100

1

óoucnar0ta rosea
Valva incrustada
Boucharcfià ròseà
Vâlva incrustada

1

0

I

tjoucnaro/a rosea
Valva incrustada

1

54,00

1

2

éoLtcnaron rosea
Valva incrustada

52,00

I

3

Valva incrustada

50,67

1

Bouchardia rosea
\/alva incruslada

4

r30

46,67

1

Boucnarclta rosea
Valva incrustacra

5

46,67

'10

,n

1

BoLtchardia rosea
Valva ¡ncrustâdâ

1

43,33

Bouchardia rosea
Valva incrustada

100

30

1

Bouchardia rosea
Valva incrustada

86,79

40

1

1

78,3

60

1

1

74.53

70

74.53

BO

I

64,15

ø2,2s

orì

1

100

cc,oo

1

54,72

1

1

52,83

1

48,11

I

48,11

47,17

47,17



8. REFERÊNCNS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDER, R R (1989) lnfluence of valve geometry, ornamentation, and

microstructure on fractures in Late Ordovician brachiopods. Lethaia, v 22, p. 133'

148

ALEXANDER, R R. (1990a) Disarticulated shells of Late Ordovician brachiopods:

inferences on strenght of hinge and valve architeture. Journal of Paleontotogy, v.

64, p. 524-532

ALEXANDER, R. R (1 990b) Mechanical strength of shel¡s of selected extant

articulate brachiopods: implications for Paleozoic morphologic trends. Hisforlcal

Biology, v.3, p. 169-'1 88.

ALEXANDERSSON, E.T. (1979) Marine macerat¡on of skeletal carbonates ìn the

Skagerrak, North Sea. Sedimentology, v. 26, p. 845-852.

ALLISON, P.A. (1986) Soft-bodied animals in the fossil record: the role of decay in

fragmentation during transporl.. Geology, v. 14, p 979-981.

ALLISON, P.A.; BRIGGS, D.E.c. (1991) Taphonomy: reteasing the data tocked in

fhe fossl/ record. Plenum Press. 560p.

ARGAST, S,; FARLOW, J.O.; GABET, R.M; BR|NKMAN, D.L. (1987) Transport-

induced abrasion of fossil reptillan teeth: implications for the ex¡stancè of Tertiary

dinosaurs in the Hell Creek Formation, Montana. Geology, v. 15, p. 927-930

BEST, M.M.R.; KIDWELL, S M (2000a) Bivalve taphonomy in tropicat mixecl

siliciclastic-carbonate settings: I. Environmenta¡ variation in shell concjition.

Paleobiology, v. 26, n. 1, p. 8O-1O2.

BEST, MMR.; KIDWELL, SM (2000b)

siliciclastic-carbonate settings: ll. Effect

Paleobiology, v. 26, n. 1, 103-1 15,

BITNER, M.A. (2002) Size{requency distributions of Miocene micromorphlc

brachiopods. interpretation tool for population dynamics. Marrne Ecology, v. 23, n,

1, p. 19-30.

BlssARO Jr., MC; S|MÖES, MG; RODRTGUES, SC. (2003) Experimentat

taphonomy: the settling of brachiopod shells and their b¡ostrat¡nomic implications.

ln: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASTLETRA DE PALEONTOLOG|A,

PALEO2003, Ribeirão Preto, 2003. Boletim de Res¿rmos. Ribeiråo preto, p 1.

Bivalve taphonomy in tropical mixed

of bivalve life-habits and shell types.



t.ì2

BOUCOT, AJ. (198'1 ) Principles of benthic marine paleoecology. New york,

Academic Press. 463p

BOUCOT, A.J; BRACË, W.; DeMAR, R (19S8) Distrjbution of brachiopod ancl

pelecypod shells by currents. Journal of Seclimentary petrotogy, v. 28, n. 3, p.321-
24,

BRETT, C.Ë.; BOURDEAUX, Y.L. (1990) Taphonomy of brachropods from a Midclle

Devonian shell bed: implìcations for the genesis of skeletal accumulations. ln:

MACKINNON, D.l.; LEE., D E ; CAMPBELL, J.D. (eds.) Brachiopods through time.

Balkema Publ ishers. p.219-226.

