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V. RESUMO

Este estudo compreende a primeira revisão s¡stemática dos Conulatae Collins ef

al. 2000 (Cnidaria) da Formaçäo Ponta Grossa, Devoniano (?Lochkoviano-Frasniano),

Bacia do Paraná, desde 1913. O exame de 133 espécimes de conulários,

provenientes das regiões de Jaguariafva e Ponta Grossa, Estado do Paraná, indica

que, pelo menos, duas espécies estão presentes na Formação Ponta Grossa, ou seja:

Conularia quichua Ulrich e Paraconularia afr¡cana (Sharpe). Uma terceira espécie,

Paraconularia ulrichana (Clarke), identificada por Clarke (1 913), não foi ident¡ficada

nas coleções examinadas. Constatou-se ainda que os espécimes atribuldos por Clarke

(19f3) à P. africana não pertencem a essa espécie. Desse modo, os espécimes aqui

descritos como Paraconularia africana são os primeiros ident¡ficados e ilustrados para

a Formação Ponta Grossa.

Notavelmente, espécimes de C. quichua e P. africana da Formaçåo Ponta

Grossa têm caracteres morfológicos intemos da teca preservados. A teca de C.

quichua, por exemplo, exibe espessamentos internos nas arestas, bem como uma

estrutura mineralizada na base, à moda de um "pilar central". Tais feições são

também, pela primeira vez, descritas para essas espécies. Entretanto, a estrutura

denominada de "pilar central" é refer¡da, pela primeira vez, paÊ os Conulatae. Em

decorrência das observações acima, a diagnose especlfica de C. quichua e P. africana

foi emendada.

lndivfduos da espécie C. quichua ocorrem isolados ou formando agrupamentos

com dois ou três exemplares. Anter¡ormente, agrupamentos de indivíduos do gênero

Conularia estavam restritos às espécies C. splendida Billing, C. tenu¡costa Ruedemann

e C. congregata Hall, que ocorrem América do Norte.

C^ qu¡chua e P. afr¡cana são duas espécies de ampla ocorrência no Devoniano,

sendo especialmente comuns no Emsiano. Ambas têm ampla distribuiçäo



paleobiogeográfica no Domln¡o Malvinocáfrico, ocorrendo nos terrenos devon¡anos do

Peru, da Bolívia, do Ch¡le, da Argentina, do paraguai, do Uruguai, do Brasil até a

Africa do sul. Enhetanto, a oconência de c. quichua no Devoniano africano carece

ainda de comprovação.

Em adiçåo à revisåo sistemática real¡zada, uma análise cladlstica prel¡minar para

os conulatae é apresentada. para tal, foram utilizados somente os caracteres e táxons

suger¡dos por R. c. Mooæ e H. J. Haff¡ngton em 1956, no clássico volume do ,,Treat¡se

on lnvertebrate Paleontology", Part F, coelenterata, conulata, a fim de comprovar a

cons¡stência dos grupos taxonômicos (famíl¡as e subfamflias) propostos por esses

autores. os resultados mostram que, com exceção de conulariinae, os outros

agrupamentos sugeridos pelos autores acima não foram reconhecidos. Desse modo,

os dados derivados de uma análise ainda muito prel¡minar, sugerem urgência nos

estudos de rev¡são s¡stemát¡ca dos conulatae, englobando uma revisão crltica dos

caracteres e seus estados, além do emprego da metodologia cladística.

Finalmente, fundamentados nos resultados obtidos e nas discussões

apresentadas, algumas recomendações e estratégias para estudos futuros såo

sugeridas: a- a utilização de caracteres biométricos (e.9., ånguro basal, espaçamento

entre cordões) deve ser evitada, em deconência da ampla variação desses em função

do tipo de preservação apresentado peros espécimes; b- técnicas de computação

(e.9., software MATLAB versão 6.0, Release 12, The MathWorks lnc.) poderiam ser

empregadas nas reconstruções trid¡mens¡onais de tecas achatadas, possibilitando

resgatar a morfologia original dos conulários e, a partir de entåo, recuperar valores

biométricos para alguns caracteres, ta¡s como, o ångulo basal e o espaçamento entre

cordöes; c- o estudo da s¡stemática dos conulatae deve estar fundamentado na teoria

cladística, procurando esclarecer as relaçöes de parentesco dentro desse grupo e seu

escopo, bem como a identificação das autapomorfias de Conulatae e o



reconhecimento de subgrupos monofiléticos. para viabilizar essa análise, entretanto,

estudos morfológicos minuciosos deverão ser real¡zados, incluindo nåo apenas a

descriçåo de feiçöes morfológicas extemas, mas também intemas da teca e, d-

revisóes amplas deverão obrigator¡amente estar fundamentadas também no reexame

dos espécimes de coleções previamente estudadas. lsso porque muitos dados

morfológicos (e.9., morfologia de arestas; estruturas internas da teca) nåo são

passfve¡s de resgate, apenas a partir dos dados de literatura. Esses poderiam ser úteis

no reconhec¡mento de gêneros e espécies e para traçar as af¡nidades dos conulários

com outros grupos de cnidários (Scyphozoa).



VI. ABSTRACT

The present study is the first, since 1913, to revise the conulari¡ds (Conulatae

Collins ef a/. 2000, Cnidaria) from the Ponta Grossa Format¡on, Devonian

(?Lochkovian-Frasn¡an), Parená Basin. Bulk sample included the exam of 133

specimens found in Devonian rocks from Jaguariaíva and ponta Grossa region,

Paraná state. The results indicate that, at least, two conular¡id species are present in

the Ponta Grossa Formation, including conutar¡a qu¡chua ulrich and paraconularia

africana (Sharpe). A third species, Paraconulaia utrichana (Clarke), ¡dent¡fied by

clarke (1913), was not recognized among the examined specimens. yet, the deta¡led

analyses of clarke's specimens of p. africana ¡ndicate that they do not belong to th¡s

species. Therefore, the Paraconularia africana specimens herein descr¡bed are the first

one of this species identif¡ed and illustrated for the conulariid fauna of the ponta

Grossa Formation.

Notably the internal characters of C. qu¡chua and p. africana thecae are

preserved. The theca ot c. quichua, for example, has intemal thickening at the comers,

as well as a mineralized structure (central p¡llar) at the base. such features are also

described by the first time to these species. However, the ,'central pillar,, has never

been found in other conulariids. consequenfly the specific diagnosis oÍ c. quichua e p.

africana was emended.

Specimens of C. quichua are found as solitâry or form¡ng clusters with two or

three individuals. Before this study, clusters of conutaria were restr¡cted to the

following species: C. splend¡da Billing, C. tenu¡costa Ruedemann and C. congregata

Halt.

C. quichua and P. africana show wide paleobiogeographic distribution in the

Devonian, particularly during the Emsian. Both species are distributed in the

Malvinokaffrick Realm, being found ¡n terains of peru, Bolivia, Chile, Argentina,



Paraguay, Uruguay, Brazil and South Africa. However, the occurrence ol C. quichua in

the South Africen Devonian needs further confirmation.

ln addition to the systematic study done, a prelim¡nary cladistic analysis for

Conulatae is also presented. The clad¡stic analysis was based on the taxa and

characters proposed by R. C. Moore and H. J. Harrington, in 1956, in the classical

volume of the "Treatise on lnvertebrate Paleontology", Part F, Coelenterata, Conulata.

The goal here was to test the consistency of some groups (families and subfamil¡es)

recogn¡zed by these authors. The results indicate that, with exception of

Ctenoconulari¡nae, the groups suggested by those authors are not valid. Even

considering the very preliminary nature of the presented cladistic analysis that could

mar our results, seems urgent a systematic review of Conulatae using the cladistic

methodology.

Finally based on the obtained results and the discussions presented, the

following recommendat¡ons and strategies for future researches âre suggested: a-

avoid the use of biometric characters (e.9., ap¡cal angles, spacing of rods), because of

the wide range of values that could be obtained from specimens w¡th different

taphonom¡c histor¡es; b- computat¡onal techniques (e.9., software MATLAB 6.0,

Release 12, The MathWorks lnc.) could be employed in the three-dimens¡onal

reconstruct¡ons of colapsed thecae. By using this approach the values of the biometric

characters could be determined; c- the study of Conulatae systematics must be based

on the cladistic theory, trying to establish the relationships w¡thin the group and its

scope. However, in order to ensure this, deta¡led morphological studies must be done

in the coming years, and d- exhaustive reviews must be based on the reexam¡nat¡on of

specimens deposited in previously studied type collections. This is because some

morphological data (e.9., comer morphology; internal structures) cannot be adequately

studied from the informat¡on amassed ¡n the literature. These may be useful in the



recognizance of genera and species w¡thin conulatae, also help¡ng the interpretation of

conulari¡d affinities with other groups of cnidarians (Scyphozoa).
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l. TNTRODUçAO

O termo conulár¡o (=Conulatae Collins ef a¿, 2OOO) fo¡, por muito tempo, aplicado

para um número expressivo de fósseis, com teca relativamente simples, de formato

piramidal, tubular ou cônico, de composição mineralógica variada (e.g., fosfáticos,

quitinosos, qu¡tinofosfáticos, calcários) (Feldmann & Babcock, 19g6; Babcock, 1991).

Dessa forma, o termo passou a ser empægado para denominar fósseis de organismos

que nåo, necessariamente, representavam grupos monofiléticos. corresponderia,

assim, a uma espécie de "lixeira taxonômica", para a qual eram enviados elementos

de afinidades desconhecidas ou diflceis de serem estabelecidas, à luz do

conhecimento dâ fauna marinha vivente. De fato, uma revisão crftica da literatura

mostra que a maior parte das primeiras inferências sobre as relações filogenéticas dos

conulatae foi estabelecida com base em organismos que diferem substancialmente do

conce¡to atual de conularia sowerby (vide ¡tem 3.1), gerando mu¡ta confusåo.

Análises morfológicas mais recentes de elementos atribufdos aos gêneros

conularia sowerby e Paraconularia sinclair (Babcock & Feldmann, 19g4, 19g6a;

Feldmann & Babcock, 1986; Babcock et at., lg17a, b, Babcock, 1990, 1991; Van lten

ef a/., em preparação), além de estudos tafonômicos (Simões et al., 2OOOa) e da

microestrutura da teca ( van lten, 1992b), permitem agora uma definição mais precisa

do termo conulário, isso é: fósseis de cn¡dários marinhos, elitintos, bentônicos, sésseis

de epifauna, com teca fosfática, piramidar, arongada e, na maioria das vezes, com 4

faces, (Babcock, 1991;Van lten, 1991a; Van lten ef a/., em preparação).

A despeito disso, porém, existe ainda hoje enorme confrito na riterâtura

especializada no que tange às afinidades dos conulários. Diversos autores (Termier &

Termier, 1949, 1953; Kozlowski, 1968; Oliver, I 984; Steul, 1984; Mortin, i 985;

Feldmann & Babcock, 1986; Babcock & Feldmann, 1986a; Babcock, 199i) rejeitaram

a possibil¡dade de tais invertebrados serem filogeneticamente aparentados aos



scyphozoa, idéia ampramente ace¡ta por outro grupo de pesquisadores (Bischoff,

1978; Van lten, 1987, 1991a, b, 1992a, b; Jere, lg94; McKinney ef af, .,|995). A partir

do exame tafonômico de alta resolução das oconências do Membro Jaguariaíva ou

seqüència B (Bergamasch¡, 1999), Formação ponta Grossa (?Lochkoviano-

Frasniano), da Bac¡a do paraná, ficou comprovado que os conulários são organ¡smos

bentônicos, sésseis (Simöes ef a/., 1999; Simões ef at.,2O0Oa, b, c; Rodrigues eÍ a/.,

2000a, b), idéia já compartilhada por autores brasileiros (veja petri & Fúlfaro, 1983, p.

86) e estrangeiros (Cooper, 1977, p. IBO). Esse fato, associado aos dados

filogenéticos, moleculares e morfológicos de grupos de cnidários aparentados,

especialmente os Coronatae e Stauromedusae (Merques, 19g7; Collins, I 999),

demonstrou que os conulários são um grupo irmão de stauromedusae (collins ef af ,

2000; Marques & colrins, 2ooo). Desse modo, os conulár¡os são hoje interpretados

como parte de um grande grupo de cnidários sésseis, que divergiram cedo na história

do grupo, dos quais os únicos representantes conhecidos são os stauromedusae

(Collins ef a/., 2000; Marques & Collins, 2OOO; Simões ef a/., 2000b).

1.1. PRoBLEMÁTICA ENvoLvIDA

os braquiópodes, os bivarves, os trirob¡tas e os conurários preservados nos

estratos devonianos dos continentes austrais (exceto Austrália) apresentam notável

endemismo (e.9., Clarke, 1913; Boucot, 1971; Richter & Richter, 1942; Eldredge &

Ormiston, 1979; Melo, 1985; Kotzian, 1995; Machado, 1999). No Brasil, os melhores

registros da chamada fauna do domínio Malvinocáfrico (Boucot, 1971; cooper, 1977;

Eldredge & ormiston, 1979) såo encontrados na Formaçäo ponta Grossa, no Estado

do Paraná (Lange & Petr¡, 1967; petri & Fúlfaro, 1983; Meto, 198S, 1986, lgBB; Assine

et a1.,1994).
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os estudos sobre conurários devonianos do domfnio Marvinocáfrico são

numerosos, incru¡ndo os trabarhos de sharpe (1956), Bernard (1g95), Keyser (rgg7),

Reed (1904, 1925), Thomas (1905), Schwaz (1906), Knod (1908), Ctarke (1913),

Kozrowski (1913, 1923), Dougras (1920), Sincraif (1948), Bran¡sa & vanek (1973),

Feldmann & Babcock (1986) e Babcock et at. (1987a, b). Em adição, conulários de

outras áreas austrais, ta¡s como a Austrária, foram descr¡tos por parfrey (1gg2) e

Waterhouse (1986).

No caso dos conurários do Devoniano da Bacia do paraná, até o momento,

nenhum estudo taxonômico formar foi pubricado, desde crarke (i 913). contrariamente

a outros grupos de invertebrados, comuns na Formação ponta Grossa, tais como, os

trilobitas (Popp, 19BS; carvarho & euadrog 1987; carvarho & Edgecombe i991), os

braquiópodes (Quadros, 1997; Bosetti, 1989a, b, c), os bivalves (Morsch, 1984a, b,

1986 e 1987; Kotzian, 1995; Machado, 1999) e os tentacurites (ciguer, 19g9; Azevedo-

soares, 1999) que, nas duas úrtimas décadas, foram arvo de revisões importantes, os

conulários permaneceram praticamente ¡gnorados e inadequadamente descritos, face

ao avanço ocorrido na s¡stemática do grupo, particularmente a partir de meados da

década de 1980.

Ma¡s recentemente, entretanto, Leme ef at. (2000a, b) apresentaram os dados

preliminares de uma revisão sistemát¡ca dos conurários da Formação ponta Grossa,

com base em espécimes provenientes, única e exclusivamente, dos afloramentos de

Jaguariafva, PR. Embora esses dados tenham coraborado para um merhor

entendimento da s¡stemática do grupo, hav¡a a necessidade ainda de um estudo mais

aprofundado da morfologia da teca dos conulários devon¡anos da Bacia do paraná,

com óbv¡as implicações sistemáticas, bem como, um exame mais abrangente,

envolvendo outras ocorrências conhecidas e materiar adicionar, depositado em

coleções cientfficas diversas (e.g., Departamento de Geociências da uEpG,
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Laboratório de Geociênc¡as da UNG; Departamento de Georogia sed¡mentar e

Amb¡ental do lGc/usP). os aspectos acima constituem, o escopo principar da

presente díssertaçåo.

1.2. JusTtFtcATtvA

Os seguintes aspectos justificam o estudo realizado:

a- Estudos modeÍnos, enfocando espec¡armente as estruturas ¡ntemas das tecas

(vide Van lten, 1992b; Van lten eú af , em preparação) dos conulários do

Devoniano da Bacia do paraná, não existem, sendo importantes para o

entend¡mento da sistemática do grupo;

b- Dados preliminares de literatura eståo concentrados nas ocorrência do

município de Jaguariaíva, pR, mas outras oconências são conhecidas no

âmbito da Formação ponta Grossa, no Estado do paraná. Essas não foram

objeto de nenhum estudo, nos últ¡mos g9 anos, ¡sso é, desde Clarke (1913).

Por outro lado, nos últ¡mos anos, houve um enorme avanço no conhecimento

morfológico do grupo e, portanto, as descrições fornecidas por Clarke (lgl3)
não estão, obv¡amente, atualizadas;

c' conulários devonianos dos continentes austrais são bem conhecidos através

de estudos, especialmente gerados a partir da década de 19g0 e uma

comparação com os da Bacia do paraná, seria muito interessante, para o

entend¡mento das afinidades paleobiogeográficas da fauna.
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1.3. OBJETTVOS

Conforme acima demonstrado, até o presente momento, o único estudo

taxonômico disponfvel para os conulários da Bacia do paraná é o de clarke (1913).

Esse autor identificou as espécies pa¡aconularia africana (Sharpe 1gs6),

Paraconularia ulrichana (clarke 1 91 3) e conularia quichua ulrich 1g90, para

sed¡ment¡tos dâ Formação Ponta Grosse, regiôes de Tibagi, Jaguariafva e ponta

Grossa. obviamente, como já comentado, o estudo de clarke (191 g) necessita de

atualização, ou seja, os espécimes examinados pelo autor precisariam ser

reexaminados. lsso porque não é possfvel redescrevêJos a partir das ¡lustraçöes

disponfveis. Além d¡sso, algumas formes, como conutaria quichua ulrich, 1990, nåo

foram ilustradas, dada a sua péssima qualidade de preservaçåo (clarke, 191 3).

