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III. RESUMO

A presente tese trata da ïafonomia de tanatocenoses compostas por conchas de
moluscos bivalves e braquiópodes lBouchardia rosea (Mawe)1, variando em idade,
desde recentes alé 23.820 anos A.P. A abordagem envolveu a tafonomia comparada, a
tafonomia experimental e a paleobiologia de B. rosea, a fim de cumprir os seguintes
objetivos: (1) estabelecer um protocolo metodológico comparável aos disponíveis na
literatura; (2) investigar comparativamente a tafonomia das tanatocenoses analisadas,
(3) compreender o comportamento de decantaçäo de conchas de B. rosea; (d)
reconhecer e entender as interaçöes bióticas (e,9., predaçåo e parasit¡smo),
registradas em B. rosea, comparando-as com as dos moluscos bivalves simpátricos. As
tanatocenoses provêm das enseadas de Ubatuba e Picinguaba, na costa norte do
Estado de Såo Paulo e da plataforma interna adjacente. Trinta estações de coleta, com
fundo siliciclástico ou bioclást¡co foram amostradas (e.9., Van Veen com 31 x 40cm),
em gradiente batimétrico, desde a praia até 45 metros de profundidade. Quatro
ambientes sedimentares foram informalmente reconhecidos: (a) ambiente praial, (b)
enseada de fundo argiloso, (c) enseada de fundo arenoso e (d) plataforma de fundo
arenoso, As coletas forneceram 5204 conchas de braquiópodes e 9137 de moluscos
bivalves. Os resultados das análises tafonômicas indicaram que, quando realizadas
para cada fraçäo granulométrìca (frações .8mm, .6mm e .2mm), independentemente,
os bioclastos de diferentes frações registram, de maneira complexa e não untforme, a
atuaçåo de processos bioestratinöm icos distintos e, portanto, o tamanho da partícula
tem influência na distribuição das ass¡naturas tafonômicas, Análises de agrupamentos
para distribuição das assinaturas tafonômicas das assembléias de bivalves mostraram
que o grau de similaridade é distinto, entre as estaçöes, segundo as fraçöes
consideradas, sugerindo que concentrar as análises tafonômicas na fração
granulométrica maior (.8mm) não é, necessariamente, a melhor estratégia
metodológica a ser adotada. Desse modo, a metodologia mais adequada é aquela
fundamentada na fração total. Diversos exemplos de generalizaçöes e modelos
tafonômicos, disponíveis na literatura, não são aplicáveis aos dados tafonÔmicos
obtidos para os bioclastos das enseadas de Ubatuba e Picinguaba, contribuindo para a
convicção de que, em Tafonomia, cada caso é um caso. Assinaturas como articulação,
fragmentação, corrosão, modificação da margem, bioerosão, incrustação, alteração da
cor, perda do brilho e periostraco apresentaram-se homogeneamente distribuídas entre
os ambientes estudados, indicando que, no caso desse estudo, essas não såo
sensíveis às condiçöes ambientais, sendo pouco informativas à caracterização
ambiental ou paleoambiental. A assinatura textura superficial da concha mostrou
potencialidade para interpretaçöes ambientais mais f¡dedignas e ut¡lizaçåo na definiçåo
de tafofácies. Quanto à Tafonomia Exper¡mental, a velocidade e o padrão de
decantação de conchas de B. rosea foram experimentalmente estudadas, para
entendimento de seu comportamento hidrodinâmico e potencial para seleçåo por
processos hidráulicos. Vinte valvas (10 dorsais e 10 ventrais) e três conchas
articuladas, compreendendo a variaçáo de tamanho de B. rosea, foram selecionadas. A
média de velocidade de decantação foi de 15,35 cm/s, 16,65 cm/s, e 26,48 cm/s, para
as valvas ventrais, dorsais e articuladas, respectìvamente. Velocidade de decantação
mais baixa para valvas ventrais indica que essas permanecem por tempo mais
prolongado em suspensão na coluna d'água, estando maìs susceptívets ao transporte.
As dorsais, com seu formato menos convexo e velocidade de decantação mais rápida,
eståo menos sujeitas ao transporte, podendo formar depósitos residuais, Assim sendo,
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fragmentação diferencial das valvas nåo é o único processo responsável pela
proporçåo desigual de valvas dorsais/ventrais, em depósitos sedimentares atuais ou
nas assemblé¡as fósseis. Mais de 14.000 espécimes de bivalves e braquiópodes foram
analisados quanto à predação. Perfurações parabólicas, circulares a sub-circulares
ocorrem nas conchas de bivalves e braquiópodes. Essas såo comparáveis entre si,
quanto à morfologia e o diâmetro médio, indicando decorrem de ataques de um mesmo
organismo perfurador. Perfurações nos braquiópodes såo raras (0,4%), embora nos
moluscos bivalves a freqüência seja de até cinqüenta vezes ma¡or. Contudo, as taxas
de perfuraçâo nos bivalves das enseadas de Ubatuba e Picinguaba såo baixas, se
comparadas às freqiiências típicas cenozóicas. As baixas frequências de perfuração
nos braquiópodes estão de acordo com as obtidas em esiudos recentes, tanto em
ambientes atua¡s, como no registro sedimentar. As perfuraçöes podem sugerir
predação: (a) por gastrópodes naticídeos/muricídeos, (b) por outros predadores, (c)
predaçäo acidental ou decorrerem de parasitismo. Finalmente, observaçöes em
braquiópodes vivos permitiram identìficar traços de bioerosâo do tipo Caulostrepsis
Clarke (1908) e identifìcar o organismo produtor do traço. Das 1616 conchas
examinadas (vivas e mortas), 292 mostraram traços de Caulosfrepsls (18%). As
freqüências dos traços variaram, segundo as estaçöes de coleta, o tamanho dos
bioclastos e o tipo de valva. Caulosfrepsls não foi encontrado nos moluscos bivalves
simpátricos. Todos os braquiópodes vìvos com Caulosfrepsis apresentaram-se
infestados por Polydora (Polychaeta, Spionidae). Portanto, Caulostrepsis resulta do
parasitismo por essas poliquetas.
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IV. ABSTRACT