BRETT, C.E.; BAIRD, G C (1997) Paleontotogical events: stratigraphic, ecological

and evoltttionary implications. New York, Columb ja University. 603p.

BRIGGS, D F (1995) Experìmental Taphonomy. Palaios, v 10, p 539"S50.

BROADHEAD, TW,; DRIESE SG (1994) Experimental ancl natural abrasion of

conodonts in marine and eolian environments. Palaios, v. 9, p. 546-560.

CARLEY-MACAULY, K.W.; DONALD, M B (1962) The mixing sotid in tumbting

mixers-|. Chemical Engineering Sclence, v. 17 , p.493-506.

CARLEY-MACAULY, K.W.; DONAID, MB (1964) The mìxing solid in tumbtìng

mixers-ll. Chemical Engtneering Science, v. 19, p. 1911199

CARROLL, M; KOWAI"EWSKI, M; SIMOES, M,G.; RODLAND, R.D. (2003)

Quantitative estimates of time-averaging in brachiopod shell accumulations.

Paleobiology, v. 29, n.3, p. 382-403.

CARTER, J G (1980) Environmental and biological controls of bivalve shell

mineralogy and microstructure. ln: RHOADS, D.C.; LUTZ, R.A (ecls ) Sketetal

growth of aquatic organisms. New York, Plenum Press. p.69-113.

CARTER, J.G. (1990a) Evolutionary significance of shell microstructure in the

Palaeotaxodonta, Pteriomorphia, and lsofilibranchia (Bivalvia: Mollusca). ln:

CARTER, J.G. (ed.) Skeletal biomineralization: Patterns, process and evolutionary

frends. New York, Van Nostrand Reìnhold. p. 136-296

CARTER, J G (1990b) Shell mrcrostructural dataforthe Bivalvia ln: CARTER, J.G.

(ed.) Ske/efal biomineralization: Patterns, process and evolutionary frends. New

York, Van Nostrand Reinhold. p.297-411.

CAULEf, J.P. (1972) Les sédiments organogènes du précontinent algérien. Memoir

du Museum National d'Historie Naturalle, v. 25 (C), p. 1-295.



I l3

CHAVE, K.E. (1960) carbonate skeletons to limestones: problems. Transactions of
the New York Academy of Scrences, Ser. ii, v 23, n. 'l , p. 14-24.

CI-IAVE,KE (1964) Skeletat durabilityandpreservation.tn: tMBRtE,JL,; NEWËLL,

D. (eds.) Approaches to Paleoecology New york, Willey p.377-382.

CLARK, G R., ll ('l 999) Organic matrix taphonomy ¡n some molluscan shell

microstructure s. Palaeogeography, Palaeoclimatology, palaeoecology, v. 14g, p.

305-312

coLLlNS, M J (1986) Post mortality strength loss in shelts of the Recent articutate

brachiopod rerebratul¡na retusa (L.) from the west coast of scofland.
Biostratigraphie du Patéozoique, v 4, p. 209-218.

coLLlNS, M J (1991) Growth rate ancl substrate-relaiecl mortality of a benthic
brachiopod population. Lethaia, v.24, p 1-11.

corrEY, T L.; HALLOCK P. (1988) Test surface degradation in Archaias angulatus.

Journal of Foraminiferal Research, v. 18, p. 1BT -2O2.

cRAlG, R s (1999) The brachiopod fauna of the plio-pleistocene Ascot Formation,

Perth Basin, western Australia. Recorcls of the western Australian Museum,v.19,
p 451-464.

cuRREY, J D. (1979) The effect of c,lrying on the strength of mollusc shells. Journal
of Zoology, v. 188, p. 301-308

cuRREY, J.D.; TAYLOR, J.D. (1s74) The mechanical behaviour of some molluscan
hard tissue. Journal of Zoology, v. 173, p. 395-406.

cURRY, G.B (1982) Ecology and population structure of the Recent brachiopod
Terebratulina from Scotlanci Palaeontology, v.25, p. ZZ7 -246.

curLER, A H (1995) Taphonomic implications of shell surface textures ¡n Bahia la
choya, northern Gulf of california. palaeogeography, pataeoctimatotogy,

Palaeoecology, v. 114, p.219-240.