Embora nenhum estudo formal tenha sido realizado após clarke (1913), espécies de

conulários foram citadas por outros autores ou aparecem em listas taxonômicas (e.g.,

oliveira & Leonardos, 1943; cooper 1977, petri & Frjlfaro 1983, Lima 19g9). Dessa

forma, o presente estudo tem por objetivos:

a- revisão s¡stemát¡ca dos conulários (cnidaria) da Formação ponta Grossa,

Devoniano (?Lochkoviano-Frasniano), a partir do minucioso estudo

morfológico de tecas provenientes da Formação ponta Grossâ, dos

municfpios de Jaguar¡afva e ponta Grossa;

b- reexame dos atributos e termos morfológicos utilizados no estudo sistemático

dos Conufatae, especialmente os propostos por Babcock & Feldmann

(1986a);

c- verificação da existència de variaçåo na composiçåo da fauna de conulários,

segundo sua posição estratigráfica e,

d- comparaçäo da fauna de conulários da Formação ponta Grossa, com outras

do Domínio Malvinocáfrico, discutindo o seu caráter paleobiogeográfico.



Em adição aos objetivos acima, durante o desenvolv¡mento do presente estudo

foi possível traver um contato estreito com aspectos mais amplos da paleobiologia dos

conulatae. Em especial, a partir da revisåo sistemática e estudos tafonômicos

(Rodrigues, 2002) foi notado que muitos dos táxons de conulatae e seus atr¡butos

morfológicos diagnósticos não såo cons¡stentes (veja ¡tem 4.1; Rodrigues , 2OO2).

Obviamente, um amplo estudo cladfstico dos Conulata e nâo faz parte do escopo

orig¡nal do presente projeto de mestrado. De qualquer modo, como um exercício de

raciocínio e um treinamento inicial, são apresentadas também, no apêndice desse

documento, algumas cons¡deraçöes referentes à análise cladística preliminar dos

Conulatae (vide apêndice).

1,4. REVISAo CRÍTICA DA LITERATURA

Em decorrência do escopo da pesquisa rearizada, nesse item foram revisados os

dados de literatura referentes às questões de afinidades dos conulários (vide simões

et aL,2001a). Há cerca de 181 anos, estudiosos dos conulatae vêm reunindo um

volume substanc¡al de dados a respeito da sistemática, anâtomia, paleoecologia,

tafonomia e distribuição ambiental e temporal desse controverso grupo de

invertebrados marinhos, extintos. Recentes descobertas sobre a moÉolog¡a intema e

externa, a constituição da teca de conulários e espécimes preservados rh sÍu,

juntamente com a aplicação da teoria cladística na análise de afínidades dos

conulários, têm, em parte, contribuido para reviver as idéias propostas por Kiderlen

(1937). Segundo esse autor, os conulários foram afins aos cifozoários.

A detalhada revisão crítica da literatura dos Conulatae mostra que,

historicamente, é possível reconhecer fases distintas de estudo, com enfoque variável

ao longo das diferentes décadas, refletindo o desenvolvimento das pesquisas. No

perfodo de 1821-1979, por exemplo, as pesquisas a respe¡to dos conulários estiveram



fortemente concentradas na descriçåo e proposta de novas espécies. Esses estudos

foram responsáveis pelo estabelecimento do escopo taxonôm¡co do grupo, com o

reconhecimento de vários subgrupos, fundamentados em critérios fenéticos. Nos anos

80, o enfoque muda e vários artigos importantes foram publicados sobre a

paleoecologia dos conulários (Babcock & Feldmann, 1986a, b; Babcock et al.,'lg87a,

b; Harland & Pickerill, 1987; Van lten, 1989). Já na década de 90, o problema das

afinidades dos Conulatae fo¡ ma¡s intensamente debatido (Bergström, 1995; Brood,

1995a, b; Hughes ef al, 2000; Jerre, lgg3, 1994; McKinney ef â¿, 1995; Van tten

1991a, b, 1992a, b; Van lten & Cox, 1992; Van lten ef a/, 1996, 2000). Dessa forma,

uma ampla revisão da literatura é apresentada a seguir, procurando estebelecer

crit¡camente as diferentes fases h¡stóricãs da construção do arcabouço

teór¡co/conce¡tual referente aos Conulatae.

Século 19 e início do século 20: de Moluscos a Vertebrados. lnicialmente,

até os anos 30, os conulários foram aceitos como moluscos pelos maiores

especialistas da época. As primeiras interpretaçóes presentes na literatura sugeriam

que conulários eram afins aos cefalópodes. Essas ¡nterpretações estavam apoiadas,

mormente, nas semelhanças entre as conchas dos nautilóides, ortocônicos e a

presença de parede basal na teca dos conulár¡os (E¡chwald, '1840; Vanuxem, 1842).

Posteriormente, Lindström (1884) relacionou-os aos pterópodes, fundamentado na

similar¡dade entre a morfologia eliterna das conchas de algumas espécies de

pterópodes viventes e de Conularia (Babcock, 1991).

Em 1896, conulários foram atribuídos a outro filo de invertebrados, Annelida, por

R. Ruedemann, com base em mater¡al do Ordoviciano de Nova lorque. Esses

espécimes foram, posteriormente, referidos ao gênero Sphenothattus (Feldmann ef a/.,



1986; Bodenbendet et a|.,1989), cujas afin¡dades são desconhecidas, poss¡velmente

um Cn¡daria (Van lten et a\.,1992).

Finalmente, as interpretaçöes de que pertencer¡am aos Chordata (Termier &

Termier, 1949, 1953) estão fundamentadas em evidências nåo consistentes, ta¡s

como, uma suposta segmentação do esqueleto e presença de órgãos fotossensíve¡s

(Babcock, 1991, Termier & Termier, 1949, 1953; Steul, 1984).

Dos anos 30 aos g0: af¡n¡dades com Cn¡dar¡a. Kiderlen (1937) foi o pr¡me¡ro

autor a cons¡derar conulários como afins aos cifozoários. suas ¡nterpretaçóes foram

fundamentadas nas ilustreções de wiman (1Bgs), onde a simetria radial da teca dos

conulários está bem representada. Em sua reconstrução do modo de vida dos

conulários, esses aparecem com tentáculos, apresentando ciclo de vida consistindo de

uma fase inicial fixa, pol¡póide, seguida do desenvolvimento de uma fase medusó¡de,

livre natante (Kiderlen, 1937).

Desde Kideden (1937), muitos autores (Knight, I 937; Moore & Harrington,

1956a, b; Werner, 1966; 1967; 1969: 1973; B¡schoff, 1978; Van lten, lggia, b; 1992a,

b; Van lten & Cox, 1992; Van tten ef a/., 1996, 2000; Jerre 1993, 1994; McKinney ef

a/., '1995; Hughes ef al., 2000) obtiveram novas evidências que reforçaram,

conclusivamente, a idéia de que conulários são afins aos cnidaria (van lten 1991a, b,

1992a, b; Hughes ef al.,2000), tais como: a- morfologia da teca com cordóes, cristas,

espessamentos ¡ntemos nas arestas e linhas medianas; b- teca composta por duas

camadas distintas, uma interna mineralizada e outra externa, näo mineralizada, ambas

const¡tufdas de lamelas; c- provável modo de reprodução assexuada por brotamento;

d- modo de reparo de ¡njúrias caracterizada por deposiçäo de lamelas não

mineralizadas na superfície da camada interna da teca; e- crescimento da teca



caracterizado por extensäo da camada extema e espessamento da camada interna

mineralizada e, f- modo de vida séssil, com indivfduos isolados ou agrupados.

A morfologia e a microestruturâ das feiçöes internas presentes na regiäo das

arestas e linhas medianas (vide Fig. 5 e 6, mais adiante) dos conulários apresentam

similaridades em número, eranjo, tamanho e forma aos septos gástricos e estruturas

da teca dos cifozoários, Coronatae Haeckel e Stauromedusae Haeckel, sendo

consideradâs estruturas homólogas (Jerre, 1994; McKinney eú a/., i ggS; Van lten

1991a, b; 1992a, b; Van lten & Cox, 1992; Van lten et at.,1996,2OOO). A hipótese de

que as linhas medianas de conulários foram regiöes de inserção dos septos gástricos,

homólogos aos de cifozoários, está fundamentada em comparações com a anatomia

interna de Eoconularia loculata (wiman) e craterolophus fethys clarke. De fato,

conulários e estauromedusas, em queståo, apresentam seus septos bifurcados e

similares em número, arranjo e forma, sugerindo uma d¡sposição semelhante a dos

tecidos moles dos conulários, em vida (Van lten, 1g9l a; Jerre, 1994). Adic¡onalmente,

as tecas de conulários e coronados (Coronatae, uma ordem da Classe Scyphozoa

Götte) exibem similaridades na construçåo e no crescimento da teca, na

ornamentaçåo externa com corugações longitudinais e transversais e no modo de

reparo de injúrias, por formação de parede basal. Embora certos detalhes da anatom¡â

e crescimento da teca de conulários ainda näo sejam completamente compreendidos

(van lten, 1991a), a comparaçåo entre projeções internas perad¡ais e inter-radiais da

teca de coronados com, respectivamente, carenas e septos da teca de conulários,

índica que ambas são muito similares (Van lten 1991a, 1992a, b; Jerre, 1994; Van lten

ef a/., I 996; Hughes ef a/., 2000).

Outros fatores, tais como, corpo com seção transversal quadrada e simetria

radial tetråmera, além de análises filogenéticas apoiadas em dados paleontológicos,

morfológicos e moleculares indicam que conulatae é grupo irmão de stauromedusae
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(collins ef al., 2000r Marques & colrins, 2000). um fator sign¡ficante para esse

resultado foi a determinação de conulatae como animais sésse¡s, a part¡r de

observações dos conulários em depósitos de sufocamento (obrution deposlÍs) no

Devoniano da Bacia do paraná (s¡mões et al., 2000b). Além disso, conuratae e

stauromedusae não formam um grupo monofirético com cifozoários. Dados de

seqüênc¡as moleculares também indicam que stauromedusae não faz parte da classe

Scyphozoa (Collins ef a/., 2OOO; Marques & Collins, 2OOO).

conulariida: um novo firo de invertebrados marinhos. extintos. Em uma

série de artigos ao rongo dos anos go e g0, L. E. Babcock e R. Ferdmann

âpresentarâm uma visäo distinta a respeito da anatom¡a e relações filogenéticas dos

organismos atrlbufdos aos conulários. Essa visåo é derivada de uma interpretação

particular sobre a anatomia de partes moles e duras dos conulários (vide discussão no

item 4.1). Para Babcock & Ferdmann (19g6a), conurários såo animais que gerarmente

apresentam quatro faces; teca piramidal; simetria b¡lateral; integumento multilaminado,

moderadamente flexfvel, composto de fosfato de cálcio e protefna; teca formada por

cordões de fosfato de cálcio arranjados transversalmente através da face; base

afilada' terminando num pedúncuro, possivermente quitinoso, fosfático ou

quitinofosfático; nenhuma estrutura interna m¡neralizada (dura) conhecida; partes

moles internas compreendem um tubo arongado que se estende ao rongo do corpo e

uma ou mais estruturas globulares, todas com função desconhecida.

Fundamentados em ev¡dências morforógicas e minerarógicas, tais como, a

estrutura e a constituiçåo da teca (fosfato de cálcio e proteína) e a simetria bilateral,

como mostrado acima, Babcock & Feldmann (i9g6a, c) propuseram o Filo conulariida.

os autores argumentaram que os conulários apresentam morfologia distinta de todos

os demais grupos de animais conhec¡dos, podendo ser, dessa forma, atr¡buídos a um
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filo à parte. Nesse contexto, os caracteres morforógicos que suportam a afin¡dade com

cn¡dar¡a são interpretados apenas como homoprasias (Babcock ef a/., 199s).

Para Babcock & Feldmann (.,|996a, c), o novo f¡lo compreenderia,

aprox¡madamente, 40 gêneros, def¡nidos por: a- o espaçamento rerativo entre os

cordöes; b- a proporção de cordões opostos e alternados nâ linha mediana; c_ o

ângulo basal; d- a presença e a ausência de nodos e esp¡nhos (cristas) e, e- o
espaçamento entre nodos e espinhos (cristas). Além desses, o padrão da articulaçäo

dos cordões e o ânguro dos cordões, foram usados para definir espécies. As

lim¡tações dessas interpretações serão comentadas no ¡tem 4.1 .

. lnicialmente, as

pesquisas a respeito da sistemática dos conurários, engrobaram uma abordagem

envolvendo a chamada sistemática trad¡cional, fenética (Amor¡m, 1994, p.126;

Amorim, 1997, p.106). A maioria das publicaçóes do perlodo de 1g21 a i 979 são

descrições de novas espécies e novos gêneros, fundamentados, como dito acima,

apenas em critérios fenéticos. Nesse período, somente arguns autores, tais como,

Kiderlen (1937), Finks (1955), Moore & Harrington (19S6a, b) e Bischoff (197g),

enfocaram os probremas reracronados à pareobiorogia e afinidades dos conuratae.

Até 1939' pouca atenção havia sido dispensada à crassificação dos conuratae

(sinclair, I 952). Em 1939, Boucek formarizou a crass¡ficação previamente proposta

para os conulários da Boèmia. o autor apresentou três famílias (conularidae walcott,

conulariell¡dae Kiderren e serpulit¡dae Boucek) na ordem conularida Miller & Gurley,

reunindo um total de cinco gêneros e quatro subgêneros (Boucek, 1939).

Poster¡ormente, sugiyama (1g40) propôs uma emenda para essa crassif¡cação,

incluindo a Famíria conurariopsidae. Acrescentou três gêneros e um subgênero aos

demais válidos.
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Durante as décadas de 1 940 e l9SO, G.W. Sincla¡r elegeu novos gêneros e

espécies do Paleozóico médio, teis como: paraconulaía sinclair 1'g4o, ctimacoconus

sinclair 1942; conularina sinclair 1 942; Eoconutaria sinclair 'l g43; Glyptoconularia

sinclair 1 948; Anaconularia sinclair 1 952; catloconutaria sinclair 1952; ctenoconutaia

Sinclair 1 952; Diconutaria Sinclair 1952; Exoconutatia Sinclair 1952.

Uma nova proposta para a Família Conularidae Walcott foi apresentada por

sinclair (1952). Esse autor reagrupou os conulários em três novas subfamÍlias

(conulariinae, Paraconulariinae e ctenoconulariinae), dentro de conular¡dae,

mantendo as demais famílias anteriormente propostas por Boucek (1g39). Entretanto,

sinclair (1952) reconheceu que os membros da Famflia serpulitidae näo eram

conulários. Porém, é interessante notar que nas propostas de classificações, âcima

relatadas, não foram d¡scutidas as relaçöes em categorias taxonômicas superiores. No

entanto, esse autor contribuiu enormemente para o entendimento da sistemática dos

conulários tentando estabelecer as relações entre gêneros e espécies.

A abordagem filogenética dos conulários fo¡ somente tratada quatro anos mais

tarde, por Moore & Harrington (19s6a, b), no volume da clássica série ,,Treat¡se 
on

lnvertebrate Paleontology", Part F, coelenterata, conulata, embora as idéias de

parentesco já estivessem na literatura desde Kiderlen (1937). De acordo com esses

autores, conulários foram incruídos no Fifo coelenterata, classe scyphozoa e

subclasse conulata Moore & Harington. lsso devido à simetria tretâmera e à

presença de quatro septos m¡neralizados interrad¡ais. Em adição, Moore & Harrington

(1956a, b) reconheceram duas subordens entre os conulários (conchopeltina Moore &

Harrington e conulariina Miller & Gurley). uma nova família conchopeltidae foi

também proposta por (Moore & Harrington, 19s6a, b). As outras famílias (conularidae

e conulariellidae) iá reconhec¡das por sinclair (1940) foram consideradas como

válidas.
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A ocorrência de conulários com teca mostrando seção transversal circular foi

reportada pela primeira vez no Silur¡ano da Austrália, por Bischoff (1979). Também

nesse estudo, Bischoff (1978) apresentou uma descr¡ção detalhada dos caracteres

internos da teca dos conulários, observando diferentes tipos de septos, isso é,

espessamentos ¡ntemos ao longo da tece, na região da linha mediana. Seguindo

Kiderlen (1937), o autor propôs um significado funcional para as mesmas, ¡sto é, os

septos seriam estruturas de fixação dos músculos longitudinais que suportar¡am os

mesentérios, fundamentados na similaridade entre a disposiçäo interna e o

desenvolv¡mento dos septos dos conulários e mesentérios de cifomedusas viventes

(e.9., craterolophus sp.). os conulários descr¡tos por Bischoff (197g) foram atribuldos

a nova subordem circonulariina. A classificaçåo de Moore & Harrington (19s6a, b) foi

novamente ampl¡ada, com a ¡nclusão da Famllia circonularidae e as subfamílias

Austraconulariina e Circonulariinae (Bishoff, 1978).

Durante o período de 1970 a 2000, novos gêneros e espécies foram propostos

(Méndez-Alzola & Sprechmann, i973; Waterhouse, 1979, 1996; Lammers & young,

1984; Hergarten, 1985; Qian et at., 1997 e Hughes et at., 2OOO). Esses autores

seguiram a classificação de Moore & Harrington (19S6b), mas outros, (e.g.,

Mariñelarena, 1970; Jerre, 1993) não atribuíram os novos gêneros e espécies a

nenhuma categoria taxonômica supragenética.

Somente 44 anos depois de Moore & Harrington (f 9S6b), as afinidades

filogenéticas dos conulatae foram discutidas novamente. collins ef a/. (2000)

apresentaram argumentos cons¡stentes a favor da hipótese de que conulários estäo

relacionados aos cnidários, em particular aos cifozoários, fundamentados em

similaridades a dois grupos de scyphozoa, coronatae e stauromedusae. Esses

autores realizaram análises filogenéticas, incluindo dados paleontológicos e

neontológicos, indicando que Conulatae é grupo irmão de Stauromedusae, um grupo

13
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de cnidários polipóides, sésseis, tradicionalmente classificados dentro de Scyphozoa.