ln this study, the taphonomy of bivalve mollusks and brachiopod shells
lBouchardia rosea (Mawe)1, ranging from Receni Io 23,820 years B.P. was analyzed.
The main goals are: (1) the establishment of a methodological protocol comparable to
the previously available in the literature; (2) the comparative taphonomy between
brachiopod and bivalve mollusk shells; (3) the understandings of the settling behavior of
B. rosea shells, and the (d) identification of the biotic relationships (e.9., predation and
parasitism), recorded on B. rosea shells, comparing them with the occurrences in the
sympatric bivalve shells. The studied thanathocoenosis were sampled in the Ubatuba
Bay and Pincinguaba Bay, northern cost of Säo Paulo State, and in the inner platform,
as well. Thirty collecting stations, characterized by siliciclastic or bioclastic bottoms were
sampled via Van Veen grab sampler (31 x 40cm), along a bathymetric gradient, ranging
from zero (beach) to 45 meters of depth. Four sedimentary environments were
informally recognized: (a) beach, (b) muddy bottom bay, (c) sandy bottom bay, and (d)
inner shelf with sandy bottom, Bulk samples yielded 52Q4 brachiopod and 9137 bivalve
mollusk shells. The results indicate that, when independently analyzed to each s¡eve ('
8mm, .6mm e .2mm), shells of different sieve sizes record the biostratinomic
processes in a complex and non-random way. Thus, the sieve size plays a role in the
taphonomìc analysis. Cluster analysis performed for the distribut¡on of the iaphonomic
signatures on bivalve shells showed that the similarity among the clusters vary
according to the considered sieve size. This suggests that concentrating the
taphonomìc analysis in one class (e.9., the largest sieve size, .8mm) ts not, necessarily,
the better methodological decision. Hence, the total data (all sieves included) is more
accurate in the taphonomic analysis, Several examples of taphonomic generalizations
and models, available in the literature, are ne¡ther appl¡cable nor comparable to our
results. This enhances the conviction that, in taphonomy we may avoid generalizations
to seek laws and models thai are applicable to all cases without restrictions.
Taphonomic signatures such as añ¡culation, fragmentation, corrosion, edge
modification, bioerosion, encrustation, color alterat¡on, luster, and /osf of periostracum
were homogeneously disiributed, among the studied sedimentary environments,
indicating that these taphonomic signatures are not sensible to the environmental
conditions. On the other hand, shell texture showed high potential to environmental
interpretations and seems to be useful as a tool in taphofacies analysis. The settling
velocity and falling patterns of B. rosea shells, were experimentally performed to
understand the hydrodynamic behavior and poiential for sorting by hydraulic processes.
Twenty valves (10 dorsals and 10 ventrals) and three articulated shells were selected,
encompassing the size range of B. rosea shells. The obtained average settling
velociiies are: 15.35 cm/s, 16.65 cm/s, and 26.48 cm/s, respectively, for ventral, dorsal
and articulated valves. The lower average settling velocities of veniral shells indicate
that they can be transported to greater distances, than the less convex dorsal valves.
This can be explained, in part, by the fact that ventral valves have greater cross-
sectional areas than dorsal ones of the same weight. Hence, differential fragmentation
of brachiopod valves is not the unique process likely to produce blas between dorsal
and ventral valves, observed in some modern deposits, and many fossil concentrations.
Over 14,000 bivalve and brachropod specimens were studied for predation. Beveled
(countersunk) circular-to-subcircular borings were found in bivalve and brachìopod
shells that are comparable in their morphology, and average diameter, indicating
attacks by a single type of a drilling organism. Drill holes in brachiopods were rare
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(0.4%). Drllling frequency in bivalves was up to 50 times as high as in brachiopods.
However, the average drilling frequency was low on bivalves from the Ubatuba Bay and
Picinguaba Bay, comparing to the frequencies typically observed in Cenozoic mollusks.
Low drilling frequency in brachiopods is consistent with other recent reports, both in the
fossil record as well as ¡n recent habitats. Drilling may record (a) naticid/muricid
predation, (b) predation by some other drillers, (c) mistaken and/or opportunistic
aitacks, and (c) parasitic drillings. Finally, the observations of infested live specimens of
brachiopods allowed identifying one type of common bioerosional traces, named
Caulostrepsis Clarke (1908). The identity of the trace producer was also recorded. Out
of 1616 examined shells (both living and dead brachiopod shells), 292 shells showed
traces referable to Caulostrepsls ('18%). lnfestation rates vary by collecting site, shell
size, and valve type. None of sympatric bivalve shells showed similar traces. All shells
collected alive yielding Caulosfrepsls traces were ¡nfested by Polydora (Polychaeta,
Spionidae), indicating a parasitic relationship between spionids and brachiopods.
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v. APRESENTAçÃO