DALEY, G M (1993) Passive deterloration of shelly material: a study of the receni
eastern Pacif ic articulate brachropod rerebratalia transversa sowerby. palaios, v.

8, p.226-232.

DAUBRÉE, A (1879) Études synthétiques de géotogie expérimentate. paris, Dunod.

2 volumes.

DAVIES, D J.; POWELL, E N.; STANTON, Jr, R J. (1989) Taphonomic signature as a
function of environmental process: shells and shell bed in a hurricane-influenced



I :ì:l

inlet on the Texas coasl. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v.

72, p.3'l'7-352

DONOVAN, SK. (1991) Ihe process of fossilization. New York, Columbia Univ.

Press. 303p.

DRISCOLL, E G. (1967) Experimental field study of shell abrasion. Journal of

Sedimentary Petrology, v. 37, p 1117-1123.

DRISCOLL, E.G (1970) Selective bivalve shell destruction in marine environments, a

field study. Journal of Sedimentary Petrology, v. 40, n. 3, p. 898-905.

DRISCOLL, E.G.; WELTIN TP. (1973) Sedimentary parameters as factors in

abrasive shell reduction . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v.

41 ^ a-78 aaç¡
t \.,, v. ¿- t r-t-uu.

EFRON, B. (1979) Bootstrap methods. another look at jackknife Annals of Sfaflsfics,

v 7,p 1-26.

EMIG, C.C. (1990) Examples of post-mortality alteration in Recent brachiopod shells

and (paleo) ecological consequences Mañne Bìology, v 104, p.233-238.

FLESSA, K.W.; BROWN, T.J (1983) Selective solution of macro¡nvertebrate

calcareous hard parts: a laboratory study. Lefhala, v 16, p. 193-205.

FORCE, L.M (1969) Calcium carbonate size distribution on the West Florida shelf

and experimental studies on the microarchitectural control of skeletal l:reakdown.

Journal of Sedimentary Petrology, v 39, n. 3, p. 902-934.

GLOVER, C.P,; KIDWELL, S.M. (1993) lnfluence of organic matrix on the post-

mortem destruction of molluscan shells, Journal of Geology, v. 101 , p. 729-747 .

GREENSTEIN B J (1991) An integrated study of echinoid taphonomy: predictìons

for the fossil record of four Echinoid families Palaios, v. 6, p 519-540.

HALLAM, A. (1961) Brachìopod life assemblages from the Marlstone Rock-bed of

Leicestershire. Palaeontology, v 4, p 653-659.

HALLAM, A (1967) The interpretation of slze-frequency distributions in molluscan

death assemblages. Palaeontology, v. '1 0, n. 1 , p. 25-42.

HOLLAND, R. (1988) Taphonomic effects of sea-floor exposure on an Ordovician

brachiopod assemblage. Palaios, v. 3, p. 588-597.

HOLZ, M; SIMÖES, M.G. (2002) Elementos fundamentais de Tafonomia. Porto

Alegre, Editora da UFRGS. 153p.



ll5

HOSKIN, C.M.; GEIER, J.C ; REED, J K. (1983) Sediment produced from abrasion of

the branching stony coral Oculina Varicosa. Journal of Sedimentary Petrology, v

53, n.3, p.779-786.

HUBER, W.; FERGUSON, D.K. (1998) On the abrasion of diaspores during fluvial

transport: an experimental approach. Review of Paleobotany and Palynology' v.

102, p. 305-31'1

JAMES, M A; ANSELL, A.D ; COLLINS, M.J.; CURRY, G B.; PECK, L S ; RHODES,

M.C. (1992) Biology of living brachiopods. Advances Marine Biology, v 28, p 175'

387.

JOPE, M. (1965) Composition of the brachiopod shell. ln. Moore, R C. (ed ) Treafrse

on invertabrate paleontology, paft H, Brach¡opoda. Lawrence, Geological Society

of America and University of Kansas Press. p. 156-164

KAESLER, R; KONTROVITZ, M; TAUTON, S (1993) Crtrshing strength of Punna

pacifica (Ostracoda), an experimental approach to taphonomy Journal of

Paleontology, v.67, P. 1005-1010.

KENNEDY, W.J.; MORRIS, N.J; TAYLOR, J.D (1970) The shell structure,

mineralogy, and relationships of the Chamacea (Bivalvia) Palaeontology, v. 13, p

379-413.