Assim, os conulários pertenceriam à nova Classe Stauromedusae e Subclasse

Conulatae, Filo Cnidaria (Collins ef a/., 2000).

Em relação às contribuições acima, nota-se que o estudo das relaçöes

filogenéticas dos conulários, a partir de análises cladísticas, constitui um importante

desafio à Paleontologia dos invertebrados marinhos paleozóicos. Nesse sentido, é

nítida a urgência de aplicação desse, procurando esclarecer as relaçöes entre os

gêneros que compöem o grupo intemo e a determ¡nação de seu escopo (vide

apêndice).
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1, ARCABOUçO CONCETTUAL E ll'IETODOLóctCo ADoTADO

A partir de dados filogenéticos, moleculares e morfológicos de grupos de

cnidár¡os aparentados, os conulários foram ¡nterpretados como pertencentes a uma

nova classe de cnidaria, classe stauromedusae Haekel, subclasse conulatae collins

et al. 2000 (conforme v¡sto no item 1.4). Desse modo, os conulários sáo hoje

interpretados como um grupo irmão de stauromedusae e parte de um grande grupo de

cnidários sésseis (collins et a1.,2000; Marques & collins, 2ooo; simões et at.,2ooob).

Portanto, o termo conuratae está sendo empregado no presente documento no

contexto sugerido por Collins et al. (2000).

Durante o estudo preriminar rearizado (Leme, 2000, proc. FApESp ggr1o124-1),

fo¡ notado que as feições ¡nternas (septos e carenas) da teca estäo preservadas. Tais

fe¡çöes såo comumente citadas na discussâo da morfologia funcionar e afinidades

filogenéticas dos conulários (e.g., K¡derlen, .1937; Kozlowski, 1968; Moore &

Harington, 1956a, b; Werner, 1966, 1967; Bischoff, i97g; Van lten, 1991a, b; 1992a,

b; Jene, lgg4; Van lten ef a/., 1996). Nesse sent¡do, a terminolog¡a e mesmo as

feições internas utilizadas por sinclair (1940, 1942, 1948, i9s2), Moore & Harrington

(1 956a, b), Bischoff (1978) e Van lten (1991a, b), Van lten ef a/. (1996), atém de

alguns termos referidos por Babcock & Ferdmann (19s6a) (e.g., articuração dos

cordões), foram utilizados na redescrição dos espécimes da Bacia do paraná,

disponíveis para estudo.

Deve ser lembrado aqu¡ que apesar do estudo de Babcock & Ferdmann (19g6a)

ser o único que procurou sistematizar a terminologia para a descriçäo morfológica de

conulár¡os e que os termos sugeridos são de fácil emprego, ao menos no nível

operacional (veja, por exemplo, Simöes ef at 1999, Rodrigues ef a/., 2000a, b), sua

utilização não pode ser desprovida de uma prévia, crítica e minuciosa anárise

15
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tafonômica. lsso porque, conforme discutido no item 4.1, eståo fundamentados na

util¡zação de caracteres biométr¡cos, passíveis de âlterações, segundo o modo de

preservação dos exemplares.

Sendo assim, no presente estudo, foram seguidas as recomendações sugeridas

por Leme et al. (200Oa, b) e Rodrigues ef a/. (2000b), isto é: a- o estudo taxonômico

dos conulatae deve estar fundamentado em coleções numerosas, para que o maíor

espectro possível de variações tafonômicas e morfológicas decorrentes sejam

identificadas; b- o estudo deve priorizar o exame de espécimes pouco deformados

(bem preservados), no caso de estarem disponíveis; c- a proposição de novos táxons

(gêneros e espécies) não deve ser fe¡ta com base em exemplares fragmentados ou

incompletos, uma vez que muitas das características externas (e.g., padräo de

articulação) var¡am ao longo do exoesqueleto do animal e, d_ comparações

fundamentadas em caracteres biométricos só deverão ser real¡zadas com base em

espécimes mostrando o mesmo tipo de preservação.

A partir das recomendaçöes referidas acima e dos resultados obtidos, as feiçöes

biométricas, isso é, ângulo basal e ângulo do cordão, foram excluídas da descrição do

material. Entretanto, a feiçåo espaçamento entre os cordöes foi utilizada, seguindo as

recomendações e cuidados já mencionados.
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2.2. PROCEDÊNCIA DAS AMOSTRAS

O presente trabalho envolveu o exame de espécimes provenientes da Seqüência

B (Bergamaschi, 1999; Bergamaschi & Pereira, 2001), da Formaçáo ponta crossa

(?Lochkoviano-Frasniano), regiões de Ponta Grossa e Jaguariaíva (Fig.1 e Fig. 2),

bem como outros que foram obtidos a partir do exame de Coleçóes Cientfficas da

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), da Universidade de Guarulhos

(UNG) e da Universidade de São Paulo (USP) (vide anexo). Embora trabalhos de

campo tenham sido também realizados na regiáo de T¡bagi, seção da estrada de

rodagem que l¡ga esse município ao de Telêmaco-Borba, nenhum exemplar de

conulár¡o foi aí encontredo.

Em Jaguariaíva, o afloramento estudado localiza-se no corte da estrada de ferro

Jaguariaíva - Arapoti (Fig. 3). O mesmo expõe os sed¡mentitos da seção-tipo do

Membro Jaguariaíva, que ocorre ao longo da ferrovia Jaguariaíva-Arapoti, desde o Km

2,2 (alt¡tude de 860m ) até o Km 6,6 (attitude de 960m) (Lange & petri, 1967). Esses

foram atribuídos por Bergamaschi (1999) e Bergamaschi & pere¡ra (2001) à seqúência

B, um Trato de Sistemas Transgressivo, na base da Formação ponta Grossa (Fig. 2).

Na seção examinada, fósseis de conulários ocorrem nos intervalos s¡tuados a

29-32 metros, a 39 metros e a 4448 metros do contato basal com a Formação Furnas

(Fig. 3). As localidades estão, respect¡vamente, situadas segundo as coordenadas

24"14'05"S I 49"42'54'W, aproximadamente no Km 3,8 e 24.14'68"5 / 49"43,19,,W, no

Km 4,5.

Nos intervalos acima, predominam os horizontes representados por depósitos de

sufocamento, que correspondem a tempestitos distais (Simöes ef a/., 2000a, c), que

são progressivamente sucedidos por folhelho cinza escuro, laminado e silt¡tos e

arenitos Interlaminados, intensamente bioturbados (Beçamaschi & pereira, 2001)

(Fig. 3).
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Folhelho cinza escuro a negro, tinamente laminado.

Siltito maciço ou laminado, fossilífero, contendo intercalações de
a¡enito muito ñno, exibindo micro hummackies.

læntes de a¡enito muito fìno

Arenito

X
tr
N
F

Alloramento encoberto

Micro hummockg

Bioturbação

Conulá¡ios

Figura 3- Seção colunar do afloramento situado na estrada de feno Jaguariaíva-Arapoti, Jaguariaíva,
PR, Formação Ponta Grossa, Seqüência B. Observe a distribuiçäo vertical dos conulários. A,lntervalo
de depósitos de sufocamento; B-C, Detalhe dos folhelhos da superfície de inundação marinha; D:
Folhelhos da superfície de máxima inundaçã0. Explicação: Setas em branco, superfície de inundação
marinha; pontilhado em branco, limite entre os depósitos de sufocamento e a superfície de inundação
marinha.



Os folhelhos escuros correspondem a superfícies de inundaçäo marinha,

enquanto os siltitos e arenitos apresentam evidências da ação de ondas. Os folhelhos

e siltitos agrupam-se formando ciclos assimétricos maiores (parasseqüências), com

até 20 metros de espessura (Bergamaschi, 1999; Bergamaschi & Pereira, 2001).

A posiçåo estratigráfica dos espécimes depositados na coleção da Universidade

Estadual de Ponta Grossa, provenientes do município homônimo, é ¡ncerta. As poucas

informaçöes disponíveis, conforme referido ânteriormente, indicam que esses provêm

dos afloramentos informalmente designados de curva le curva ll (Kotz¡an, 1995). Os

sedimentitos aflorantes nessa seção são, contudo, similares àqueles de Jaguariafva,

tanto em seu conteúdo fossillfero, como nas estruturas sedimentares.

2.3. DESCRTçÃO DO MATER|AL

As feiçöes morfológicas foram descritas, conforme já mencionado, com base em

Sinclair ('1940, 1942, 1948,1952), Moore & Harrington (1956a, b), Bischoff (1978), Van

Iten (199'1a, b), Van lten ef af (1996), Babcock & Feldmann (1986a, b, c), Feldmann &

Babcock (1986) e Babcock (1991a), levando em contâ, na medida do possível, as

recomendações sugeridas por Leme ef a/. (2000b) e Rodrigues ef â¿ (2000b):

2.3,1. Preparação dos Fósseis

Em decorrência do tipo de estudo aqui proposto, isso é, uma análise sistemática

de detalhe e, tendo em vista que, a observação da maior parte das feiçöes

morfológicas (e.9., espaçamento relativo entre os cordões; proporção relativa de

cordöes altemados e opostos na linha mediana; presença ou ausência de nodos e

cristas; morfologia de nodos e cristas padróes de art¡culaçôes dos cordões; morfologia

das carenas) (Figs.4,5 e 6) que são utilizadas na descrição e classificação dos

conulários (sensu Babcock e Feldmann, 1986a) carece de auxflio de equ¡pamentos
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Aberturo

ooo

Cristo

Cordoes

Linho Mediono

Sulco do oresto

Angulo do Cordöo

Tipos de
Gótico

Gótico curvo

^

Circulor onqulodo

^

Circulor curvo

Figura 4- Morfologia geral dos conulários, com as principais feiçoes e termos morfológicos utilizados nas
descriçöes anatômicas.
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l'c
LM

A B c

IR PR

Figura 5- Comparação entre estruturas internas de Conulatae e Stauromedusae: A- C, Cortes
transversais de Eoconularia loculata; D- F, Cortes transversais de Cratolorophus thetis,
Stauromedusae, modificado de Jerre (1994).

Figura 6- Comparação entre estruturas internas de Conulatae e Coronatae: A, Corte transversal de
coronado; B, Coronado inteiro; C, Conulário inteiro; D, Cofte transversal de conulário,
modificado de Van lten et a/. (1996).
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ópticos (e.9., estereom¡croscópio, m¡croscópio eletrônico de varredura), grande

atenção foi dispensada à preparaçåo física das amostras.

Foram preparados 133 exemplares de conulár¡os, provenientes dos afloramentos

anterioÍmente mencionados (Fig. 3). Dentre eles, 116 espécimes pertencentes à

Coleçäo Científica do Departamento de Zoolog¡a do IBB/UNESP. Além desses, foram

observados 06 espécimes provenientes da Coleçäo Cientlfica do lGc/USP, i 0

espécimes provenientes da Coleção Científica da UNG e 01 da Coleção Cientffica da

UEPG (vide anexo).

Embora possa pareær pouco, deve ser lembrado aqui que conulários são

elementos raros no registro geológico (Babcock ef a/- , 1990) e que, em recente

levantamento, Siviero & Fernandes (2000) constataram que em todas as coleçóes

paleontológicas oficiais do Rio de Janeiro, existem apenas 22 exemplares catalogados

e disponíveis para estudo. Portanto, a coleção de conulários estudada é,

possivelmente, a maior no Brasil,

No geral, os fósseis mantêm ainda uma fina película carbonosa recobrindo

extemamente a teca. Essa feição é importante, porque estão aí preservadas as

principais característ¡cas morfológicas empregadas na descrição e classificação dos

conulários, sem levar em cons¡deraçåo, é claro, outras estruturas, tais como, os

septos, as carenas e a m¡croestrutura da teca, como descrito em Bischoff, (1978), Van

Iten, (1991b), Van lten, (1992a, b), Jerre, (1994) e Qian et at., (1997). lnfelizmente,

porém, em decorrência do ¡ntemperismo dos sediment¡tos ânalisados, a pelicula

carbonosa não está, muitas vezes, preservada ao longo de todo o corpo do animal,

dificultando ainda mais a sua preparaçäo, dada à óbvia necessidade de observaçäo

dessa estrutura. Desse modo, a preparação do material estudado seguiu as etapas

abaixo relacionadas:
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a- PreÞaracão ffsica. Englobou a extraçåo dos espécimes da matriz sed¡mentar,

através da ut¡lização de brocas de dentista (de vários tamanhos), além de est¡letes,

tendo início com a extração da matriz, até o limite com o fóssil. Em seguida, sob

estereomicroscópío, os sedimentitos ainda restantes foram cuidadosamente retirados,

liberando o fóssil da matriz. Normalmente, parte do fóssil, contendo também uma

película escura, fica preservada na matr¡z. Na reâlidade, trata-se de um "negativo,,da

morfolog¡a do an¡mal, fe¡ção importante também, por conter estruturas (e.g.,

articulação dos cordões) que auxiliam na sua classificação.

uma vez extraído da matriz, a superffcie externa do fóssil foi atentamente

exam¡nada, sob estereomicroscópio, para retirada de grãos de sedimentos que podem

estar presentes junto ao sulco da aresta e a área entre os cordões do corpo do animal.

Em adição, os gÉos podem recobr¡r áreas importantes do esqueleto do animal,

d¡flcultândo sua moldagem em látex, mencionada mais adiente.

b'Gonsolidacão dos espécimes, Dada à natureza friável dos sedimentitos da

Formação Ponta Grossa que contêm os fósseis de conulários, à frag¡lidade intrínseca

dos espécimes estudados e à necessidade de moldá-los em látex, os mesmos foram

consolidados com verniz pol¡uretån¡co. Na literatura nacional, são raras as referências

descrevendo as técnicas para consolidação art¡ficial de fósseis ou de sua matriz (e.g.,

Rocha-campos, 1969; simões, inédito). seguindo as orientações desses autores os

exemplares foram consol¡dados, de acordo com o seguinte procedimento: a- as

amostras foram submetidas à m¡stura de verniz poliuretânico e acetona na proporçäo

de 2:1. Essa prát¡ca de preparação, utilizada anteriormente por Leme (2000) e

Rodr¡gues (2000), mostrou que para esses sediment¡tos, a concentração da solução

utilizada mantém as feições morfológicas tênues presentes nos fósseis; b- com um

pincel macio, aplicou-se cu¡dadosamente a mistura sobre as amostras; c_ esse
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procedimento foi repetido por volta de 2 vezes, dependendo do grau de decompos¡çåo

da matriz e, d- após 24 horas, as amostras estavam prontas para serem manuseadas.

c- Moldagem em látex. Nesta fase, foram moldados os fósseis em melhor

estado de conservaçäo, isso é: aqueles cujos nodos, cr¡stas, cordões e linha mediana

eståo preservados. os seguintes procedimentos foram seguidos: a- inicialmente,

passou-se sobre o fóssil uma pequena quantidade de hidróxido de amônio a 3S%; b-

em seguida, com o auxílio de um pincel, aplicaram-se sobre os fósseis camadas finas

de látex diluído em água e pigmentado com nanqu¡m preto. Nessa etapa, é importante

evitar a formaçáo de bolhas; c- posteriormente, esse processo foi repetido por cerca

de 5 vezes, aumentando a concentração do látex a cada nova aplicação; d- para se

obter moldes mais resistentes, tiras de gaze foram intercaladas com as camadas de

látex, e e- após a secagem completa, que levou aproximadamente 24 horas, o molde

foi retirado do fóssil e suas bordas aparadas com tesoura.

d- Secão e polimento dos fósseis. Os cortes de espécimes que apresentavam

estruturas internas forem real¡zados com o auxíl¡o de pequenos discos de aço

acoplados a caneta do motor de suspensão (aparelho odontológico). No corte, os

espécimes foram fixados a uma morsa para cortar a reg¡ão basal dos exemplares,

onde ta¡s estruturas encontravam-se preservadas. A partir dâÍ, para facilitar a

exposição das feiçöes intemas, as amostras foram desgastadas manualmente através

de sucessivos polimentos, com carborundo.

e- Fotoqrafia dos fósseis, os fósseis foram fotografados com f¡lme color¡do,

apenas para se obter um registro fotográfico geral de todo o mater¡al.



f- lmaqens d¡s¡ta¡s dos moldes de látex. Os espécimes estudados foram

anal¡sados e fotografados em estereomicroscóp¡o Zeiss, modelo SV6, com câmera

digital, JVC acoplada a um microcomputador PC e o software AxioVision. Esse método

permitiu o alto poder de resoluçäo e ampliação das imagens e possib¡litou a obtenção

das principais feições morfológicas dos conulários, diretamente na tela do computador,

sendo o método mais adequado e eficiente para o mater¡al em estudo (veja Leme,

2o0o).



3. RESULTADOS

3.I. PALEONTOLOGIA SISTEMÁTICA

A revisão s¡stemática aqu¡ apresentada demonstrou que a fauna de conulários

da Bacia do Paraná inclui, pelo menos, duas espécies pertencentes aos gêneros

conutar¡a sowerby 1820 e Panconulaía sinclair 1940, abaixo descritas. Dentre os

133 exemplares examinados, 1 16 pertencem a conularia quichua ultich 1890. Apenas

dois exemplares (cuPg-1 e GP/1 E4194c) foram atribuídos à Paraconularia africana

(sharpe 1856). O restante (15 espécimes) não pode ser atribuído a nenhum táxon,

devido à qualidade de preservação. lnvariavelmente, nesses casos, a ornamentaçåo

da teca não está preservada.