O presente documento está estruturado de acordo com o modelo alternativo para

apresentação de tese de doutorado, previsto na Portaria que regulamenta os

programas de pós-graduação do lnstituto de Geociências, USP. Nesses novos moldes,

as problemáticas estudadas podem ser apresentadas no documento final da tese,

segundo textos elaborados na forma de artigos c¡eniíficos. Esses deverão estar

submetidos ou aprovados para publicaçáo ou, até mesmo, publ¡cados em revistas

científicas indexadas e arbitradas, até o momento da defesa. Cumpre ressaltar que, de

acordo com as normas da Portaria regulamentar, o pós-graduando que pretende

defender sua tese na forma de artigos científicos deve participar como primeiro autor

em, pelo menos, um deles. Desse modo, são aceitas partic¡pações em co-autoria nos

demais trabalhos científicos. Em adição, o documento final da tese deve conter os

capíiulos introdução, discussäo, conclusões e os artigos científicos anexados.

Além dos capítulos recomendados pela Portaria, optou-se por incluir a seçåo de

mater¡al e métodos, como capítulo independente. Essa decisão foi tomada visando (a)

evitar a presença de texios repetitivos, com relaçäo à caracterização da área de

estudo, dado que todas as problemáticas foram investigadas a part¡r de um único

conjunto de amostras (1,e., tanatocenoses de moluscos bivalves e braquiópodes),

coletado na mesma área de estudo (l.e., enseadas de Ubatuba e Pic¡nguaba) e (b)

detalhar o protocolo metodológico estabelecido para análise tafonômica, a partir do

qual a maior parte dos resultados derivam. Ainda quanto à estrutura, vale lembrar que

o capítulo discussão inclui resultados mínimos, indispensáveis ao desenvolvimento e

compreensäo da discussão. Resultados na íntegra estão presentes nos anexos

correspondentes aos artigos científicos, elaborados no âmbito dessa tese. Até o

momento, dois artigos científicos foram submetidos (anexos 2 e 3, Palaios e lchnos,

respectivamente), um publicado (anexo 1, Revlsfa Brasileira de Geociências) e dois

enconiram-se em fase de preparação (referentes aos itens 3.1 e 3.2).