KIDWELL, S.M. (1990) Phanerozoic evolution of macroinvertebrate shelì

accumulations: preliminary data from the Jurassic of Britain. ln. MILLER, W (ed )

Paleocommunity temporal dynamics: the longlerm development of multtspecies

assemb/es. Knoxville, The Paleontological Society Special Publication, n.5 p.309-

KIDWELL, S M (1998) Time-averaging in the marine fossil record: overview of

strategies and uncertainties. Geobros, v. 30, n. 7 , p 977 -995.

KIDWELL, S.M.; BAUMILLER, T. (1990) Experìmental disintegration of regular

echinoids: roìes of temperature, oxygen, and decay thresholds Paleobiology' v

16, n. 3, p,247-271

KIDWELL, S.M.; HOLLAND, S.M. (1991 ) Field description of coarse bioclastic

fabrics. Palaios, v.6, p. 426-434.

KIDWELL, S.M., BEHRENSMEYER, AK (1993) Taphonomrc approaches to time

resolution ln foss/ asse¡nb/ages, $hort Course in Paleontoìogy' n.6 302p



136

KIDWELL, S.M., BRENCHLEY, P.J. (1994) Patterns of bioclastic accumulation

though the Phanerozoic: Changes ìn input or in destructiorÛ Geology' v.22, p

1139-1143

KIDWELL, S.M.; BRËNCHLEY, P J. (1996) Evolution of the fossil record thickness

trends in marlne skeìetal accumulations and their implications. ln: JABLONSKI, D.;

ERWIN, D.H.; LIPPS, J Fl. (eds.) Evolutionary Paleobìology Chicago' University of

Chicago Press. p.290-336.

KLEINBAUM, D G (1996) Sttrvival Analysis a self-learnrng fexf. New York, Sprìnger-

Verlag, 324p.

KOWALEWSKI, M. (1996) Time-averaging, overcompleteness, and the geoìogical

recorCt. Journal of Geology, v. 104, p, 317-326.

KOWALEWSKI, M (1997) The reciprocal taphonomic model. Lefhala, v. 30, p. 86-88'

KOWALEWSKI, M; GOODFRIEND, G.A.; FLESSA, KW (1998) High resolution

estimates of temporal mixing within shell beds: the evils and virtues of time-

averaging. Paleobiology, v . 24, p. 287 -3O4.

KOWALEWSKI, M,; SIMÖES, M.G,, CARROLL, M,; RODLAND, D,L, (2002)

Abundant brachiopods on a tropical, upwelling-influence shelf (southeast Brazìlian

Bight, SoLrthAtlantic). Palaios, v 17, p 277-28õ

KRUMBEIN, W C (1941) The effects of abrasion on the size, shape, and roundness

of rock fragmenls Journal of Geology, v. 49, p. 482-520

KUENEN, P.H, (1956) Experimental abrasion of pebles l. Wet sandblasting. Leidse

Geol. Mededel, v. 20, P. 131-137.

LABARBERA, M; MERZ, RA (1992) Postmortem change in strength of gastropocl

shells: evolutlonary implications for hermii crab¡s, snails, and their mutual

predators Paleobiology, v. 18, p.367-377.

LEE, D.E. (1978) Aspects of the ecology and paleoecology of the brachiopod

Notosaria nigricans (Sowerby). Journal of the Royal Soclefy of New Zealand, v B,

p. 395-417.

LESCINSKY, H L (1997) Epibiont communities: recruitment and competition on

North American Carboniferous brachiopods. Journal of Paleontology, v 71, n. 1, p

aÁ Ea

Ll, X.; DROSER, M.L (1997) Naiure and distribution of Cambrian shell

concentrations: eviclence from the Basin and Range province of western Unlted

States (California, Nevada and Uttah) Palaios, v. 12, p 111-126



I i"/

LOGAN, A.; NOBLE, J.PA (1971)A recent shallow-water brachiopod community

from the Bay of Ëundy. Maritime Sedlnrenfs, v.7, n. 2, p. 85-91

MANTEL, N. (1966) Evaluation of survival data and two new rank order statist¡cs

arising in its consideration. Cancer Chemotherapy Reporls, v. 50, p 163-1 70

MARSHALL, P. (1927) The wearing of beach gravels. New Zealand lnstitute

Transactions, v 58, p. 5O7-532.