PALEONTOLOGIA SISTEMÁTICA

SUBCLASSE CONULATAE, Collins ef aI 2000

FAMíLn Conular¡idae, walcott 1886

GÊNERo Conularia SowerbY 1820

Discussão. o texto apresentado a seguir, referente ao gênefo conular¡a, está, em

grande parte, fundamentado em Van lten ef a/. (em preparação). Desde a proposição

do gênero Conular¡a por Sowerby em '1820, tendo C. quadrisulcata Sowerby do

Siluriano da lnglaterra (Sinclair, 1940) como a espécie t¡po, esse gênero foi

reinterpretado por diversos autores. sinclair (1940, p. 73) diagnosticou-o da seguinte

forma: "Conulários com cordöes distintos, pouco espaçados, com nodos; cristas ou

estrias atravessando todo o comprimento dos interespaços. septos ao longo da teca

ausentes". sinclair (1940, p. 73) também designou c. niagarensis Hall (siluriano) como

uma espécie mu¡to semelhante ao genótipo. Posteriormente, em seu trabalho sobre a



classificação dos conulários, Sinclair (1952) atr¡bu¡u Conularia à subfamília

Conulariinae subfam. nov., caracterizada (Sinclair, 1 952, p. 1 37) por: "Conulários com

o sulco da aresta raso que não interrompe a ornamentaçâo, sem cordões marcados ou

outras estruturas." Segu¡ndo Sincla¡r (1940), Moore & Harrington (1 956b, p. F60)

diagnosticaram o gênero Conularia como: "Conulários com cordões bem defin¡dos,

pouco espaçados, com nodos; cristas ou estrias atravessando todo o comprimento dos

¡nterespaços; l¡nha med¡ana não marcada superf icialmente por sulco ou elevação e

sem septo interno." Esses mesmos autores (Moore & Harrington, 1956b, p. F60)

atribuíram Conularia à família Conularidae, caracterizada por incluir: "Conulários com

arestas da teca marcadas por sulco longitudinal que nåo interrompe a ornamentação e

näo é acompanhado por um espessamento d¡st¡nto."

Recentemente, Babcock & Feldmann (1986a) reexaminaram espécies do

gënerc Conularia do Devoninano e Mississipiano da América Norte, as quais foram

diagnosticadas como tendo "cordões, geralmente, pouco espaçados, 9-84/cm.

Aproximadamente 60% dos cordões são alternados na linha mediana; mais de 40%

são opostos; dois cordöes adjacentes na face formam um árco que atravessa a face.

Ângulo basal pequeno, go a 230. Nodos, espinhos (cristas) adaperturais e espinhos

(cristas) adapicais usualmente presentes e pouco espaçados, 1'7lmm".

Fundamentados nessa nova diagnose, Babcock & Feldmann (19864) atribufram certas

espécies a Conularia, sem, no entanto, rev¡sarem as classificações prévias.

Poster¡ormente, Babcock ef a/. (1990, p. 898) emendaram a diagnose de Babcock &

Feldmann (1986a) alterando apenas os valores de ângulo basal (6o a 23o) e

espaçamento de nodos e cristas adapicais (l -1O/mm). Curiosamente, o conceito de

Conularía de Babcock & Feldmann (19864) e Babcock ef a/. (1990) inclui espécies

(e.g., C. subcarbonaria Meek & Worthen) que nåo apresentam cr¡stas no interespaço.

Conforme indicado acima, Sinclair (19a0) e Moore & Harrington ('1 956b) atr¡buem a
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presença de cr¡stas nos interespaços, como uma das caracterfsticas d¡agnósticas para

esse gênero. Adicionalmente, a diagnose de Babcock & Feldmann (1986a) e Babcock

ef a/. (1990) nåo apresenta informações sobre a anatomia do sulco da aresta, outra

ceracter¡stice importante nas diagnoses anter¡ores (Sinclair, 't940; Moore & Harrington

1956b).

Conulários recentemente atribuídos ao gênero Conularia (Babcock &

Feldmann, 1986a; Jerre, 1993; Van lten ef a/., 1996) cons¡stem em organismos que,

na maioria das vezes, apresentam quatro faces, cordöes distintos, que arcam em

direçäo a abertura através da face e apresentãm numerosos nodos e cristas (Van lten,

et al., em preparação),

Os cordöes são expressões de corrugações trocoidais e, em muitas espécies,

mostram-se recurvados ou descontfnuos na regiäo da linha mediana. Na maioria das

espécies, os cordões são sempre contfnuos no sulco da aresta, onde geralmente são

mais finos e curvam-se levemente em direçåo à abertura (e.9., Van lten eú a/., 1996,

Est. 3, fig. 2). Em apenas uma espécie, C. sarae Jerre (S¡luriano, Suécia), os cordões

näo são contfnuos no sulco da aresta e suas term¡nações alternam-se (veja Jerre,

1993, Est.2,tig.2).

O interespaço entre dois cordöes adjacentes exibe numerosas cristas que

podem ser levemente inclinadas em relação a linha mediana (Van lten ef a/., 1996).

Aparentemente, poucas são as espécies que não apresentam cristas no interespaço

(e.9., C. subcarbonaria; Babcock & Feldmann, 1986a, f¡9. 1 1 .4). Na maioria delas, as

cristas estendem-se por todo o comprimento do interespaço, conectando-se com o

cordão adjacente (e.9., Reed, 1933, Est. 19, fig. 4a; Jerre, 1993, Est. 2,, fig. 1; Van lten

ef á/., 1 996, Est. 3, figs 1 e 4; Richardson & Babcock, 2002, fig. 1 .4, 5). Além disso,

tanto os nodos quanto as cr¡stas não se alinham longitud¡nalmente. No sulco da

aresta, os nodos e as cristas säo menos espaçados entre si âo longo do cordão, do
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que nas faces. As cristas, nessa região, são muito finas e são separadas por

pequenas elevaçöes chemadas de estr¡as (e.9., Jerre, 1993, Est. 2, lig- 'l:' Van lten ef

a/., 1996, Est.3, fig.2).

Recentemente, algumas espécies formalmente atribuídas a Conularia têm sido

refer¡das a um novo gênero. Por exemplo, Hergarten (1985) estabeleceu o gènero

Holoconularia, fundamentado em espécimes de conulários que apresentavam cordões

descontínuos no sulco da âresta. Anter¡ormente, no entanto, Boucek (1939) propôs o

gênero Mesoconulaia, que incluiu espécies formalmente designadas como Conular¡a,

porém essas não possuíam cristas. Em 1952, Sinclair erig¡u o gênero Ctenoconular¡a,

cujas caracterfsticas diagnósticas eram o ångulo basal pequeno (aprox¡madamente

10o), as cristas restritas à regiäo basal, sendo que seu comprimento at¡ng¡a âpenas a

metade do interespaço e os cordöes que terminavam alternados na margem do sulco

da aresta. S¡nclair (1952) propôs também outros gèneros (e.9., Diconularia), incluindo

espécies, tais como, Conularia micronema Meek que são similares a Conular¡a

quadrisulcata, mas, com arestas possivelmente sem sulco e linha med¡ana associada

a um pequeno septo (Moore & Harrington, 1956b, p. F61). Babcock & Feldmann

(19864), poster¡ormente, reinterpretaram Diconular¡a como um sinônimo jún¡or de

Conularia.

As espécies do gênero Conularia, tradicionalmente, têm sido referidas como

espécies com estruturas internas ausentes nas arestas (e.9,, Sinclair, 1948, 1952',

Moore & Harrington, 1956b). Esse argumento, dentre outros, fundamentam as

classificações taxonônicas, em termos de categorias supragenéticas. Entretanto, as

ocorrências de C. quichua e C. milwaukeensls, além de outras espécies desse gênero

internamente espessadas (C. a/berfensls Reed e C. splendida B¡llings) ¡ndicam que o

conceito tradicional do gênero Conularia é muito restrito e deve ser quest¡onado. Deve

ser lembrado aqui que o caráter espessamento interno parece variar dentro das



populaçöes de Conularìa, como indicado pelos dados dos espécimes da Bacia do

Paraná, onde dentre 116, apenas 3 possuem tal estrutura. Em adiçåo, a v¡sual¡zação

dos espessamentos ¡nternos exige espécimes em bom estado de conservaçåo.

Alternat¡vamente, espessamentos internos, presentes nâs arestas ou linhas medianas

de no mlnimo quatro espécies de Conularia, podem ter surg¡do independentemente

nessas espécies. Similarmente, Conularia com cristas ausentes nos interespaços

podem ter perdido essas estruturas secundar¡amente ou não ter preservado, devido ao

grau de esfoliação da teca (Rodrigues, 2002; Simões et al. em preparação).

Desse modo, um conceito mais amplo do gênero Conularia poderia ser

expresso da seguinte forma: conulários com cordões trocoidais, que se interrompem

ou näo na região da linha mediana, geralmente contínuos no sulco da aresta, onde

curvam-se levemente em d¡reção à abertura; art¡culaçâo do tipo gót¡co ou circular

angulado; interespaços geralmente atravessados por cristas que näo se alinham

longitudinalmente; nodos presentes; espessamentos intemos na aresta e linha

med¡ana podem estar presentes. Curiosamente, esse conceilo é s¡milar em muitos

aspectos àquele apresentado por S¡ncla¡r (1940) e Moore & Harrington (1956b), mas

difere substancialmente do proposto por Babcock & Feldmann (l g86a) por excluir

caracteres b¡ométricos tais como, por exemplo, ångulo basal e espaçamento relativo

dos cordões, dos nodos e das cr¡stas, conforme já sugerido por Leme ef a/. (2000b),

Rodrigues ef al (2000b) e Simões ef a/. (em preparação).
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Conularia guichua Ulrich, 1890

Estampa I e 2

Conular¡a quichua Ulrich. Kayser, 1897, p.288, Est. 11, f¡gs. 1-2; Thomas, 1905, p.

254-255, Est. 12, fig. 19.

Conularia ú. qu¡chua Ulrich. Ahlfeld e Branisa, 1960, Est. 4, fig. 9; Lof, 1985.

Conularia (Mesoconular¡a) qu¡chua Ulrich. Boucek, 1939, fig. 3e.

Mesoconularia quichua Ulrich. Sinclair, 1948, p. 1 19.

Conular¡a cf. undulata Conrad. Sensu Reed, 1904, p. 248-249, Est. 31, figs. 1-1a;

Hansman et al., 1962, p. 2'l-22.

Conularia qu¡chua var. nov. Branisa, 1965, Est. 43,fi1.2.

Conularia sp. Branisa, 1965, Est.43, figs, 5-6.

Mesoconularia ulrichana Lima, 1989, p. 1 8.

Emenda à diaqnose específica. Conular¡a com arestas e linhas medianas 
:

espessadas (Est. 1, figs. a, b, e, i). Carenas estendendo-se, na base, a uma estrutura

à moda de "pilar central" (Est. 1, figs. a-d). Pontuaçöes indeterminadas iregularmente

distribuidas na regiåo da abertura da teca (Est. l, figs. e, f, g, h).

Descricão.Conuláriocompleto,faltandoabaseemalgunseXemplares(n=47),

apresentando quatro ou raramente cinco faces e comprimento variando de S,g4 " i

l

9,55cm. Faces semelhantes na largura. Carenas presentes nas quatro arestas e 
I
..

restritas à região basal (Est. 1, figs. a, b). Estrutura à moda de um "pilar central" (Est. 
i

l, figs. c, d), apresentando mesma const¡tuição da teca, conectada às carenas. l

Espessamentos intemos na reg¡ão da linha med¡ana (Est. 1, fig. e, i). pontuaçöes de

natureza näo conhecida irregularmente distribufdas na região da abertura da teca (Est.

1 , figs. e, f, g, h).
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Estampa 1

Estampa 1- Conularia quichua, estruturas internas: A-C, Detalhe das carenas na base, espécime

DZP-3073a;8,x1,2i C-D, "Pilar central"; C, Espécime DZP-3073a x1,2;D, Espécime

DZP-17057; E, Esquema do molde interno de conulário mostrando as camadas

externas da teca e estruturas internas; F-H, Pontuações irregularmente distribuídas na

região da abertura, espécime DZP-3082; F, x1,6; l, Septo na região da linha mediana,

espécime DZP-3618. Explicação: Setas em branco, carenas, septo e pontuaçoes;

setas em vermelho, "pilarcentral"; escala gráfica (0,5 cm).
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Cordóessempreopostosnalinhamediana,contínuosnosulcodaaresta(Est.2,

figs.a,b,c,j,k),emnúmerode30a40,porcentímetro,apresentandoarticulaçäodo

tipo c¡rcular angulado nas regiões da abertura e mediana e gótico a 10 mm da base

(Est. 2, figs. a, b, c). Nodos pequenos e hemisféricos (Est 2, figs h, i)' em número de

4aS,pormilímetro,concentrados(4a7lmm)nasproximidadesdasarestaselinhas

medianas. Cristas longas e afiladas, atravessando todo o comprimento dos

interespaços,predominantemente,intersectamoscordöesnonodoeterminamentre

dois nodos (Est. 2, figs. dg). crista adapical ausente. Parede basal presente no

espécime DZP-36'11a.

ocorrências, Formaçäo Ponta Grossa, seqilência B (Membro Jaguariafva),

?Neolochkoviano-Emsiano (Bergamaschi' 1999)

Localidades e horizontes fossillferos. Afloramento situado nos qu¡lômetros 3,8 e 4'5

da estrada de ferro (Ramal Jaguaria¡va-Jacarezinho), Jaguariafva, PR, nos intervalos

de 29-32 m, a 39m, e de 4448 m do contato basal com a Fm. Furnas. Afloramentos

"curva l" e "curva ll" em Ponta Grossa, PR.

Mater¡at exam¡nado. Espécimes DZP-3073-3085, 3316-3318, 3321-3324' 3327,

3329-3331, 3502-3505, 3507-3517, 3609-3621, 3623-3624,3626-3634' 3684' 3686'

16814-16815, 16818-16820, 17036¡7053, 17057-17058 da coleção científica do

Depto. de zoologia, Laboratór¡o de Paleontologia, IBB/UNESP; UEPG-D-058' da

coleçåo científica do Depto. de Geociências da universidade Federal de Ponta

Grossa; GP/1E-2575,3177- 3178, 3191 , 4914, GP/3E.3569, da coleçäo Cientffica do

Depto. de Geologia Sedimentar e Ambiental do IG/USP; UnG- CuPg2, 4, 9' 10' 14' da

coleçåo cinetffica do Laboratório de Geociências da universidade de Guarulhos
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Estampa 2- Conularia quichua, morfologia geral: A-C, Articulação dos cordões ao longo da teca; A, Espécime DZP-3082; B-C, Espécime GP/1 E4914;D-
G; Cristas, espécime DZP-3509; D-E, x1,2; F-G, x1 ,6; H-|, Nodos; H, Espécime DZP-3082; l, Espédme DZP-3081b; J-K, Detalhe das arestas;
J, Espécime DZP-3082; K, Espécime DZP-3331. Explicação: Escala gráfica (1mm). E

Regioo
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Discussão. Conularia quichua difere de todas as espécies descritas de Conularia por

apresentar arestas espessadas na regiáo basal, estendendo-se a um "pilar central" de

mesma constituição da teca, portanto, mineralizado (Est. 1, figs. a-d). Tais estruturas

podem estar relacionadas a septos longitudinais unidos na região basal, formando um

'pilar central". Esse padräo ocorre em espéc¡es de Stauromedusae (e.9.,

Craterolophus fefhys). Os septos longitudinais de C. ¿efhys são unidos a um centro

comum na região basal e, na reg¡ão do cálice, convergem para a cav¡dade

gastrovascular (Jerre, 1994) (Fig. 5). Além disso, a linha mediana apresenta

espessamentos pareados, como em Metaconularia Sinclair. Pontuações

indeterm¡nadas ocorrem irregularmente na região da abertura da teca.

Em sua grande maior¡a, os espécimes de C. quichua, aqui estudados, estão

completos e inflados, perm¡tindo a observação de certos caracteres (e.9., carenas,

septos na linha mediana, pontuações musculares) não referidos para os espécimes do

Devoniano da Bolivia, descritos por Babcock et al. (1g87a), nem aqueles estudados

por Clarke (191 3), para a mesma unidade l¡toestratigráf¡ca. Nesse sentido, a

morfologia de C. quichua é ma¡s complexa do que aquela originalmente descrita por

Clarke (1913) e Babcock et al. (1987a).

Assim, como em outras espécies de Conularia, em C. quichua os cordões são

sempre contínuos no sulco da aresta, onde se curvam adaperturalmente. Entretanto,

nessa espécie as cristas såo ma¡s af¡ladas do que na maioria das outras espécies do

gênero (e.g-, C. milwaukeensþ. O material da Bolívia está fortemente achatado e,

portanto, os caracteres biométricos eståo modificados. Segundo Babcock et a/.

(1987a), C. qu¡chua é muito semelhante a C. niagarensis por possu¡r articulação dos

cordões do tipo circular angulado, na maior parte da teca. Poém, C. qu¡chua

apresenta articulaçäo dos cordões do tipo gótico na regiåo basal. A única diferença

entre C. quichua e C. niagarensis seria o ångulo basal. Contudo, diferenças na



preservaçåo entre espécimes inflados e fortemente achatados não permitem o uso

dessa feição na d¡agnose dessa espécie (vide ¡tem 4.'1). Dessa forma, o stafus de C.

nragarensrs como táxon válido deve ser aval¡ado no futuro.

Outra diferença marcante entre C. quichua e as demais espécies descr¡tas de

Conular¡a é a ocorrência de espécimes mostrando cinco faces verdadeiras (Fig. 7). A

ocorrência de tecas não apresentando quatro faces tem sido observada em outros

gêneros de conulários, incluindo Conulaina tr¡angulata (Raymond) (très faces) e

Paraconularia ølssour'ensrs (Swallow) (seís faces) (Babcock et al., 1987b), mas não

em Conulaia. Portanto, o espécime de C. quichua (DZP-3081b, F¡9. 7) com teca de

cinco faces é o primeiro do gênero a ser documentado na literatura com tal

caracterfstica e também para os Conulatae, em geral.

lndivíduos da espécie Conularia quichua oconem isoladamente ou formando

agrupamentos de dois ou três exemplares (Fig. 7). Anteriormente, agrupamentos de

indivíduos do gênero Conularia estavam restritos às espécies C. splendida Billing, C.

tenu¡costa Ruedemann e C. congregafa Hall (Van lten & Cox, 1992). Portanto,

agrupamentos de Conulaia quichua, säo aqui reportados pela primeira vez (vide

Rodrigues et aI.,20O1: Rodrigues, 2002).