As problemáticas que compõem essa tese inserem-se em duas seções temáticas,

quais sejam: (a) análise tafonômica e (b) relaçöes bióticas. Na análise tafonômica, as

questões discutidas apresentam conotação predominantemente ambiental e

sedimentológica, visando identificar os principais processos responsáveis pelas

alterações tafonômicas nos bioclastos em questão e, assim, melhor compreender a

gênese dos depósitos e os tendenciamentos no registro sedimentar. Para tal, essa
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seçåo engloba estudos tafonômicos experimentais e atualísticos, incluindo

contribuiçöes metodológicas, apresentados da seguinte maneira: (a) ltem 3.1:

lmportânc¡a das decisões metodológ¡cas para o estabelecimento do protocolo de

análise tafonômica e como essas alteram as ¡nterpretaçöes obt¡dâs, a partir do dado

tafonômico; (c) ltem 3.2: Caracterização tafonômica das tanatocenoses de moluscos

bivalves e braquiópodes, com implicaçöes para o estudo de tafofácies, a partir do

reconhecimento de assinaturas tafonômicas ambientalmente sensitivas; (b) ltem 3.3:

Estudo de parâmetros fÍsicos que atuam na gênese de acumulaçöes recentes e

fósseis, com ênfase no comportamento de decantação de conchas de braquiópodes.

Finalmente, na seçäo temática relações bióticas, as questöes discutidas são de

cunhos maiormente paleoecológico e evolutivo, destacando-se: (a) ltem 3.4: Análise

comparativa entre as ocorrências de predaçäo em conchas de braquiópodes e

bivalves; (b) ltem 3.5: Estudo das interaçöes entre braquiópodes e poliquetas (i.e.,

comensalismoiparasitismo), a partir de traços de bioerosäo deixados nas conchas de

braquiópodes.

XIV
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I. rNTRODUçAO

Fácies tafonômicas (sensu Speyer & Brett, 1986; Brett & Baird, 1986), como o

próprio nome indica, são corpos de rochas identificados com base em suas

características tafonômicas quantificáveis (Speyer & Brett, 1988), particularmente

bioestratinômicas. Esses corpos de rochas refletem histórias de acumulação distrntas,

especialmente pré-soterramento, o que perm ite a interpretaçáo dos processos e

ambientes de fossilizaçåo (Speyer & Brett, 1 988). Estudos atualísticos (e.9.,

Kowalewski et al., 1994; Kidwell ef al., 2001) e em depósitos marinhos paleozóicos

(e.9., Speyer & Brett, 1988, 1991; Simöes et al.,2OOO) demonstraram a utilidade do

conceito de fácies tafonômicas na discriminação de gradientes ambientais. Essas, na

maioria dos casos, podem ser reconhecidas com base em critérios lito- e

biofaciológicos. Sob essa óptica, a análise de tafofácies pode ampliar a resolução e

adicionar evidências importantes (e.9,, taxas de sedimentaçäo, resolução temporal),

complementares às análises de litofácies e biofácies.

Diversos grupos de invertebrados marinhos recentes têm sido alvos de estudos

tafonômicos, por exemplo, equinóides (e.9., Nebelsick, 1999), crinóides (e.9., Llewellyn

& Messing, 1993), corais (e.9., Pandolfi & Greensiein, 1997; Perry,2000), foraminíferos

(e.9., Martin & Liddell, 1991 ), briozoários (e.9., Smith & Nelson, 1994), crustáceos (e.9.,

Stempien, 2005), braquiópodes (e.9,, Simões & Kowalewski, 2003; TomaËov¡?ch &

Roihfus, 2005) e, mais exaustivamenie, moluscos (e.9., Fürsich & Flessa, 1987; Davies

ef a/., 1989; Besi & Kidwell, 2000a, b; Kidwell et al., 2O01i Callender et al., 2OO2',

Parsons-Hubbard, 2005). Dentre os diferentes tipos de esqueletos dos invertebrados

marinhos (maciço, arborescente, univalve e multielemento, Holz & Simöes, 2OO2), as

conchas bivalves destacam-se, pois apresentam ampla gama de assinaiuras

tafonômicas que podem ser quantificadas (e.9., abrasão, desarticulação, fragmentaçäo,

bioerosão, incrustaçäo, corrosáo) (Speyer & Breti, 1988).