MARTIN, RM. (1999) Taphonomy: a process approach. Cambridge, Cambridge

University Press, 50Bp

MARTINEZ, S. (1994) Bioestratigrafia (lnvertebrados) de la Formación Camacho

(Mioceno, IJruguay). Buenos Aires, 346p. Tese (Doutorado)- Faculdad de

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aìres.

MARTINEZ, S.; VERDE, M (1992) Comparacion del registro de mortalidade masiva

em uma espécie reciente (Bouchardia rosea) y una fosil (8. Transplatina)

(Brachiopoda: Terebratulida). Boletim de Ia Sociedad Zoologica del Urugttay, v 7 ,

p. 45-46.

McklNNON, D l.; BEUS, S.S; LEE, D.E (1993) Brachiopos fauna of the Kokoamu

Greensand (Oligocene), New Zealand. New Zealand Journal of Geology and

Geophyslcs, v. 36, p. 327-347.

McKITTRICK, MA (19S7) Experimento on the settling of gastropod and bivalvr

shells, biostratinomic implications. ln. FLESSA, K.W (ed ) Paleontological Society,

Special publication, 2, p. 1 50-163.

MELDAHL, K.H.K; FLESSA, K.W; CUTLER, A H (1997) Time-averaging and

postmortem skeletaì survival in benthic fossil assemblages: quantitative

comparisons among Holocene environmenls. Paleobiology, v. 23, p. 207 -229.

MIKOS, M.; JAEGGI, M N.R. (1995) Exper¡ments on motion of sediment mixtures in

a tumbling mill to study fluvial abrasion. Journal of Hydraulic Research, v. 33, n. 6,

p.751-772

MILLER, D.J.; LABARBERA, M. ('1995) Effects of fol¡aceous varices on the

mechanical properties of Chicoreus dilectus (Gastropoda: Muricidae). Journal of

Zoology, v.236, p. 151-160.

MUNDLOS, R (1978) Terebratulid shell beds Neues Jahrbuch fur Geologie und

Palâontologie Abhandlungen., v 157, p. 45-47.



NOBLE, J.P.A; LOGAN A. (1981) Size-frequency distributions and taphonomy of

brachiopods: a recent model. Palaeogeograpl-ty, Palaeoclimatology,

Palaeoecology, v. 36, P 87-105.

NOBLE, J.P.A; LOGAN, A.; WEBB, G.R (1976) The Recent Terebratttlina

communrty in the rocky subticlal zone of the Bay of Fundy, Canada Lethaia, v 9'

p 1-17.

OJl, T.; OGAYA, C,; SATO, T (2003) lncrease of shell-crushing predation recorded

in fossil shell fragmentalion. Paleobiology, v 29' n 4' p 52A-526

OLSZEWSKI, T (1999) Taking advantage of time-averaging. Paleobiology, v 25, p'

226-238.

PARSONS-HUBBARD, K.M.; CALLENDER, W R; POWELL, E N ; BRETT, C E.;

WALKER, S.E.; RAYMOND, A.L.; STAFF, G (1999) Rates of burial and

disturbance of experimentally-deployed mollusc: implications for preservation

potential Palaios, v. 14, p.337-35'1

PASSOS, J R (2004) Guia para aulas práticas (curso de ciências Biológicas)

Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP 125p

PEBLES, M.W.; LEWIS, R.D. (1991 )Surface textures of benthic foraminifera from

San Salvador, Bahamas. Jottrnal of Foraminiferal Research, v 21, n 4' p 285^

acla

POTTËR, P.Ê. (1955) The petrology and origin of the Lafayette gravel. Journal of

Geology, v 63, P. 1-38

RAFFAELLI, D G (1978) The relationship between shell injuries, shell thickness and

habitat characteristics of the intertìdal snail Littorina rudis Maton Journal of

Molluscan Sfudles, v . 44, p. '1 66-1 70

RAJAMANI, R K., MISHRA, B K, SONGFACK, P; VENUGOPAL, R (1999) Millsoft-

simulation software for tumbling-mììl design and trouble shooting. Mlnrng

Engineering, 4l -47 .