A revisão efetuada indica que a fauna de conulár¡os da Bacia do Paraná,

Formaçäo Ponta Grossa, é amplamente dom¡nada por Conularia quichua (vide item

4.3\.
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Figura 7- Conularia quichua: A-8, Espécime DZP-3081b com cinco faces verdadeiras; C-E, Agrupamento
com três espécimes, exemplar DZP-3686a, b, c; C-D, Espécimes vistos em corte (vista superior);
E, Mesmos espécimes, molde externo (vista lateral). Explicação: Setas em branco, arestas;
setas em preto, espécimes agrupados; escala gráfica em A-8, (0,5 cm); em C-E, (1 cm).
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GÊNERo Paraconuraria Sinclair I 940

Discussão. Alguns gêneros (e.9., Calloconulanã Sinclair, Flectoconularia Waterhouse)

são muito similares, em suas morfolog¡as externas, a Paraconularia. Curiosamente, a

partir de um exame cuidadoso das descr¡ções apresentadas para esses gèneros,

observa-se que os caracteres utilizados para diferenciá-los de Paraconular¡a

necessitam ser revistos. Por exemplo, o gênero Calloconularia mostra caracteres

muito similares a Paraconularia (e.9., cordóes descontínuos no sulco da aresta,

espaçamento dos cordões, linha mediana marcada apenas pela flexão dos cordões).

Entretanto, Calloconularía é distinta de Paraconularia por apresentar cristas nos

interespaços (Moore & Harrington, 1956b, fig. 51.6; fig. 50, p. F63 e F64). Porém, a

preservaçäo dessa feição morfológica está estre¡tamente relacionada ao grau de

esfoliaçåo da teca, que varia de acordo com o grâu de intemperismo (Fig. 7)

(Rodrigues, 2002; S¡möes ef a/., em preparaçäo).

Outro exemplo é identificado no artigo de Waterhouse (1979). Esse autor

reconheceu três espécies de Paraconulaia lP. dewentensrs (Johnson), P. omata

Waterhouse e P. mataumensls Waterhousel para o Permiano e Triáss¡co da Nova

Zelândia. Além desse, o autor propôs o gênero Flectoconularia, a partir de tecas

fragmentadas (Waterhouse, 1979, p. 484, fig. 4-7). O novo gênero foi diagnosticado

por apresentar cordöes que curvam-se para a base no sulco da aresta. Normalmente,

em todos os conulários que apresentam essa feição (e.9., Paraconularia, Conularia,

Metaconularia), os cordões no sulco da aresta curvam-se para a abertura.

Notavelmente, porém, se os fragmentos da teca, util¡zados por Waterhouse (1979)

para eleger Flectoconularia, forem reorientados, ou seja, o que está representando a

região basal, representar a reg¡ão adapertural, os cordöes do sulco da aresta curva-

se-ão em díreção à abertura, como em todos os outros conulários conhecidos.
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Comparando esses fragmentos com os espécimes atribuídos a Paraconularia por

Waterhouse, nota-se grande semelhança morfológica, não sendo possível diferenciá-

los desse por qualquer outro caráter. O material estudado por Waterhouse (1979)

necess¡ta, portanto de reexame urgente.



Paraconular¡a africana (Sharpe, I 856)

Estampa 3

Conulaia afr¡cana Sharpe, 1856, p. 214, Est. 27,Íigs. 13a-b; Ulrich, 1892, p.29-31 ,

Est.3, fig.4; Reed, 1904, p.247-248; Shwaz, 1906, p. 362-363, Est. 7, figs. '13, 15;

Reed, 1925, p. 103, Kiderlen, 1937, figs. 15,26;1-2; Moore e Harrington, 1956b, p.

F60-F61, figs. 46, 11; Ahlfeld e Branisa, 1960, Est. 4, f¡g. 13; Hansman et al., 1962,

p. 21; Bran¡sa, 1965, Est. 44, figs. 1-3, 6, '12, 14-16; Babcock et a1.,1987a, figs. 4A-

D, 8C, Tab. 1.

Conularia africana var. striatula Kozlowski, 1923, p.67-68, Est.7, figs. 1-3.

Paraconularia africana (Sharpe). Sinclair, 1948, p. 187-188; Cecioni, 1982, Est, 1,

f¡gs. A,B.

Conular¡a s.l. sfn'a¿u/a Kozlowski. Sinclair, 1948, p. 285.

Conulaia aficana striatula Kozlowki. Ahlfeld e Branisa, 1960, Est.4, fig. 3; Branisa,

1965, Est.44, figs.5, 7, 10.

Conularia sp. Branisa, 1965, Est. 44,fig.4, Est. 78, fig. 5.

Conularia óarni Ulrich. Sensu Schwaz, 1906, p. 362, Est. 8 f¡9. 14; Bran¡sa, 1965,

Est.44, figs. 14-16.

Emenda à diaqnose esoecífica, Paraconular¡a que apresenta arestas internamente

espessadas (carenadas) (Est. 3, figs. f-h).

Descricão. Conulário completo, apresentando quatro faces e comprimento máximo de

12,2cm. Carenas presentes ao longo das arestas (Est. 3, figs. f-h). Espessamentos

internos na regiåo da linha mediana ausentes. Cordões alternados na linha mediana

(Est. 3, fig. d), descontínuos no sulco da aresta (Est. 3, fig. e), em número de 10 a 30,

por centímetro, apresentando articulação do tipo gótico, ao longo da teca (Est. 3, figs.

a-c). Nodos, cristas e parede basal ausentes.
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Estampa 3-Paraconularia africana, morfologia geral: A-E, Espécime CuPg-O1; A-C, Articulação dos cordões ao longo da teca; D, Linha mediana; E, Aresta; F-
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Ocorrências. Formação Ponta Grossa, Seqüência B (Membro Jaguariaíva),

?Neolochkov¡ano-Emsiano (Bergamaschi, 1 999).

Localidades e horizonte fossilífero. Afloramento situado no Km 4,5 da estrada de

feno (Ramal Jaguariaíva-Jacarezinho), Jaguariaíva, PR, no intervalo de 4448m do

contato basal com a Fm. Furnas. Nível estratigráfico ¡ndeterm¡nado.

Material examinado. Espécime CuPg-1 pertencente à Coleção C¡entff¡ca do

Laboratório de Geociências da Universidade de Guarulhos (UNG); GP/3E-4194c,

Coleção Científica do Depto. de Geolog¡a Sedimentar e Ambiental do IG/USP.

Discussão. P. afr¡cana difere das espécies de Paraconulada por apresentar carenas

ao longo das arestas, feiçäo pela primeira vez descrita parâ essa espécie (Est. 3, figs.

f-h). Outras espécies do mesmo gênero exibem também espessamentos internos na

teca. Por exemplo, Paraconularia ulr¡chana (Clarke), que ocorre na Formaçåo ponta

Grossa (Clarke, 1913), apresenta carenas, mas somente nas linhas medianas. Outra

espécie, Paraconulaia crustula White, do Carbonífero da América do Norte é

caracterizada por apresentar arestas carenadas, possuindo, no entanto,

espessamentos ¡ntemos nas linhas medianas (Van lten, 1992a).

Outras feiçöes morfológicas que caracterizam P. afrbana incluem o

espaçamento entre os cordões, variando em número de 10 a 30 cordões, por

centfmetro e a art¡culação do tipo gótico ao longo da teca (Est. 3, f¡gs. a-c). Embora os

exemplares descritos por Babcock et al. (1987 a) do Devoniano da Bolívia apresentem

articulação do tipo gótico curvo, espécimes de P. afr¡cana da mesma localidade,

referidos por Koslowski (1923) e exemplares do Devoniano do Uruguai (Mendéz-Alzola

& Sprechmann, 1973), também mostram articulação do tipo gót¡co. Ouha feição
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morfológ¡ca descrita por Babcock et al. (1987a), que não foi observada no material

examinado, é a presença de nodos e cristas adaperturais em número de I a 2, por

m¡lÍmetro, ao longo do cordåo. Curiosamente essas feiçöes não foram encontradas

também em exemplares de P. africana do Devoniano do Uruguai (Mendéz-AÞola &

Sprechmann, 1973) e da Bolívia (Conularia va¡. striatula Kozloswski, 1 923).

Entretanto, a preservaçäo dessas feiçöes está intimamente relacionada ao grau de

esfoliação da teca (Fig. 8) (Rodrigues, 2002; Simóes et al., em preparação).

Babcock ef a/. (1995) diferencia P. aficana de P. sahara pr¡nc¡palmente pela

presença ou ausência de cristas. Porém, a designaçåo de P. saharâ está

fundamentada em um único exemplar (USNM 483893) ¡ncompleto e, segundo os

auiores, a ausênc¡a de nodos e cristas pode estar relacionada à quebra ou ao

intemperismo (esfoliação da teca). Portanto, o sfafus de P. sahara carece de ævisão

ulter¡or.

Clarke (1913) descreveu P. africana para a fauna devoniana da Bacia do

Paraná, fundamentado em material proven¡ente da reg¡ão de Ponta Grossa.

Entretanto, os espécimes referidos por Clarke (1913, Estampa Vlll, figs. 12-15) como

pertencentes a P. africana, apresentam cordões finos e pouco espaçados. Essas não

säo feiçðes comuns à P. aficana. Desse modo, seria extremamente interessante

revisar o material original de Clarke (1913). Uma vez que esse estudo está sendo

conduzido pela aluna Fernanda Siviero (UFRJ), orientada do Prof. Dr. Antônio Carlos

Sequeira Femandes (Museu Nacional, RJ) e que o presente documento está sendo

encerrado em setembro dê 2002, prefere-se, de momento, aguardar os resultados

para futuras comparaçöes. De qualquer modo, contudo, a única ocorrência registrada

de P. africana nos estratos da Formação Ponta Grossa é a do material aqui analisado,

proveniente da região de Jaguariaíva, PR. Representa, desse modo, a prime¡ra

ocorrência dessa espécie na Bacia do Paraná (vide Leme et aL.,2001).



Figura 8- Esfoliação da teca de conulários:A-8, Esquema de esfoliação da teca de conulários; C-D, Conularia
quichua,espécime DZP-3509, x1,6; C, Conularia trentonensis, x22.



4. DTSCUSSÃO

4.I. ATRIBUTOS E TERMOS MORFOLÓGICOS

Não há consenso na l¡teratuÍa quanto à posição sistemática dos conulários, bem

como o número de gêneros e espéc¡es que compöem o escopo desse grupo (Moore &

Harrington 1956b; Babcock 1991; Babcock & Feldmann 1986a, b, c; Babcock el

a1.1987a; Van lten 1987; 1989; 1991a, b; '1992a, b; 1994; Van lten e¿ a¿ 1996; Q¡an et

al. 1997 i Collins ef a|.,2000 dentre outros). lsso decore do pouco entendimento dos

âspectos ontogenéticos, evolutivos e funcionais da morfolog¡a da tecâ dos Conulatae

(Bishofi, 1978).

A revisão da literatura mostra que autores dist¡ntos têm util¡zado diferentes

atributos e termos para a descrição da morfologia da teca dos conulários. Bischoff

(1978), por exemplo, utilizou as caracterfsticas internas da teca para a descrição de

conulários do Eos¡luriano da Austrália. Sincla¡r (1940, 1942, 1948, 1 952), Van lten

(1991a, b) e Van lten ef a/. (l 996), por outro lado, utilizaram uma combinação de

feições, tanto externas como internas. Os termos empregados não säo os mesmos de

outros autores. Nesse sentido, uma tentativa de padronização da terminologia

morfológica fo¡ apresentada por Babcock & Feldmann (1986a). Esses âutores

selecionaram e definiram, princ¡pâlmente, feiçóes morfológ¡cas externas, muitas

passíveis de quantificação, tais como, espaçamento relativo dos cordões; ångulo

basal; espaçamento entre nodos e cristas e ângulo dos codões. Com exceção de

apenas algumas feições morfológicas (e.9., padråo de articulação dos cordões,

presença ou auséncia de nodos e cristas), nenhum caráter qualitativo foi utilizado na

diagnose de gêneros e espécies. De acordo com esses autores, as feições

biométricas devem ser empregadas para definir gèneros (e.9., espaçamento relativo

dos cordões) e espécies (e.9., ângulo do cordäo). Embora na prática taxonômica

essas feiçöes tenham sido amplamente utilizadas, foi notado que muitos dos



48

caracteres morfométricos (e.9., ângulo basal, ângulo do cordão, espaçamento entre

cordões) var¡am, de acordo com o modo de preservação, o que coloca em cheque a

validade dessas feições (Leme ef a/., 2000b; Rodrigues ef a/., 2000b; Rodr¡gues, 2OO2;

Simöes ef a/., em preparação). Em outras palavras, há a possibilidade de muitos

táxons representarem espécies artific¡as (tafonôm¡câs= "taphotaxa", sensu, Lucas,

2001)e não grupos biológicos naturais. Assim, a sistemática dos Conulatae não pode

ser feita sem uma prévia e r¡gorosa análise tafonômica (Leme ef a/., 2000b; Rodrigues

et al., 2000b; Rodrigues, 2002; Simões et al., em preparaçåo). De fato, se tais

caracteres refletissem relações de parentesco, úteis à identificação de grupos naturais

dentre os conulários, a análise cladística resultante deveria mostrar árvores bem

resolvidas e grupos monofiléticos, o que nåo é verdadeiro (veja apêndice, mais

adiante).

Dentre as feiçöes que parecem var¡ar, segundo o modo de preservaçäo,

destacam-se o ângulo basal e o espaçamento entre cordões. O ângulo basal é o

ângulo medido a partir da interseçáo de duas linhas projetadas, tangentes às arestas

adjacentes. Desse modo, essa feiçäo é passível de alteraçåo dependendo do grau de

achatamento e da direção dos esforços, se horizontais (=achatamento lateral) ou

verticais (=achatamento åntero-posterior). Um mesmo táxon, preservado inflado, com

achatamento lateral (DZP-3079), não mostrará os mesmos valores para os ångulos

basais do que os preservados inflados, verticalmente, em relação ao plano de

acamamento (DZP-3082) (vide Rodrigues, 2002; Simöes et al., em preparaçåo).

Em relação ao espaçamento entre cordöes, nos exemplares preservados

verticalmente, mesmo nos que apresentam pequeno achatamento ântero-posterior, o

espaçamento entre cordões varia ao longo da teca (Fig. 9).
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Figura 9'Conularia quichua, espécimes com leve achatamento ântero-posterior na abertura: A, Esquema de conulário
apresenrando leve achatamento ântero-posterior, na abertura; B, Espécime DZP-3}TT; C, Espécime DZp-
3322. Explicação: Setas em branco, cordões com menorespaçamento entre si; escala gráfica (1 mm).
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Essa variação, assim como no caso discutido acima, pode ser natural ou

decorrente do tipo de preservaçåo. Nos exemplares achatados, há uma reduçäo do

espaçamento entre os cordöes, que é mais acentuada, obv¡amente, na regiåo onde a

compressão fo¡ maior. Normalmente, essa feição é notada junto à regiäo da abertura

dâ teca (F¡9. 9).

Uma vez que Babcock & Feldmann (1986â) sugerem que o espaçamento entre

cordões seja utilizado na distinção genérica, qualquer variação nessa feição poderá

conduzir a atribuições taxonômicas duvidosas. Também se o exemplar estudado for,

por exemplo, representado apenas pela região deformada da abertura sua atribuiçäo a

um táxon já descr¡to poderá ser errônea (vide Rodr¡gues, 2002; Simões ef a/., em

preparaçáo).

A definiçáo de conulários postulada por Feldmann & Babcock (1986) e Babcock

& Feldmann (1986a, b, c) exclui algumas formas que eles consideraram

morfologicamente distintas, como, por exemplo, a- conulários que possuem seçóes

transversais elípticas ou circulares, b- com simetria radial, c- com estruturas internas

mineralizadas (septos e carenas), e d- espécimes que não apresentam quatro faces

le.g., Conulaina triangulata (Raymond), com três facesl.

Ad¡cionalmente, esses autores argumentaram que a teca dos conulários é

constituída por dois componentes independentes, ou seja, cordões imersos no

integumento. Os cordöes säo descr¡tos como estruturas sólidas, estreitas, alongadas,

subcirculares, em seçäo transversal, cobertas por um integumento fino' flexivel,

formado por várias camadas constituídas de fosfato de cálcio e proteína. Além disso,

notaram que os nodos da teca dos conulár¡os exibem pequenas proieções, nomeadas

de espinhos (cristas) (Babcock & Feldmann, 1986a).

No entanto, o exame de cortes da teca de conulários sob microscópio eletrônico

de varedura mostra uma constituiçäo contfnua, com lamelas individuais de fosfato de



cálcio (apatita), espessadas gradualmente em determinadas regiöes, formando

estruturas de sustentação, tais como, cordões, nodos, cristas, septos e carenas (Van

Iten, 1992b). Tais estruturas constituem a omamentação da teca. As lamelas

individuais reúnem-se em duas camadâs, uma interna l¡sa e outra extema

ornamentada (Van lten, 1991 a, 1992b). Cumpre lembrar que Jerre (l 993),

fundamentado em argumentos de natureza anatômica, propðs a modificação de

alguns dos termos introduzidos por Babcock & Feldmann (1986a), como por exemplo,

crista adapertural, ao invés de esp¡nho adapertural. Nesse sentido, o estudo da

morfologia dos conulários é ainda controverso, devido, em grande parte, ao emprego

de termos morfológicos imprecisos, isso é, com múltiplos s¡gnif¡cados, dificultando,

dentre outros, o estabelecimento de homologias entre os táxons.