Embora número crescente de estudos tafonôm icos tenha surgido nas duas

últimas décadas (veja Kidwell ef al., 2001, para revisâo desse assunto), nenhum

consenso metodológico emergiu, de modo a guiar as pesquisas no âmbito do

reconhecimento das tafofácies. Nos estudos tafofaciológicos, tanto de acumulações

esqueletais atuais como do registro geológico, as disparidades metodológicas såo

observadas nas mais variadas etapas, incluindo fases de amostragem do material (e.9.,

tipo de amostrador), coleta (e.9., fraçäo granulométrica considerada, número de
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observadores) e análise do dado (e.9., análises restritivas). Além disso, similaridade

entre as assinaturas tafonômicas utilizadas nos diversos estudos é baixa e pouca

atenção tem sido dispensada às questöes como estabelecimento e quantificação do

grau de alteração tafonômica (Kidwell et a1.,2001). Assim, enorme quantidade de

dados foi gerada para fácies tafonômicas, do Paleozóico ao Moderno, mas esses

dados nåo são comparáveis entre si.

Recentemente, porém, protocolos para análise iafonômica têm sido tema de

discussöes na literatura (Kidwell et al.,2OO1; Kowalewski & Hoffmeister, 2003; Rothfus,

2004; Yesares-García & Aguirre, 2004), devido à necessidade de melhor compreender

os efeitos que as decisöes metodológicas podem exercer sobre os resultados. Desse

modo, o estabelecimento do protocolo metodológico para análise tafonômica requer

bastante cuidado e constitui importante fase inicial de todo e qualquer estudo

tafonômico (veja itens 2.2 e 3.1, para apresentaçäo do protocolo tafonômico adotado e

discussâo da importância das decisöes metodológicas, bem como isso afeta as

interpretações dos dados tafonômicos).

Diversos estudos atualísticos de tafofácies, realizados com depósitos gerados em

ambientes deposicionais variados (e.9., plataforma rasa siliciclástica, Fursich & Flessa,

1987; talude carbonático, Llewellyn & Messing, 1993), têm indicado o potencial das

tafofácies como ferramenta para interpretaçöes (paleo)ambientais e (paleo)ecológicas.

Por exemplo, estudos de tafofácies em acumulaçöes de moluscos geradas em

ambientes de intermarés e plataforma rasa do Recente (e.9., Meldhal & Flessa, '1990)

mostram que cada litofácies indica as condições de energia do ambiente e, desse

modo, as assinaturas tafonômicas das acumulaçöes esqueletais associadas refletem a

história pós-morte dos organismos. Assim, concentraçöes caracterizadas por bioerosão

e incrustaçåo säo, no geral, encontradas em ambientes de baixa energia e/ou águas

mais profundas, particularmente marcadas por baixa taxa de sedimentação (Brett &

Baird, 1986). Já acumulaçöes esqueletais geradas em ambiente de alta energia, sob

condiçöes de águas rasas, caracterizam-se por altos índices de abrasão e

fragmentação (Brett & Baird, 1986).

As idéias acima permearam a literatura tafonômica da década de 1990, quando o

edifício conceitual de fácies tafonômicas estava sendo erguido. Entretanto, estudos

tafonômicos mais recentes com acumulações esqueletais de moluscos (Best & Kidwell,

2000a, b; Callender et al., 2OO2: Staff ef al., 2OO2; Parsons-Hubbard, 2005) e
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braquiópodes viventes (Simoes & Kowalewski, 2002) indicam que as relaçöes acima

não são tão evidentes, nem prevìsíveis, quando examinadas em ambientes variados

(e.9., plataforma de água rasa e profunda). Em adiçäo, nem toda assinatura tafonômica

é igualmente sensitiva às condiçöes do ambiente, por vezes, ocorrendo de modo

generalizado, ao longo de determinado gradiente batimétrico (veja item 3.2, para

caracterizaçäo tafonômica das acumulaçöes de moluscos bivalves e braquiópodes

recentes, provenientes de praia, enseadas e plataforma interna adjacente),

Ainda, no contexto de estudos tafonômicos, é fundamental compreender a

atuação dos processos na gênese das acumulaçöes de conchas, bem como os

possíveis tendenciamentos introduzidos pelos agentes bioestratinômicos e

diagenéticos. Acumulaçöes ricas em conchas säo feições notáveis no registro

sedimentar do Fanerozóico e constituem fonte de informaçöes paleoecológicas e

evolutivas. Por sua vez, a gênese de ta¡s acumulações é governada por fatores

tafonômicos (e.9., suscetibilidade ao transporte e destruição diferencial) e ambientais