RATKOSWKY, D.A. (1989) Hanclbook of nonlinear regression models. New York,

Marcel Dekker.

RAYLEIGH, LORD (1944) Pebbles, natural and artificial. Their shape under various

conditions of abrasion. Proceedings of the Royal society of London A, v 182, p.

32'1-355

RAYLEIGH, LORD (1943) The ultimate shape of pebbìes, natural and artificial.

Proceedings of the Royat Socrefy of London,4, v. 181, p. 107-'1 18



n9

RAZUK, P C (1992) lJm estudo sobre as operaçöes unitárias de agitação, troca de

calor em tanques e mistura cfe pós. Bauru, 1 19p. Tese (Doutorado) - Faculdade

de Engenharia e Tecnologia de Bauru, Universidade Ëstadual Paulista.

RICHARDSON, J.R (1981) Distribution and orientation of six articulate brachìopod

species from New Zealand. New Zealand Journal of Zoology, v. B, p. 189-1 96.

RICKWOOD, A.E. (1968) A contribution to the life history and biology of the

brachiopod Pumilus ant¡quatus Atk¡ns. Iransa ct¡ons of the Royal Sociefy of New

Zealand, v. '1 0, p. '163-'l 82.

RODLAND, D.L.; KOWALEWSKI, M,; CARROLL, M.; SIMÖES, M,G, (2002)

Colonists of a "lost world"; quantitative analysis of brachÌopod encrustation on the

subtropicaì shelf of the Southeast Brazilian Bight. ln: GEOLOGICAL SOCIETY OF

AMERICA ANNUAL MEETING, 34., Denver, 2002. Abstraöts with Programs, p

34.

ROY, K.; MILLER, D.J; LABARBERA, M (1994) Taphonomic bias in analyses of

drilling predation: effects of gastropod drill holes on bivalve shell strength. Palaios,

v 9, p. 413-421 .

SAS (1996) Sfaflsflca/ Analysis Sysfem for Windows Re/ease 6. System Help Cary,

North Carolina, USA

SEPKOSKI Jr., J.J. (1981)A factor analytic description of the Phanerozoic marine

fossil record. Paleobiology, v.7, n. 1, p. 36-53

SIMÖES, M.G. (inédito a) Brachiopod and bivalve taphonomy in subtropical

silicictastic sefflngs of nofthern coast of São Paulo State: environmental variation

in taphonomic signatures, biostratinomic style and tinte-averagrng among death

assemblages. Såo Paulo, 50p. (RelatÓrio 1, Fapesp, 001012659-7)

SIMÖES, M.G. (inédito b) Brachiopod and bivalve taphonomy in subtropical

silictclastic seffrngs of northern coast of São Paulo State: environmental variation

in taphonomic signatures, biostratinomic style and time-averaging among death

asse/??b/a9es. Såo Paulo, 220p. (Relatório 2, Fapesp, 00101265S^7).

SIMÖES, M.G. (inédito c) Brachiopod and bivalve taphonomy in sttbtropical

silicictastic sefflngs of nofthern coasf of São Paulo State: environmental var¡at¡on

in taphonomic signatures, biostratinomic style and time-averaging among death

assemb/ages. São Paulo, 1 02p. (Relatório final, Fapesp, 00|012659-7 ).

SIMÖES, M.G.; KOWALEWSKI, M (2003) Modern accumulations of brachiopod

shells in unconsolidated surficial beach deposits, northern coast of Såo Paulo



140

state, Brazil: taphonomic implications for the genesis of skeletal concentrations. ln:

IATINAMERICAN CONGRËSS OF SËDIMENTOLOcY, 3, Belém, 2003.

Abstracts. Belém, p. 220-221 .

SIMOES, M.G.; KOWALEWSKI, M. (2002) Taphonomy of recent articulate

brachiopods from subtropical, siliciclastÌc-carbonate environments of southern

Brazil. ln: cEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA ANNUAL MEETtNc, 34,
Denver, 2002 Abstracts with Programs, p.357.

SIMOES, M. G., KOWALEWSKI, M,, MELLO, L, H. C., RODLAND, D-, CARROLL, M,

(2004) Recent brachiopods from the Southern Brazilian shelf: palaeontological and

biogeographical implications. Palaeontology, v.47, n.3, p.1 - 19.