4,2, AFTNTDADES DA FAUNA DE CONUT.ÁRIOS DA FORI,IAçÃO PONTA GROSSA

O Devoniano é caracterizado por três domín¡os paleobiogeográficos,

denominados Américas Orientais, Velho Mundo e Malvinocáfrico (Fig. 1Oa), os quais

såo bem definidos por suas faunas de braquiópodes (e.g., Spiriferida) e trilobitas (e.g.,

Calmoniidae) (Boucot, 1974, 1985). De especial interesse para o presente estudo é o

Domínio Malvinocáfrico. Esse termo foi inicialmente proposto por Ritcher & Richter

(1942), para definir uma província englobando localidades austrais, caracter¡zada pelo

alto grau de endemismo da fauna de trilobitas (Eldredge & Ormiston, 1979). De fato, o

Domlnio Malvinocáfrico é bem definido na porção ocidental do Gondwana, havendo,

ao norte do supercontinente, áreas transic¡onais entre os domlnios.

O provincialismo exibido pelas faunas de trilobitas e braquiópodes que

caracter¡zam o Domfnio Malvinocáfrico é mais pronunciado durante o Emsiano e o

Efeliano, englobando amplas áreas marinhas rasas, nas altas latitudes do Hemisfério

Sul.
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Scntido das ¡xleocofrêrrtes

Domínio Malvinocåfrico

Dominio Velho Mundo

DomínioAméricas
Orientaie za-"

'.4\,.{reas emerEas \--,/

Sentido das paleocorrèntes

Provincia Brasileira

Pror¡incia M ah¡inocáfrica
Sul-africana,

@ffi P¡ErinciaAndina

Figura 10:Mapas paleogeogråficos:A, Dominios paleobiogeográf¡cos devonianos; B, Provincias do Domínio
Malvinocåfrico, modificado de Eldredæ & Ormiston (1979).



O domínio abrangeria, portanto, terrenos devonianos do peru, da Bolívia, do

Chile, do Paraguai, da Argentina, do Bras¡|, do Urugua¡, da Antártica e da Africa do Sul

(Boucot ef a/., 1969; Boucot, 1971; Eldredge & Ormiston, 1979; Melo, 1985, 1996,

1988).

Fundamentados nas ocorências de trilob¡tas da América do Sul, Eldredge &

ormiston, (1979) propuseram subdividir o Domfnio Malvinocáfrico em três provfncias,

isso é: a- Província Andina, Província Brasileira, provlncia Malvinocáfrica sul-africana

(Fig. 10b). No Brasil, a Bacia do Paraná constitui a principal área de abrangência da

Provfncia Brasileira, no åmbito do Domfnio Malvinocáfrico, cujos táxons mais

característicos, isso é, os braquiópodes (Austratocoet¡a, AustratospirifeÌ¡ e os trilobitas

(Calmonia), ocorrem na Formação ponta Grossa. D¡versos autores notaram (e.g.,

Cooper, 1977; Eldredge & Ormiston, 1979), enhetanto, que as faunas de braquiópodes

e trilob¡tas da Formação Ponta Grossa são menos diversificadas do que as coevas

encontradas em outras partes do Domínio Malvinocáfrico, como, por exemplo, na

Bolfvia e Argentina. o Quadro 1, sintetiza a composiçåo taxonômica das faunas de

conulários das principais áreas do Domlnio Malvinocáfrico. os dados indicam

claramente que a fauna de conulários da provfncia Brasileira é uma "versão" menos

diversificada daquela presente na provlncia Andina, especialmente da Bolfvia.

Enquanto a fauna boliviana é caracterizada por 6 espécies, sendo conutaia quichua

ulrich, conularia albeftensis Reed, paracon ularia afr¡cana (sharpe), paraconularia

ulr¡chana (clarke) e Reticulaconularia baini (ulrich) cosmop olitas e Malvinoconularia

cahuanotensis (Branisa & vanek) endêmica, a da Bacia do paraná é constitulda por

conularia quichua, Paraconularia afr¡cana e paraconularia ulrichana, todas

pertencentes a gêneros e espécies cosmopol¡tas. paraconularia afr¡cana, por exemplo,

é encontrada em terrenos das provlncias Andina, Brasileira e Sul-africana.



Quadro 1: Com taxonômica das faunas de conulários das principais áreas do Domínio Malvinocáfrico.
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Além disso, os gêneros Conulaia e Paraconularia säo de ampla distribuiçäo em

áreas do Domínio das Américas Orientais e do Velho Mundo.

A ampla distribuição paleobiogeográfica apresentada por Conularia qu¡chua,

Paraconularia africana e Panconularia ulrichana não é fac¡lmente entendida à luz da

paleobiologia dos conulários. Admitindo relação de parentesco entre os conulários e

cifozoários é notável que a distribuição zoogeográfica desse grupo de cnidários, nos

mares do Presente, é controlada pela temperatura (Ara¡, 1997, p. 201).

Notavelmente, vários autores (e.9., Boucot, 1974; Cooper, 1977; Eldredge &

Ormiston, 1979) postularam que a dish¡buição e a diversidade dos invertebrados

mar¡nhos no Domfnio Malvinocáfrico está relac¡onada, em parte, a barreiras cl¡máticas.

De qualquer modo, considerando as paleolatitudes do intervalo de ocorrência dos

conulários da Bolfvia e da Bac¡a do Paraná a sua distribuição latitudinal é apreciável.

Durante o Devoniano, os conulár¡os bolivianos viveram em águas entre 45o e 50o de

lâtitude sul e as da Bacia do Paraná, próximas aos 70o sul. Portanto, as espécies que

colonizaram a Bacia do Paraná estavam submetidas a condições ambientais de águas

muito frias, em decorrência da proximidade ao pólo da época. Não pode ser esquecido

ainda que os gêneros Conularia e Paraconularia oconem, conforme já comentado, em

terrenos do Domlnio das Américas Orientais e do Velho Mundo e, portanto, em zonas

tropicais do Devon¡ano. As espécies Conular¡a quichua, paraconularia afr¡cana e

Paraconulaia ulrichana devem ter sido, portanto, euritérm¡cas. Curiosamente,

espécies de cifozoários viventes que säo cosmopol¡tas, são também euritérmicas,

suportando, amplas variaçôes de temperatura nas águas de mares subtropicais e

tropicais, porém, não nas águas das regiões polares (Arai, 1997).

Durante o Devoniano, a Bacia do Paraná não esteve apenas em posição

latitudinal mais âlta do que os mares da regiäo andina, especialmente da Bolfvia. para

alguns autores (Cooper, 1977; Eldredge & Ormiston, 1979) o alto grau de endemismo
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da fauna de trilobitas da Província Brasileira, em comparação com a da Província

Andina, sugere algum isolamento físico da Bacia do Paraná, durante o Devoniano.

Autores como Eldredge & Ormiston (1979), fundamentados nos padrões de correntes

oceânicas do Devoniano, postularam migração das espécies and¡nas de trilobitas para

a Bacia do Paraná (Fig. 10b). Curiosamente, as faunas de tr¡lobitas da província

Brasile¡ra apresentam maior grau de endem¡smo, do que a Andina, mesmo

considerando tratar-se de um grupo com formas adultas com capacidade de

locomoção (Cooper, 1977). Admitindo-se que o mesmo tenha ocor¡do com as faunas

de conulários, isso é, migração da área andina para a Bacia do Paraná, a comparaçäo

desse padrão, com os observados para os c¡fozoár¡os viventes também näo é fácíl de

ser compreendido. A ampla diskibuiçåo de algumas espécies de conulários no

Domínio Malvinocáfrico sugere a presença de formas larva¡s planctônicas teleplânicas

(sensu Scheltelma, 1989), isso é, com capac¡dade para sobreviver nas correntes

oceånicas por prolongados períodos de tempo. A distribuiçåo de larvas teleplånicas

sugere que essas são capazes de uma dispersäo transoceânica, pois são encontradas

tanto no oceano Atlåntico como no Pacífico (Ventura & Pires, 2002). Nos cifozoár¡os

v¡ventes, no entanto, as medusas säo responsáveis pela maior dispersão das

espécies, enquanto as plânulas, por apresentar um tempo de vida mais curto, såo

importantes na seleção de condiçöes ambientais favoráveis para o assentamento e

desenvolvimento da fase bentônica (Ara¡, 1997, pag. 139).

Em resumo, portanto, a fauna de conulários da Bacia do paraná, à luz do

conhec¡mento atual, é pouco diversificada, sendo constituída por espécies de ampla

diskibuiçåo nos mares do Domínio Malvinocáfrico. Provavelmente, são espécies

euritérmicas, não sendo, desse modo, úteis à caracter¡zaçäo das provfncias

paleobiogeográficas do Domínio Malvinocáfrico.
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4.3. DrsTRrBUrçÃo ESTRAnGRÁF|CA DOS GONULÁRIOS DA FORrì|AçÃO PONTA GROSSA

Conulários são macrofósse¡s comuns e conspícuos do registro fossilffero da

Formação Ponta Grossa, do Estado do Paraná, municfp¡os de Jaguariaíva e ponta

Grossa. Conforme ¡á refer¡do, ocorrem nos sedimentitos da seção-tipo do Membro

Jaguariafva ou Seqüênc¡a B (Fig. 3), um Trato de Sistemas Transgressivo, nâ base da

Formaçåo Ponta Grossa (Bergamaschi, lg99; Bergamaschi & Pereira,2001).

Na seção examinada em Jaguariaíva, os conulários ocorrem pontualmente na

vertical. Em outras palavras, não ocorrem aleator¡amente na seção (vide Simöes ef a/.,

2000a; Rodrigues, 2002), sendo particularmente abundantes (n=120) nos intervalos

situados a 29-32 metros e a 4448 metros do contato basal com a Formaçåo Furnas

(Fig. 3). Esses horizontes, denominados por Simões 6t at. (2OOOa) de,'Conutatia

beds", representam horizontes de rápidos soterramentos, gerados por tempestades,

correspondendo a intervalos cujas condiçöes batimétr¡cas (transgressivas) est¡veram

mais propfcias à formação dos depósitos de sufocamento ou à geração de tempestitos

distais, preservando formas bentônicas da epifauna, rn sifu (Simðes et at., 2OOOai

Simóes et a/., 2001 b; Rodrigues, 2002).

O intervalo de 29-32m do contato basal com a Formaçåo Furnas, (Fig. 3)

representa o de maior abundåncia dos conulários ao longo da seção. Nesse intervalo

de 3m, foram encontrados 67 espécimes de conulários, dentre os quais, 60

pertencentes a Conular¡a quichua e o restante, nåo identificados face às condições de

preservação. Nenhum exemplar de Panconulaia afr¡cana foi encontrado nesse

intervalo.

Apenas um exemplar de C. quichua (DZP-3634) foi encontrado à 39m da base

da Formação Furnas, acima, portanto, do ¡ntervalo refer¡do anteriormente (Fig. 3).

Esse nível inclui sedimentitos depositados sob condições batimétricas mais rasas,



altamente bioturbados, ou seja, possivelmente gerados ac¡ma do nível de base de

ondas de tempestades (Rodrigues, 2002).

Cerca de 52 espécimes foram coletados no intervalo de 4448m, a partir do

contato basal com a Formaçäo Furnas. A maioria dos espécimes (n=4S) foi atribuído a

Conular¡a qu¡chua,6 exemplares não foram identif¡cados devido às cond¡çöes de

preservação e um exemplar (CuPg41) foi ahibuÍdo à paraconularia aficana. Apesar

do nível exato de ocorrência desse exemplar ser ¡ncerto, a partir das informações de

campo disponibilizadas pelo Laboratório de Geociências, UNG, foi possível posicioná-

lo dentro desse intervalo estratigráfico, não sendo possfvel, entretanto, posicioná-lo

com relação aos estratos que estão presentes no intervalo de 4 metros, ¡sso é entre 44

e 48 metros da base com a Formação Fumas.

A posiçåo estratigráfica do espécime depositado na coleçåo da Universidade

Estadual de Ponta Grossa (D-058) e os provenientes do municfpio homðnimo é

incerta. As poucas informações disponíve¡s, conforme referido anteriormente, indicam

que esses provêm dos afloramentos informalmente designados de curva le cufva ll

(Kotzian, 1995).

Finalmente, os exemplares depositados na coleção científica da USp nåo

apresentam informações à respeito do nível eslratigráfico, não sendo possfvel

determinar os horizontes de ocorência.

Os dados acima mostram que, ao menos na seçåo de Jaguariafva, Conutaria

qu¡chua é a espécie com maior d¡str¡buição estratigráfica, sendo a ocorrência de

Paraconularia africana, extremamente pontual. Até que trabalhos de detalhe sejam

levados a cabo na regiäo de Ponta Grossa, a conelação dos estratos da seção de

Jaguariaíva com esses não é passível de ser feita, com base na fauna de conulários.



5. CONSTDERAçÖES F|NAIS

5.1. CoNcLusÖEs

a- Conulár¡os são macrofósseis comuns e conspícuos do registro fossilffero da

Formação Ponta Grossa, do Estado do Paraná, municípios de Jaguar¡a[va e

Ponta Grossa. São, entretanto, particularmente abundântes nos sedimentitos que

afloram na seção geológica do município de Jaguariaíva, equivalentes à

Seqüência B (Membro Jaguariafva), situados, respectivamente, nos ¡ntervalos

situados a 29-32 metros e a 4448 metros, a partir do contato basal com a

Formaçåo Furnas. Nesse intervalo, depósitos de sufocamento preservaram

formas bentônicas da epifauna, ,n siÍu, como é o caso dos conulários estudados;

b- A despeito da natureza friável da matriz sed¡mentar e seu alto grau de

intemper¡smo, afetando também a teca dos conulários estudados, causando

esfoliação, os espécimes preservam, no geral, feiçöes ¡mportantes para a sua

descriçäo morfológica, ¡sso é: a- espaçamento relativo entre os cordöes; b-

proporção relativa de cordöes alternados e opostos na linha mediana; c- presença

ou ausência de nodos e cr¡stas; d- morfologia de nodos/cristas e, e- padröes de

articulaçöes dos cordões;

c- A morfologia das espécies de conulários da Formação Ponta Grossa, Conularia

qu¡chua e Paraconularia africana mostra ser mais complexa do que aquela

descr¡ta por Clarke (1913) e Babcock et al. (1987 a). De fato, uma das maiores

contribuições do presente estudo é a descriçåo de feiçöes morfológicas internas

da teca, não conhecidas em C. quichua (carenas e septos), Paraconularia africana

(carenas), bem como, para o grupo Conulatae (p¡lar central, pontuaçöes de

natureza desconhecida). Por essa razão, houve a necessidade de emendar a

diagnose específica de Conularia quichua e Paraconular¡a africanai



d- A revisäo efetuada mostr¿i que a fauna de conulários da Bacia do Paraná,

Formaçäo Ponta Grossa, é pouco diversiflcada, especialmente se comparada com

a fauna Boliviana, sendo const¡tuída por Conularia quichua Ulrich, 1890 e

Paraconular¡a africana (Sharpe, 1856). Uma terceira espécie reconhecida por

Clarke (1913), ¡sso é, Paraconularia ulrichana (Clarke, 1913), não fo¡ encontrada

no material estudado, o que näo significa, obr¡gatoriamente, que não esteja

presente na Formação Ponta Grossa;

e- Dentre os 133 espécimes examinados, 116 foram atribuldos à Conularia qu¡chua

Ulrich, 1890, sendo apenas dois, os exemplares referidos à Paraconularia afr¡cana

(Sharpe, 1856). Portanto, a revisão efetuada mostra que a fauna de conulários da

Bacia do Paraná, Formação Ponta Grossa, é amplamente dominada por Conularia

quichua;

f- Em Conularia qu¡chua o número de faces é variável, com espéc¡mes mostrando 4

ou 5 faces vedadeiras. Espécimes de Conularina triangulata e Paraconular¡a

mr'ssounensrs, exibem, respectivamente, 3 e 6 faces verdade¡ras. Essa é,

portanto, a prime¡ra ocorrência de espéc¡mes com 5 faces verdadeiras, não

apenas para o gênero Conularia, mas para os Conulatae, em geral;

g- Os espécimes referidos por Clarke (1913, Estampâ Vlll, figs. 12-15), como P.

africana, não apresentam as feiçöes morfológicas típicas dessa espécie e,

portanto, näo são aqu¡ reconhec¡das como pertencentes à essa espécie. Desse

modo, a única ocorrència reg¡strada de P. africana nos estratos da Formaçäo

Ponta Grossa é a do material aqui descrito, proven¡ente da região de Jaguarialva,

PR, representando a primeira ocorrência dessa espécie na Bacia do Paraná;

h- Dados preliminares mostraram que do ponto de v¡sta paleobiogeográfico há

afinidades com as faunas de conulários do Domfnio Malvinocáfrico, conforme
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¡nd¡cado pela ocorrência comum de Conularia quichua e Paraconularia africana

nos sed¡ment¡tos devon¡anos da Bolívia, Argentina, Peru e Africa do Sul;

i- A ampla distribuição paleobiogeográfica das espéc¡es estudadas no âmbito do

Domínio Malvinocáfrico sugere, fortemente, que essas foram euritérmicas, uma

vez que ocorrem em terrenos das províncias Andina, Brasileira e Malvinocáfrica

Sul-africana. Especialmente, essas duas últimas englobam áreas que estiveram

situadas nas altas latitudes, próximas do pólo sul devoniano, enquanto a Andina

esteve localizada em torno dos 40o a 45o de latitude sul;

j- Ao menos na seção de Jaguariafva, Conularia qu¡chua é a espécie com maior

distribuição estrat¡gráf¡ca, sendo a ocorrência de Paraconular¡a afr¡cana

extremamente pontual;

k- Finalmente, a partir de uma análise cladística preliminar, nem todos agrupamentos

taxonômicos (famllias e subfamllias) sugeridos por Moore & Harr¡ngton (1956a, b)

são cons¡stentes (vide apêndice).