(e.9., nível do mar, taxa de sedimentaçäo) complexos (veja exemplos paleozóicos e

mesozóicos em Speyer & Brett, 1988, 1991 ; Brett, 1995; Brett & Baird, 1997; Brett ef

al., 1997; McFarland et al., 1999; Tomaöov¡7ch, 2004) que, nem sempre, ocorrem de

maneira intuitiva. Nesse sentido, estudos tafonômicos atualísticos e experimentais,

tanto de laboratório como de campo (e.9., Lever ef al., 1961; Savarese, 1994;

Lescinsky et al.,2OO2; Messina & LaBarbera 2004; Torello,2004), contribuem para a

compreensão da gênese das acumulaçöes, sejam essas atuais ou fósseis (veja jlem

3.3 e anexo 1, para apresentaçäo e discussão dos experimentos de velocidade e

comportamento de decantaçäo de conchas de braquiópode). Esse ramo da tafonomia

(i.e., tafonomia experimental) perm¡te aos geólogos e tafônomos s¡mular a atuaçåo dos

processos bioestratinômicos e diagenéticos (e.9., transporte, abrasão, dissolução),

auxiliando, inclusive, no entendimento dos agentes que atuam na zona

tafonomicamente ativa (TAZ, Davies ef a/ 1989), sob condiçöes ambientais diversas.

As assinaturas tafonômicas, além úteis ao reconhecimento das condiçöes

ambientais, säo interessantes de serem investigadas sob o ponto de vista biológico e

evolutivo. lsso porque, em muitos casos, resultam de interações bióticas estabelecidas

entre organ¡smos vivos (e.9., predaçäo, parasitismo, comensalismo, competiçäo), as

quais afetaram a estrutura das comunidades em tempos passados e ainda o fazem nos

dias de hoje. Perfuraçöes e outras marcas deixadas nos esqueletos biomineralizados
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estão entre as evidências de interaçöes biológicas mais confiáveis, preserváveis no

registro fóssil dos meiazoários (e.9., Hoffman et a|.,1974; Vermeij ef a/., 1980; Kitchell

et al., 1981: Vermeij, 1987; Allmon ef a/., 1990; Anderson et al., 1991 , Bengtson &

Zhao, 1992; Kelley & Hansen, 1993, 1996; Harper ef a/, 1998; Leighton, 2001 ;

Kowalewski & Kelley,2002; Kelley et al.,2OO3).

Estudos de predaçåo são numerosos, mas tal interaçåo biót¡ca näo é igualmente

conhecida para todos os grupos de organismos e suas implicaçöes evolutivas ainda

são controversas (Kelley et al., 2OO3). Apesar de grande parte das pesquisas em

predação enfocarem os moluscos (veja revisöes em Kowalewski & Kelley, 2OO2; Kelley

et a1.,2003), marcas de predação em braquiópodes såo também encontradas no

registrofóssil (e.9., Sheehan & Lesperance, 1978; Ausich & Gurrola, 1979; Smith ef a/.,

'1985; Kowalewski ef a/., 2002) e em ecossistemas atuais (e.9., Paine, 1963; Witman &

Cooper, '1983; Kowalewski & Flessa, 1 994). Embora pouco numerosas, pesquisas

resentes (Baumiller et al., 2003, Harper & Peck, 2003; Baumiller & Bitner, 2004;

Delance & Emig, 2004) têm demonstrado que as evidências de predação em

braquiópodes såo mais amplamente distribuídas, tanto em termos taxonômicos,

geográficos, como estratigráficos, do que o suposio anteriormente. Nesse sentido,

ocorrências de marcas de predaçáo em braquiópodes são interessantes de serem

investigadas, sob o ponto de vista paleoecológico e evolutivo, pois braquiópodes (a)

ocorrem preservados ao longo de todo registro Fanerozóico; (b) sao comuns em

acumulaçöes atuais, especialmente na plataforma brasileira (Kowalewski et al., 2002,

Simões et al., 2OO4); (c) são considerados presas pouco nutriiivas, se comparados a

outros grupos de invertebrados (e,9., moluscos bivalves; Leighton, 2003), (d)

apresentam aumento de toxicidade, após o Paleozó¡co, sendo considerados como um

grupo näo (ou pouco) palatável (Thayer, 1985) (veja item 3.4 e anexo 2, para

apresentação e discussåo das evidências de predação em Bouchardia rosea,

braquiópode atual da plataforma brasileira).