SIMÖES, M,G; KOWALEWSKI, M,, TORELLO, F,F,; GHILARDI, R,P,, MELLO,

L.H.C. (2000a) Early onset of modern-style shell beds in the Permian sequences

of the Paraná Basin: implications for the Phanerozoic trend in bioclastic

accumulations. Reylsfa Brasileira de Geociências, v. 30, n, 3, p. 499-503.

SIMÖES, M.G ; MARQUES, AC ; MELLO, L H C ; GHILARDI, R P, (2OOOb)ThE TOIE

of taphonomy in cladistic analysis: a case study in Permian bivalves. Revisfa

Española de Paleontologia, v. 15, n 2, p. 153-164.

SMITH, OA;HALLMAN, D P;BATTEN, J (1995) Comparativetaphonomyof recent

lingulid brachiopod and bivalve shells. an experimental stucly, lrr. GEOLOGTCAL

SOCIETY OF AMERICA ANNUAL MË.EI/NG, New Orleans, 't995. Abstracts with

Programs. New Orleans, v.27, p.A-135.

SïEARLEY, R.F.; EKDALE, A.A. (1989) Modern marine bioerosion by

macroinvertebrates, northern gulf of Californta. Palaios, v 4, p, 453-467.

STEINER, l'i.J (1996) Characterization of laboratory-scale tumbling mills.

lnternational Journal of Mineral Processing, v.44-45, p. 375-382.

STERBACEK, Z; TAUSK, P (1965) Mixing in the Chemical lndustry. ln: Danckwerts,

P.V. (ed.) lnternational Serles of Monographs in Chemical Engineering, v.5.
Oxford, Pergamon Press, 389p.

TAUTON, S.; KAESLER, R.L. (1991)Experimental taphonomyof ostracoda: tumbling

and transportalion of Cypriders beaconensls. ln: GEOLOGICAL SOCIETY OF

AMERICA ANNUAL MEETING, San Diego, 1991 Absfracfs with programs. v.23,
p 4344.

TAYLOR, J.D ; LAYMAN, M. (1972) The mechanical properties of bivalve (Mollusca)

shell structures. Paleontology, v. 15, p. 73-87.



l'lI

t TAYLOR, J.D.; KENNEDY, W.J.; HALL, A. (1973) The shell structure and mineralogy

I of the Bivalvia ll. Lucinacea-Clavagellacea, Conclusions. Bulletin of the Br¡ilsh

) Museum (Natural History), Zoology Supplement, v 22, n 9' p 253-294

r TAYLOR, J.D.; KENNEDY, W.J.; HALL, A. (1969) The shell structure and mineralogy

\ of the Bivalvia. lntroduction Nuculacea-Trigoniacea. Bulletin of the British

=- Museum (Natural History), Zoology Supplement, v. 3, p. 1-25.

THAYER, C W (1975) Size-frequency and population structure of brachiopods.

I Pataeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v 17 ' 
p '139-148

TORELLO, F F.; SIMÖES, M G. (2003) Tafonomia experimental do fóssil-vivo

1 Bouchard¡a rosea (Brachiopoda, Terebratellidae) e suas implicaçöes

paleoniológicas. ln: wORKSHOP CIENTíFICO DE PÓS-GRADUAÇAO DO lcc-

' USP, 3., São Paulo, 2003. Boletim de Resumos São Paulo, p 15

TORELLO, F F; SIMÖES, M G; PASSOS, J.R.S. (2003a) Dorsal and ventral

'/ brachiopod shell resistance to abrasion tested under laboratory conditions: what is

causing their bias in the fossil record? ln. LATINAMERICAN CONGRESS OF

SEDIMENTOLOGY, 3, Belém,2003. , bsfracfs. Belém, p 222-223

', TORELLO, F.F; SIMOES, |\l.G.; PASSOS, J R.S (2003b) Comparative bivalve and

brachiopocl shell resistance to abrasion tested in a taphonomrc tumbling barrel. ln:

LATINAMERICAN CONGRESS OF SEDIMENTOLOGY, 3 ' Belém, 2003

t Absfracfs. Belém, p. 223-224.