5.2. RECOMENDAçÖES E ESTRATÉGIAS PARA O FUTURO

a- A utilização de caracteres biométricos (e.9., ångulo basal, ångulo do cordão,

espaçamento entre cordões) deve ser evitada nas descriçöes morfológicas de

Conulatae, dada a ampla variação desses em função do tipo de preservação (se

com achatamento ântero-posterior ou lateral) apresentado;

b- Uma possfvel alternativa para os problemas acima ser¡a o emprego de técnicas de

computação (e.9., software MATLAB versão 6.0, Release '12, the Mathworks

lnc.) para reconstruçöes tridimensionais de corpos achatados, possibilitando

resgatar a morfolog¡a dos conulários e, a part¡r de entäo, recuperar valores

biométricos para os caracteres como, ångulo basal, ångulo do cordäo,

espaçamento entre cordões;
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c- O estudo da sistemática dos Conulatae deve estar fundamentado na teor¡a

cladlst¡ca, procurando esclârec€r as relações de parentesco dentro desse grupo e

seu escopo, bem como a identificação das sinapomorf¡as de Conulatae e o

reconhecimento de subgrupos monofiléticos. Para viebil¡zar essa análise,

entretanto, estudos morfológicos minuciosos deverão ser realizados, incluindo nåo

apenas a descriçäo de feiçöes morfológicas externas, mas também internas da

teca;

d- Revisöes amplas deverão estar fundamentadas também no reexame dos

espécimes de coleções já previamente estudadas. lsso porque muitos dados

morfológicos näo são passlveis de resgate apenas a partir dos dados de literatura.

Como um exemplo, pode ser citado o caso dos espécimes estudados por L.E.

Babcock e colaboradores, provenientes de amplas coleçöes, como a da Bollvia e

da América do Norte. Esses autores não ¡ncluem nas descrições aspectos da

morfologia intema (espessamentos internos) da teca dos conulários. Conforme

d¡scutido nesse documento, tais caracteres podem ser úteis no reconhec¡mento

de gêneros e espécies e para traçar as afinidades dos conulários com outros

grupos de cnidários (Scyphozoa);

e- Os dados aqui apresentados e discutidos, bem como os problemas levantados,

mostram que é urgente uma revisão do clássico volume da série "Treatise on

lnvertebrate Paleontology", Part F, Coelenterata, Conulata (Moore & Harrington,

1956a, b).
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APENDICE

ANÁLFE cLAD¡sTrcA PRELIMINAR Dos CoNULATAE

,,,'É posslvel e Íecomendével lre¡nat
s,Sle,nafes. Os ./oyens néo prec¡sam
aprendq por ¡n¡taçáo ou
condic¡onamento, como chimpanzés
amesl¡edos. Eles â¡nda procisam do
conhac¡menlo nourcl dos espéc¡nes,
como lodos os laxonomistas, mas podem
e devøm dprcnder a teoña e o método.
Una conseqûêrc¡a notável dessâ
ci¡cunstência rclat¡vamente nova é a
dømol¡çáo a que a ltll¡ma gercção do
filogonetìcßtas eslé submetondo o
ed¡f ício tù1!.n6m¡co tred¡c¡ona|."
(N. Bernardi, 1997),
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lntroducåo. A aplicação da metodologia cladística no estudo desse grupo de

invertebrados marinhos, extintos näo é fácil, em parte, dada à dificuldade de obtenção

de caracteres individualizados e da descrição precisa das condiçöes dos caracteres

para todos os táxons terminais. A despeito dessas dificuldades, apo¡ada na ampla

revisäo crítica da literatura ¡nternac¡onal, apresentada no ¡tem 1.4, na experiência

acumulada com o material do Devoniano da Bac¡a do Paraná e nas longas d¡scussões

com o Dr. Heyo Van lten (Hanover College, lndiana) é nftida a urgência de aplicaçåo

do método cladlstico na sistemát¡ca dos Conulatae. Essa análise deve procurar

esclarecer as relações entre as espéc¡es que compõem o grupo interno e a

determinação de seu escopo, na tentat¡va de resolução de questões ¡mportantes, tais

como: â- quais são as sinapomorfias do grupo (Conulatae) ou, em outras palavras,

que caracteres definem esse grupo? b- são monofiléticas as famllias e subfamílias de

conulários identificedos na literatura, os quais foram reconhecidos através de análises

fenéticas (Moore & Harrington, 1956a, b)?

Enfocando o problema, Com o intu¡to de verificar esses problemas e

reconhecer grupos naturais dentro dos Conulatae, os dados descritivos d¡sponíveis na

literatura foram compilados, resultando na elaboração de uma matriz de caracteres

prévia. Em outras palavras, se tais caracteres refletissem relaçóes de parentesco,

úteis à identificação de grupos naturais dentre os conulários, a análise cladfstica

resultante deveria mostrar árvores bem resolvidas, com indices (índices de retenção e

de consistência) aceitáveis, além de grupos monofiléticos, dentre os táxons escolhidos

para compor o grupo interno.

Em uma primeira tentat¡va, uma matriz contendo 17 caracteres, dos quais, 3

englobando feições internas da teca (e.9., presença de carenas, presença de septos e

tipo de septos) e 14 correspondendo a feiçóes externas (e.9. sulco das arestas,



articulação dos cordões, etc), incruiu 41 táxons (todos os gêneros descritos), dos quais

4 constitulram o grupo externo. conforme discussôes com o filogeneticista prof. Dr.

Antônio carlos Marques (especialista em scyphozoa), do Departamento de Zoologia

da uSP, os resurtados preriminares indicaram näo haver cons¡stência dos

agrupamenlos sugeridos pelas propostas de classificação, demonstrendo que os

caracteres fenéticos utilizados para dist¡nção dos grupos de conulários necessitam,

conforme indicado nesse documento, de urgente revisåo.

outra tentativa foi à elaboraçäo de uma matr¡z de caracteres morfológicos

incluindo somente os caracteres e táxons sugeridos por Moore & Harrington (1gs6b),

no clássico "Treatise on rnvertebrate paleontology", part F, coelenterata, conulata

(discussão abaixo).

Definindo os táxons terminais. Moore e Harrington (1956b) reconhecem duas

famílias de conulários (conulariellidae Kiderlen e conulariidae walcott) dentro da

subordem conulariina Miller & Gurley. A Famfl¡a conular¡ell¡dae Kiderlen ¡nclu¡ apenas

um gênero, conurariela Boucek. Já, a Famíria conurariidae, é constituída por kês

subfamílias (conulariinae walcott, paraconular¡inae sinclair e ctenoconulariinae

sinclair) abrangendo um totar de 15 gêneros. portanto, os táxons termina¡s que

compöe o estudo aqui realizado estão representados, no euadro 1, a seguir:



83

Quadro 1- Subfamflias e gêneros da famflia Conulariidae Walcott e Conulariellidae

K¡derlen (Moore & Harrington, 1956b).

FAMÍLTA CoNULARTELLTDAo Kiderlen (Moore & Har¡ingþñ;19=565) 

-
Conuløríellø

Ir),MILIA CoNULARITDAE Walcott (Moore & Harrington, 1956b)

Conulariinae

Corularia

Arcah.eoconulariø

Arnconulaia

Metaconularia

Mesoconularia

Diconulnria

Exoconularia

Pseudoænularia

Paraconulariinae

Paraconularia

Eoænularia

Neoconulaiø

Callnconularia

Ctenoconulariinae

Ctenoønularia

Climacoconus

Conulnina

Método filoqenético. A distribuiçåo dos estados dos caracteres para cada táxon

terminal está listada na matriz de caracteres (euadro 2). As informaçóes contidas na

matriz de caracteres foram trânsformadas em arquivo através do programa Macclade

4 (Maddison & Maddison, 1998), para que pudessem ser analisadas. Em seguida, foi

realizada a análise cladística empregando o programa pAUp- 4.0 v.g (Swofford,

1 998), de 16 táxons (Conularietta o grupo extemo), com 7 caracteres, todos näo

ordenados. Dados ausentes foram representados por pontos de intenogação (,,?") e

caracteres não aplicáveis por traços ("-"). para este estudo preliminar, que ¡ncluiu

somente os caracteres e táxons suger¡dos por Moore & Harrington (lg56b), foi

empregado o algoritmo exalo Branch and Bound, pois poucos caracteres estavam

disponíveis em relação ao número de táxons utilizados. Dessa maneira, a utilizaçäo
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desse algorít¡mo perm¡tiu a obtenção dos resultados utilizando um menor tempo de

cálculo (Marques, 1997). Posteriormente, foi aplicado o comando de consenso estrito

para as árvores encontra das.

L¡sta de Caracteres.

Caráter li Ornamentacão no sulco da aresta.

0: ausente
I : descontínuo
2: contfnuo

Os sulcos, presentes em cada uma dâs arestas, formadas entre duas faces

adjacentes, podem apresentar ornamentaçåo, tanto por cordöes como por tubérculos.

Tal ornamentaçåo arranja-se por todo o sulco, de maneira contínua ou descontínua.

Também, pode chegar apenas até as margens do sulco, sendo essa categor¡a

¡nterpretada como ornamentação ausente no sulco da arestâ (Fig. 1).

Caráter 2: Ornamentacão da teca.

0: com cordöes
1 : ausente
2: com tubérculos

ornamentação da teca é dada através de espessamentos transversais da

parede, ao longo de toda a teca. Esses espessamentos podem formar cordões ou

tubérculos (Fig. 2).
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Figura 1- Ornamentação no sulco da aresta: A, Detalhe da aresta de Conularia desiderata, com os cordões
contínuos no sulco da aresta; B, Detalhe da aresta de Paraconularia inaequicostata,
com cordões descontínuos no sulco da aresta e C, Detalhe da aresta de Paraconularia subulatat,
com cordões chegando somente até as margens do sulco da aresta. Explicação: Escala gráfica:
A e C, (1 mm); B, (1 cm).

Figura 2- Ornamentação da teca: A, Vista lateral de Conularia elegantulamostrando teca ornamentada por
cordões; B, Vista lateral de Metaconularia heymani, mostrando teca ornamentada por
tubérculos, x30. Explicação: Escala gráfica (1 mm).

@@@

@
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Ceráter 3: Ornamentacäo no cordão.

0: liso
I : com nodos
2: com cristas

Os cordões, que ornamentam a teca, podem ser lisos ou apresentarem

estruturas hemisféricas, chamadas nodos, ou projeções adaperturais da teca, ao longo

do interespaço, chamadas cristas (Fig. 3).

Caráter 4: Dobra externa na linha mediana.

0: ausente
1 : presente

A l¡nha mediana pode ser marcada por uma elevaçåo ou espessamento extemo,

longitudinal, da teca (Fig. 4).

Caráter 5: EsÞessamento ¡nterno da teca.

0: ausente
1 : presente

Estrutura morfológica ¡nterna que consiste no espessamento centrípeto da teca

nas regiöes das arestas ou linhas medianas (Fig. S).

Caráter 6: EsÞacamento da ornamentacåo da teca.

0: pouco espaçada
1 : muito espaçada

Espaçamento entre cordões ou tubérculos que ornamentam a teca. podem ser

próximos ou distantes entre si (Fig. 6).
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Figura 3- Ornamentação no cordão: A, Detalhe da face de Conularia quichua mostrando cordões com nodos;
B, Vista lateral de Climacoconus pumilis com cordões lisos, x30,6; C, Detalhe da face de
Conularia trentonensis mostrando cordões com cristas e nodos, x22. Explicação: Setas em
amarelo, nodos; Sela em branco, crista; escala gráfica (1 mm).

Figura 4-Dobra externa na linha mediana: A-8, Climacoconus quadratus x2,6.
Explicação: setas em amarelo, dobra externa na rinha mediana; escala
gráfica (0,5 cm).
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Figura 5- Espessamentos internos da teca: A, Vistaffi
climacoconus sinclairi; B, vista do cofte transversar de Eoconularia
loculata. Explicação: C- Carena; LM- Linha mediana com septos.

Figura 6- Espaçamento da ornamentação da teca: A, Detalhe da face de
climacoconus pumilis, com os cordões distantes entre si, x30,6; B,
Detalhe da face de conularia pyramidales, com cordões próximos
entre si. Explicação: Escala gráfica (1 cm).

Figura 7- Flexão adapertural dos cordões na região da linha mediana: A, Detalhe
da face de conulariella robusta, com cordões sem flexão na região da
linha mediana, x1,0; B, Detalhe da face de conularia elegantula, com
cordões flexionados na linha mediana. Explicação: setas em amarelo,
linha mediana; setas em branco, aresta; escala gráfica (0,5 cm),

@ @



Caráter 7: Flexåo adapertural dos cordöes na req¡ão da l¡nha med¡ana.

0: ausente
1 : presente

Os cordóes que omamentam a teca podem flexionar-se adaperturalmente na

região da linha medianâ, marcando essa regiåo, ou manter-se retos (Fig.7).

Matriz de Caracteres.

A matriz de caracteres obtida está representada no euadro 2, abaixo:

Quadro 2: Matriz de caracteres morfológicos. ,'?" significa dados ausentes; ,,-,, caracteres
não

NULARIELLA

Anaconularia

Climøcoconus

Conularia

Conularina

C'tenoconularia

Diconularia

Ðoønularia

Exaconularia

Mesoconularia

Metaconuløria

Neo@nularia

Paraconularia

Pseudoønuløria



,l
l

l

Discussão. A análise realizada resultou em g9 cladogramas (L=,14; Cl=0,71;

Rl=o,80) e sua árvore de consenso estrito (Fig. g) nåo é totalmente resolvida. uma

análise crltica dos dados da matriz (euadro 2) mostra também que os táxons

Diconularia, Exoconularia e Mesoconular¡a såo essencialmente similares. portanto,

extraindo da anál¡se os táxons Diconularia e Exoconular¡a, mantendo Mesoconularia,

por ser o ma¡s antigo na literatura, foram obtidas 29 árvores (L=14; cl=0,71; Rl=0,77).

Tendo o grupo externo como ponto de enraizamento, a árvore de consenso estrito

resultante mostra o grupo conulariidae (Moore & Harrington, I gs6b) como

monofilético, sustentado pela presença de flexão adapertural dos cordôes na região da

linha mediana. Nesse contexto, há uma poritomia basal e apenas um crado definido. o
clado climacoconus + conutarina + Eoconular¡a + ctenoconularrb, tem como

sinapomorf¡a a presença de espessamentos internos, tais como, carenas e septos,

Adicionalmente, o clado formado pelos gêneros Climacoconus, Conutaina e

Eoconularia (Fig. 8) é caracterizado pela presençâ de cordões descontlnuos no sulco

da aresta.

Esse caráter aparece também em calloconularia, Neoconularia e paraconularia

representando, portanto, um caráter homoplástico. o mesmo ocorre para o caráter

dobra extema na linha mediana, identificado em climacoconus e conularina. Esse

caráter também está presente em pseudoconutar¡a. rJma vez que nåo é possíver

reconhecer autapomorfias para os gêneros climacoconus e conularina o s¿afus

desses carece de comprovaçäo.

Do ponto de vista taxonômico, embora a análise tenha sido realizada somente

com base nos caracteres definidos por Moore & Harrington (19S6b), näo há

possibilidade de ¡dentificação dos grupos que poderiam representar as subfamflias ou

qualquer outra categoria supragenérica reconhecida pelos autores.
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.Cler¡,oc()tl.i,r lrJ¡i (l

Anaconularia

_--*- - Archaeo conul ari a
ã

Êxoconulariq

Mesoeonularia

\Metaconularía

I Conularünae

I Parac.orlulariinae

I Ctenocom¡la-riinar:

Figura & Cladogryma resultante de anålise de consenso estrito de 89 cladogramæ derivados da mafiz do
quadro 2, Subfamllias (Moore & Haningûon, lg56b).



A única exceção é o clado Climacoconus + Conulaina + Eoconular¡a +

ctenoconular¡a, acrescido de Eoconulaia. os gêneros climacoconus, conular¡na e

ctenoconulaia foram agrupados por Moore & Harrington (i 9s6b) na subfamília

Ctenoconulariinae. Dessa forma, os outros agrupamentos propostos por Moore &

Harr¡ngton (1956b), subfamílias conulariinae e paraconulariinae não são consistentes

(Fig. 8). A partir dos dados der¡vados de uma análise ainda muito prel¡m¡nar, é notável

a urgência do emprego da metodologia cladíst¡ca como base para a revisão

sistemática do grupo.

Refe¡ências Biblioqráficas do Aoêndice^

MADDISoN DR. & MADDTSoN w.p., 1998. Maccrade 4.0r. Anarysis of phirogeny

and Character Evolution.

MARQUES, A.c. 1997. Evolução basa/ nos Metazoa, com ênfase nas relações entre

os cnidaria. usP, são Paulo, sp (Tese de Doutorado, lnstituto de Biociências),

415pp.

MooRE' R.c. & HARRlNcroN, H.J. 1956a. scyphozoa. rn: Treat¡se on rnveftebrate

Paleontology, Pañ F, Coelenferafa. R.C. Moore (ed.). Geological Society of

America and University of Kansas press, F27-F39.

MooRE' R.c. & HARRINGTON, H.J. 19s6b. conulata.ln: Treat¡se on lnve¡.tebrate

Paleontology, Pañ F, Coelenferafa. R.C. Moore (ed.). Geological Society of

Amer¡ca and University of Kansas press, F54-F66.

SWOFFORD, D.L. 1998. PAUP: Phylogenetics Analysis Using parsimony (and other

methods),4.0.