Também, outras interações bióticas, tais como parasitismo e comensalismo, podem

deixar marcas nos esqueletos. Entretanto, sua identificação no registro fóssil ou mesmo

nos sistemas atuais constitui, muitas vezes, tarefa difícil e especulativa. lsso se deve

ao fato de a maioria das documentaçöes atribuídas a relações de comensal¡smo e/ou

parasitismo (veja Baumiller & Gahn, 2002, para revisão das ocorrências de parasitismo

no registro fóssil) serem estabelecidas através de evidências indiretas, não
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se considerando questöes relativas (a) à identificaçäo do organismo infestante e (b) ao

benefício para o infestante, em detrimento do hospedeiro, quando houver. Nesse

contexto, o estudo das refaçÕes de parasitismo e/ou comensalismo nos sistemas atuais

pode contribuir para o reconhecimento dessas relaçöes em tempos passados,

especialmente nas condiçöes em que säo identificados tanto hospedeiro e parasita (ou

comensal), como o traço resultante dessa interação. lsso porque essas feições såo

potencialmente preserváveis no registro sedimentar Fanerczôico (veja item 3.5 e

g!!æ3, para apresentaçåo e discussão de evidências de interaçåo biológica, de

origem parasítica ou comensal, entre braquiópodes e poliquetas).

Nesta tese, as questöes apresentadas ac¡ma são investigadas para as

tanatocenoses de moluscos bivalves (Fig. 1A) e braquiópodes articulados (Bouchardia

rosea) (Fig. 1B), da costa norte do Estado de São Paulo (23 - 245 e 44 - 46" W). As

amostras são provenientes de fundos siliciclásticos ou com predomínio de partículas

biogênicas, em profundidades variando de O a 45 metros, coletadas nos domínios das

enseadas de Ubatuba e Picinguaba (Ubatuba, SP) (Fig. 2).

Figura 1- Tanatocenoses de moluscos bivalves (A) e braquiópodes (B), provenientes

da plataforma interna, enseadas de Ubatuba e Picinguaba, norte do Estado

de São Paulo. Escala gráfica, 1Omm.
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Figura 2- Mapa geral de localização das enseadas de Ubatuba e Picinguaba, bem

como plataforma interna adjacente, no norte do Estado de São Paulo.

Os pontos referem-se às estações de coleta, localizadas nos ambientes

de praia (em vermelho), de enseada de fundo argiloso (em cinza), de

enseada de fundo arenoso (em amarelo) e de plataforma interna (em

laranja).
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1.1, Htpórese oe Tn¡g¡lHo e Oe¡errvos

lnserida no campo da actuopaleontologia, esta tese visa estudar as características

tafonômicas das ianatocenoses de moluscos bivalves e braquiópodes nas enseadas de

Ubatuba e Picinguaba, norte do Estado de Säo Paulo. O desenvolvimento do trabalho

fundamenta-se na hlpótese central de que as assinaturas tafonômicas nåo se

distribuem de maneira uniforme e previsível ao longo de gradientes ambientais (e.9.,

batimétricos) e, portanto, nåo säo igualmente úteis ao reconhecimento de tafofácies.

Com esse intuito, objetiva-se: (a) estabelecimento do protocolo metodológ¡co para

análise tafonômica, aplicável aos moluscos bivalves e braquiópodes, a partir do qual se

obtenham dados tafonômicos fidedignos, evitando-se os tendenciamentos gerados por

artifícios metodológ¡cos. Também, adquirir dados comparáveis aos disponíveis na

literatura, contribuindo para a compreensão dos processos tafonômicos atuantes nos

diferentes ambientes, em escala globalì (b) caracterização tafonômica das

tanatocenoses de moluscos bivalves e braquiópodes, ao longo de gradientes

batimétricos (r.e., ambientes raso protegido e profundo aberto), em duas enseadas

hidrodinamicamente d¡stintas (Ubatuba e Picinguaba) no norte do Estado de São Paulo

e da plataforma interna adjacente, visando compreender quais ass¡naturas tafonôm¡cas

são sensitivas às variações ambientais e, desse modo, úteis às análises

paleoamb¡enta¡s, (c) realização de exper¡mentos em tafonomia, a fim de

compreender o comportamento de bioclastos (conchas de braquiópodes, Bouchardta

rosea) frente aos processos bioestatinômicos, responsáveis pela gênese das

tanatocenoses e tafocenoses.