TORELLO, F.F.; SIMÖES, M.G.; PASSOS, J R.S (2002a) The taphonomic tumbling

t barrel- a methodological review to understand preservational biases in the fossil

record ln: FIRST INTERNATIONAL PALEONTOLOGICAL CONGRESS, Sydney,

t' 1.,2oO2. Abstracts. Sydney, p.285-286,

TORELLO, F.F ; SIMOES, M.G.; PASSOS, J R.S (2002b) Bivalve shell resistance to

l, abrasion tested in a taphonomic tumbling barrel ln. REUNIÃO ANUAL DA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PALEONTOLOGIA, PALEO2002, Såo Paulo,

| 2002. Boletim de Resumos. Såo Paulo, p.21.

TORELLO, F.F.; SIMÖES, M.G; PASSOS, J.R.S. (2001) The taphonomic tumbling

barrel: design, construction and applications. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE

/ PALEONTOLOGIA, '1 7., Rio Branco, 2001 . Boletin de Res¿/mos. Rio Branco, p.

aa¿L.

TORELLO, F F.; sIMÖES, M G ; PASSOS, J.R S. (2000) Taphonomic tumbling:

destroying shelìs to understand the nature of fossil record. ln REUNIÃO ANUAL



142

DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PALEONTOLOGIA, PALEO2OOO, BOIUCAtU,

2OOO. Boletim de Resumos. Botucatu, p.23.

TUDHOPE, A.W.; RISK, M J (1985) Rate of dissolutlon of carbonate sedìments by

microboring organisms, Davies Reef, Australia. Journal of sedimentary Petrology,

v 55, n 3, p.440-447.

VELBEL, M.; BRANDT, D,S. (1989) Dìfferentìal preservation of brachipod valves:

taphonomic bias in Platystrophia ponderosa Pala¡os, v 4, p 193-195'

WAINWRIGHT, S.A.; BIGGS, WD; CURREY, J.D; GOSELINË, JM (1982)

Mechanicat design in organisms. Princeton, Princeton universìty Press. 423p.

WALKER,S.E.;GOLDSTEIN,S.T(1999)Experimentalfieldtaphonomy:
Taphonomic tiering of molluscs and foraminifera above and below the sediment

water interface . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v, 149, p.

227-244.

WALKER, S.E; PARSONS-HUBBARD, K.; POWELL, E N ; BRETT, C E (1998)

Bioerosion or bioaccumulatìon? shelf-slope trends for epi- and endobionts on

experimentally clepìoyed gastropod shells Hlsforlc al Biology, v 13, p 61-72

WALKËR, S.E.; PARKER W C (1976) Population structure of a pioneer and a later

stage species ìn an Ordovician ecological succession Paleobiology, v 2, p 191-

201

WENTWORTH, C.K (1936) The shapes of glacial and ice jam cobbles. Journal of

Sedimentary Petrology, v.6, p.97-1 0B

WENTWORTH , c.K. (1922a) A method of measuring and plotting the shapes of

pebbles. U.S. Geological SurveyBulletin, v 730, p g4A2

WENTWORTI-|, c.K. (1922b) A field study of the shapes of river pebbles. u.s,

Geological Survey Bulletin, v. 730, p. 103-1 14

WENTWORTH, C K (1919) A laboratory and field study of cobble abrasion. Journal

of Geology, v.27, P, 5O7-522.

wlLL|AMS, A. (1990) Biomineralization in the Lophophorates. ln; CARTER, J.G (ed.)

sketetat biomineralization: Patterns, process and evolutionary trends. New York,

Van Nostrand Reinhoìd, P 62-82

WILLIAMS, A; ROWELL, A.J (1965) Morphologv. ln; MOORE, RC (ed)Treatise

on invertabrate pateontology, paft H, Brach¡opoda. Lawrence, Geological society

of America ancl Universìty of Kansas Press p 57'165



ZAR, J.H. (1996) Bloesfa tisticat analysis, Upper Saddle River, Ed' Prentice

662p.

zuscHlN, M; STANTON, RJ (2001)Ëxperimental measurement of shell strength

and its taphonomic interpretation. Palaios, v. '16, p 161'17O

r43

H aìl


	Capa+Pags.(01-41)
	Pags.(42-95)
	Pags.(43-141 e 143)