ANEXO

Quadro da relacão de espécimes de conulários examinados. depositados

nas colecões científicas da UNESP: USP: UNG e UEPG.



ANEXO

L Quadro da relacão de espéc¡mes de conulários examinados. depos¡tados na8

colecões científicas da UNESP: USP: UNG e UEpG.

Er€mplar unl(¡.
Lltocstrat.

Procedêncla Espécle D Col. Cientlflc¡

DZP-3073
a.b

Fm. Ponta
Grossa,

Seoùêncie R

Atl. corte estrada
ferro/Jaguariaiva
-Arapoti.

Conuløria quichua c UNESP

DZP-3074
¡ m. Honta

Grossa,
Seoúência B

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaiva
-A¡apoti.

Coniaria quichua 1 UNESP

DZP-3075
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro /Jagu ariaiva
-ArâDoti.

Corutlaria quíchua t UNESP

DZP-3076
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaiva
-A r.a rrôTi

Conularía quicLua 1 UNESP

DZP-3077
Fm. Ponta

Grossa,
Seoriêncie R

Afl, corte estrada
ferro / JaguariaÍva
-Arapoti.

Conularia quichuo UNESP

DZP-307A
!-m. Ponta

Grossa,
Seqtlência B

Afl. corte estrada
ferro/JaguariaÍva
-Aranoti.

Conulariø quichua UNESP

DZP-3079
Fm. Ponta

Grossa,
Seoùência R

Afl. corte estrada
ferro/JaguariaÍva
-Arapoti.

Conulaia quichua UNESP

DZP-3080
Ir-rn. Ponta

Grossa,
Seoriêncie R

AfI. corte estrada
ferro / Jagu ariaiva
-Arapoti.

Conularia quichua I UNESP

DZP-3081
a,b

!-m. Ponta
Grossa,

SÞ.'iiÂñ^iâ Fì

Afl. cÕrte estrada
ferro / Jaguariaiva
-Arenofi

Conuløria qtichua
Asflrl.tâñìêñfñ

2 UNESP

DZP-3082
Fm. Ponta

Grossa,
ScnriÃnniq Fl

Afl. corte estrada
ferro/Jagueriaíva
-Arapoti.

Conularia quichua 1 UNESP

DZP-3083
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro / Jagu a¡iaíva
-Aranoti.

Conularia quichuo I UNESP

DZP-3084
a.b

Fm. Ponta
Grossa,

Seqüência B

Afl, corte estrada
ferro / Jaguariaíva
-Arapoti.

Corutlaria quichua 2 UNESP

DZP-3085
l¡ m. yonta

Grossa,
SaniiÂn¡ì¡ Ft

Afl. corte estrada
ferro / Jagu ariaiva
-A rân.!ti

Conularia quichua 1 UNESP

DZP-3314
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro / Jagu ariaÍva
-Aranofi

lndeterminada I UNESP

DZP-3315
Fm. Ponta

Grossa,
Seqùência B

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaíva
-AraDoti.

lndeterminada UNESP
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DZP-3316
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro / JaguariaÍva
-Araooti.

Conulaia quich a 2 UNESP

DZP-3317
Fm. Ponta

Grossa,
ScnfiÃ¡¡io Eì

Afl. corte estrada
ferro/JaguâriaÍva
-Arapoti.

Conularia qtichua 1 UNESP

DZP-331A
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro /Jagu ariaÍva Conulario qichua I UNESP

DZP-33t9
Fm. Ponta

Grossa,
Senr'iôn¡ia El

Afl. corte estrada
ferro/ Jaguariaíva
-Arañôfi

Indeterminâdâ 1 UNESP

DZP-3320
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-AraDoti-

Indeterminada I UNESP

DZP-3321
Fm. Ponta

Grossa,
Seqùência B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-Aranôfi

Conularia quichua I UNESP

DZP-3322
tm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro / JaguariaÍva
-Aranoti-

Corutlaria qÀchua I UNESP

DZP-3323
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro /JaguariaÍva Conularia Etichua 1 UNESP

DZP-3324
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaiva
-Arapoti.

Conularia quichua UNESP

DZP-3325
l¡ m. l,onta

Grossa,
SaniìÂn¡io R

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-Arapoti.

Indeterminada UNESP

DZP-3327
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

All. corte estrada
ferro / Jaguariaíva
-Arapoti.

Conularia quichua I UNESP

DZP-3328
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-ArâDoti.

Indeterminada I UNESP

DZP-3s29
Fm. Ponta

Grossa,
SaniiÂn¡io Fl

All. corte estrada
ferro / JaguariaÍva
-Arapoti.

Conularia qtichua I UNÐSP

DZP-3330
¡-m. Ponta

Grossa,
SÞñiiêñ^iq Fl

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaíva
-Arapoti.

Conuløria quíchua 1 UNESP

DZP-3331
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro / Jagu ariaÍva
-Arâr)ofi

Conularia quichua I UNESP

DZP-3502
Fm. Ponta

Grossa,
Seqrlência B

All. corte estrada
ferro / Jagu ariaÍva
-Araooti.

Conularia quichua I UNESP

DZP-3503
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaiva Conulaiø quichua 1 UNESP

DZP-3504
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro /JaguariaÍva
-AraDoti.

Cotrularia Eichua UNESP

Fm. Ponta Afl. corte estrada
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DZP-3505
a.b

Grossa,
Seqüência B

ferro/JaguariaÍva Conular¿o quichua
AsruÞamento

2 UNESP

DZP-3506
a- tr

ðfn. yonta
Crossa,

Seoilência B

AJI. corte estrada
ferfo/Jaguariaíva
-AraDofi-

Indeterminada 2 UNESP

DZP-3507
Fm. Ponta

Grossa,
Seqrtência B

Atl. corte estradâ
ferro/Jaguariaiva
-Arapoti.

Conularia qichua UNESP

DZP-S508
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaíva
-Araooti -

Conularia quichua UNESP

DZP-3509
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Atl. corte estrada
ferro / Jaguariaiva Conularia quichua I UNESP

DZP-3510
¡m. Honta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-Arapoti.

Conularia quiclua I UNESP

DZP-3511
!'m. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro/ JaguariaÍva
-AraDoti.

Coruiaria quichua I UNESP

DZP-3512
Fm. Ponta

Grossa,
Seoùência R

AJl. corte estrada
ferro/JaguariaÍva
-Arapoti.

Conularia quichua t UNESP

DZP-3513
¡'m. Ponta

Grossa,
SêñÍiÂnôiâ Fì

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-Arapoti.

Conularia quichua UNESP

DZP-3574
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrâda
ferro /Jaguariaiva
-Arapoti.

Conularia quichua UNESP

DZP-3515
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

Al1. corte estrâda
ferro/Jaguariaiva
-Arâooti-

Conularia quichua UNESP

DZP-35t6
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva Conulnria quichua I UNESP

DZP-3517
Fm. Ponta

Grossa,
Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaíva
-Arapoti.

Conuløria quichua i UNESP

DZP-3609
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro/JaguariaÍva
-Aranoti.

Conulariø qichua 1 UNÐSP

DZP-3610
Fm. Ponta

Grossa,
Seotlência B

Afl. corte estrada
ferro / JaguariaÍva
-Araooti-

Conularinqichua 1 UNESP

DZP-361 1

a.b.c

Fm. Ponta
Grossa,

Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro/JaguariaÍva
-AraDoti.

Conulaiø quiclua .1 UNESP

DZP-36t2
Fm. Ponta

Grossa,
Seqriência B

Afl. corte estrada
ferro / JaguariaÍva
-Arapoti.

Conulaia quichua UNESP

DZP-36t3
Fm. Ponta

Grossa,
Seor'iência R

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-Arâñôfi

Corulaia quichuø UNESP

DZP-3614
¡-m. Ponta

Grossa.
Afl. corte estrada
lerro /.Iarnrariaívo AonttloÅo ati¡ht tn UNESP
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Seqúência B ,qrâDOtl-

DZP-3615
Fm. Ponta

Grossâ,
Seoüênciâ B

Afl. corte estradâ
ferro/Jaguariaiva
-Ararroti-

Corutlaria quichua UNESP

DZP-3616
Fm. Pontâ

Grossa,
Seqüência B

Al1. cofte estrada
ferro/JaguariaÍva Conularia qtichua UNESP

DZP-36t7
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-Arânoti

Conularia quichua UNESP

DZP-36t4
Fm. Ponta

Grossa,
Seoìiênoia R

All. corte estrada
ferro / Jaguariaíva
-Arapoti,

Conularia quichua UNESP

DZP-3620
Fm. Ponta

Grossa,
SaníìÄn¡io Fì

Afl. corte estrada
ferro /Jaguariaíva
-Arapoti.

Conularia quichua 1 UNESP

DZP-362t
a-h

Fm. Ponta
Grossa,

Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-AraDoti-

Conularia qìchua 2 UNESP

DZP-3622
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
femo /Jagu ariaÍva
-Arapoti.

Indeterminadâ I UNESP

DZP-3623
Fm. Ponta

Grossa,
Seqùência B

Afl. corte estrada
ferro /Jaguariaíva
-Aranoti.

Conularia quichua 1 UNESP

DZP-3624
a,b

Fm. Ponta
Grossa,

SÊñiiÂr'^io Fl

Afl. corte estrada
ferro / Jagu âriaiva
-Arapoti.

Conularia quichua c UNESP

DZP-3625
Fm. Ponta

Grossa,
Seqúência B

Atl. corte estrada
ferro /JaguaLiaíva
-Araooti.

Indeterminada 1 UNESP

DZP-3626
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva Conularia quichua UNESP

DZP-3627
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-Arapoti.

Corularia quichua UNESP

DZP-3628
¡ m. I,onta

Grossa,
SenliÃn¡ia Ft

Afl, corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-Arapoti.

Conular¿a. qtichuø UNÐSP

DZP-3629
Fm. Ponta

Grossa,
Seouência R

Afl. corte estrada
ferro/ Jaguariaíva
-Ar'âñÕfi

Conularia quichua I UNESP

DZP-3630
Fm. Ponta

Gfossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
feno / Jaguariaiva
-Araûoti-

Corularia quichua I UNESP

DZP-3631
Fm. Ponta

Grossa,
Seqùência B

AJl. corte estrâdâ
ferro /Jaguariaíva
-Arâñôfi

Conularia. quichua I UNESP

DZP-3632
a-b

ím. Honta
Grossa,

Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro/ Jaguariaíva
-Arapoti.

Conularia quichua
Asrurramenfa)

2 UNESP

DZP-3633
a.b

¡ m. Ponta
Grossa,

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-Arapoti,

Conularia quichua
Ac'r'ìrYrâñañt^

o UNESP
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DZP-3634
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro/ JaguariaÍva
-AraDoti.

Conularia quichua 1 UNESP

DZP-3684
Fm. Ponta

Grossa, Ponta
Grossa

Curva I Conularia quíchua I UNESP

DZP-3685
Fm. Ponta

Grossâ, Ponta
Grossa

Curva I Indeterminada 1 UNESP

DZP-3646
Fm. Ponta

Grossa, Ponta
Grosse

Curva Il Conularia quichua
AsruDamento

3 UNESP

DZP-3687
F m. l,onta

Grossa, Ponta Conularia quichua UNESP

DZP-t6814
Fm. Ponta

Grossa,
Seoùênciâ B

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaíva
-Araooti -

Conularia quichua UNESP

DZP- 16815
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaíva
-Arapoti.

Conularia quiclua UNESP

DZP-t6At6
Fm. Ponta

Grossa,
SFdiiÃñ.iâ Fl

Afl. corte estrada
ferro /Jaguariaiva
-Arãrtofi

Indeterminada UNESP

DZP-t68t7
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

All. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-Araooti.

Indeterminada UNESP

DZP- 16818
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro/JaguariaÍva
-A¡apoti.

Corullaria quiclrua UNESP

DZP-16At9
I m. ronta

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro/JaguariaÍva
-ArâDofi-

Conuløria quichua 1 UNESP

DZP-t6820
!'m. Ponta

Grossa,
SêdiiÃñôiâ F¡

Afl. corte estrada
ferro / Jagu ariaiva
-Araooti

Conularia quichua I UNESP

DZP-17036
¡-m. Ponta

Grossa,
Seoùência B

All. corte estrâdâ
ferro/Jaguariaíva
-Araooti -

Conularia quichua I UNESP

DZP-t7037
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro/ JaguariaÍva Conularia qichua 1 UNESP

DZP-1703A
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro/JaguariaÍva
-Arapoti.

Conulariø quichua I UNESP

DZP-17039
Fm. Ponta

Grossa,
Seoúênciâ B

Afl. corte estrada
ferro / JaguariaÍva
-Arâûoti.

Conularia quichuø I UNESP

DZP-17040
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

All. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-Aranoti.

Conuloria quichua 1 UNESP

DZP-17047
Fm. Ponta

Grossa,
Seoùência B

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaíva Conulaia quichua I UNESP

Fm. Ponta Afl. corte estrada
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DZP-t7042 Grossa,
Seoriência B

IelTo / J aguanarva
-AraDoti.

Conulf,riø quichua I UNESP

DZP-17043
Fm. Ponta

G¡ossa,
Seqüência B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-Ara¡lofi.

Conulariø quichua 1 UNESP

DZP-t7044
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferIo/Jaguariaíva
-Arapoti.

Conulario quiclnLa 1 UNESP

DZP-77045
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüênciâ B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva Conulaia quicTrua 1 UNESP

DZP-t7046
Fm. Pontâ

Grossa,
Seouência B

Afl. corte estradâ
ferro/Jaguariaíva
-A¡onnTi

Conularia quichua I UNESP

DZP-77047
Fm. Ponta

Grossa,
Seoriência B

Afl, corte estrada
ferro/Jagu ariaíva
-Arapoti.

Conularia quiclu.a I UNESP

DZP-77048
Fm. Ponta

Grossa,
aanÍìÁn¡ia Eì

Afl. corte estrada
ferro/JaguariaÍva Conularia quichua 1 UNESP

DZP-17049
Fm. Ponta

Grossa,
Seoùência B

Afl. corte estrada
ferro / JaguariaÍva
-Arañôfi

Conularia quictua 1 UNESP

DZP-17050
Fm. Ponta

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaiva
-AraDoti.

Conulnria quichua I UNESP

DZP-t7051
Fln. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrâda
ferro/JaguariaÍva
-Arânr¡ti-

Conularía quichua UNESP

DZP-17052
Fm. Ponta

Grossa,
Seoùência B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaiva Conularid qlrichua UNESP

DZP-17053
rm. l.on[a

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaíva
-Arapoti.

Conulariø quichua UNESP

DZP-t7057
Fm. Ponta

Grossa,
Seqüência B

Afl. corte estrâda
ferro/Jaguariaíva
-Arânofi-

Conularia quichua UNESP

DZP-17058
Fm. Pontâ

Grossa,
Seoüência B

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaíva
-Arânofi -

Conulnria Etichua UNESP

GP I tE.-3r77
Fm. Ponta

Grossa,
Afl. corte estrada
ferro/JaguariaÍva
-Arân.tti

Conulariø quichua USP

cP/ 1E-3178
Fm. Ponta

Grossa,
las¡artaíve

Afl. corte estrada
ferro / Jagu ariaiva
-AraDoti.

Conularia quicf a USP

GP/ 1E-3191
}| m. Pontâ

Grossa,
Jâpuâriaíva

Afl. corte estrada
ferro / Jagu ariaíva
-Arapoti.

Conulario quìclua I USP

GP/ rE-49r4
Fm. Ponta

Grossa,
Seoùência B

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaíva
-Arapoti.

Conularia quicluta I USP

GP/3E-3569
Fm. Ponta Afl. corte estrada

ferro / Jasu âriâíva Contiaria anichta I I'SP
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GP /3E.-4L94
l¡ m. ronfa

Grossa,
.I àøtt 

^ri^ívA

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaiva
-AraDoti.

Paraconularia USP

CuPg-O1
Fm. Ponta

G¡ossa,
.Iâ sD e riaiva

Afl. corte estrada
ferro/JaguariaÍva
-AraDoti.

Paraconulaia UNG

CuPg-O2
Fm. Ponta

Grossa,
.Iar¡rrarieíwa

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaiva Conulario quiclua UNG

CuPg-04
Fm. Ponta

Grossa,
Jaeuariaíva

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaiva
-A rqrìôti

Conularia qtichua UNG

CuPg-05
Fm. Ponta

Grossa,
Jaguariaíva

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaíva
-Araooti.

Conuløria Eticlua 1 UNG

CuPg-06
Fm. Ponta

Grossa,
.Iasu ariaíva

Afl. corte estrada
ferro/Jaguariaiva
-AraDoti.

Indeterminada 1 UNG

CuPg-09
FYn. Ponta

Grossa,
.laøterieivt

Afl. corte estrada
ferro / Jaguariaíva
-Aranoti.

Conulørìa quictua I UNG

CuPg- 10
Fm. Ponta

Grossa,
.I 

^ø1i ̂ tiaiv,

Afl. corte estrada
ferro / Jagua¡iaiva
-Arânoti.

Conularia quichua I UNG

CuPg- 1 I
Fm. Ponta

Grossa,
Seqliência B

4fl. corte estrada
feffo/JaguariaÍva
-Arenoti-

Indeterminada 1 UNG

Cu Pg- 12
Fm. Ponta

Grossa,
Afl. corte estrada
ferro/JaguariaÍva
-Araooti.

Conularia quichua I UNG

CuPg- 14
¡ m. vonta

Grossa,
AfI. corte estrada
ferro / Jaguariaíva
-Arapoti.

Conularia quiclrua 1 UNG

D-058
Fm. Ponta

Grossa, Ponta
G¡ossa

Curva I Conularia quiclua t UEPG

-T-J1SJ-)
üßþi¡ t'¡ d tt) tr¡: (it,-rùlÍ:NÇt¡\s _ {rt¡,

- ari ßL,oT¡t{}À *