Adicionalmente, hipóteses de trabalho secundárias, porém não menos

importantes, derivaram da hipótese central, as quais resultam em estudos de cunho

biológico. As hipóieses derivadas, levantadas a partir da análise tafonômica, referem-

se a questöes de interaçäo biológica, cujos objetivos säo (a) reconhecimento de

evidências de predacão, parasitismo e/ou comensalismo, registradas nas conchas

de braquiópodes; (b) comparaçâo das ocorrências de tais interaçöes bióticas nos

moluscos bivalves das mesmas acumulaçöes, (c) estudo da potencialidade de

preservaçåo e reconhecimento das interações no registro fóssil, visando compreender

seu significado (paleo)ecológico e evolutivo.
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2. MATERIAL E MÉTODO

2.1 . Co¡rrexro Geolóolco

A regiåo costeira do Estado de São Paulo situa-se no Escudo Atlântico da

Plataforma Sul-Americana, integrando a região de Dobramentos do Sudeste. As rochas

mais antigas são de idade transamazônica (2,2 b.a.), ou mesmo anteriores, que foram

remobilizadas, migmatizadas e granitizadas, durante o Ciclo Brasiliano, há 600 m.a.

(AImeida, 1976). Tal conjunto é cortado por intrusões de rochas básicas e alcafinas,

relacionadas à reativação tectono-magmática da Plataforma Sul-Americana (Brasileira),

a partir do Jurássico (150 m,a.).

Esse fenômeno de reativação relac¡ona-se com a conformação atual da região

costeira do sudesie brasileiro e está ligado aos processos de separação dos

continentes americano e africano, com a abertura do Atlântico Sul ('129 m,a.). As

movimentaçöes originaram falhas normais e profundas, geradas ao longo de linhas de

fraqueza do Pré-Cambriano, orientadas segundo ENE. A presença dessas falhas

proporcionou condiçöes para a formaçåo de bacias sedimentares ao longo da margem

continental brasileira (Asmus, 1984), dentre elas a Bacia de Santos, na qual se insere a

região estudada.

Desse modo, a margem cont¡nental, na regiäo do Estado de São Paulo,

caracteriza-se por arcabouço tectono-estrutural pretérito, coberto e modificado por

sedimentaçäo de natureza progradacional, cuja possível interpretação de sua evolução

geológica é apresentada por Almeida (1976). Segundo esse autor, no Cretáceo

Superior, ocorreu elevação da proto-Serra do Mar, seguida de duas fases de atividade

tectônica, no Terc¡ário. A primeira, no Oligoceno, foi responsável pela geração de

falhamentos do graben do Paraíba do Sul e formaçäo do rift da Guanabara, com

importantes movimentos de blocos de falhas na Serra do Mar. A segunda, no Plioceno,

caracterizou-se por elevaçåo epirogenética generalizada que afetou a Serra do Mar,

sendo responsável pela instalação da Bacia de São Paulo e aumento nas taxas de

subsidência nas bacias de Resende e Taubaté (Almeida, 1 976; Riccomini, 1989;

Riccomini ef a/., 1 996).

A área emersa das enseadas de Ubatuba e Pic¡nguaba é caracterizada por série

de planícies costeiras reduzidas e descontínuas, separadas por afloramentos de

rochas do embasamento cristalino Pré-Cambriano, com invasåo do mar. Tal

conformação forma afogamento de rios, indentações irregulares, lagunas e enseadas.
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A costa, ainda, projeta protuberâncias do continente mar adentro, como cabos e ilhas,

apresentando-se recortada (Zembruscki, 1979). Nessa reg¡äo, os esporões da Serra do

Mar e os pequenos maciços e morros isolados atingem diretamente o mar, dominando

costas altas e jovens (Ponçano et al., 1981). As planícies são formadas por depósitos

continentais e marinhos, registrando eventos transgressivos, durante o Pleistoceno e o

Holoceno (Martin & Suguio, 1976; Suguio & Martin, 1976; Suguio ef a/., 1993; Martin ef

al, 1996; Suguio, 1999),

Ao longo do Quaternário, eventos geológicos modificaram sensivelmente a

configuração da regiáo costeira, cujas planícies ganharam a geometria em sua

conformação atual. Variações do nível do mar, nesse período, levaram Suguio & Martin

(1976) a definirem dois eventos transgressivos (r.e., Transgressâo Cananéia, com

idade atribuída de 120.000 anos A.P. e a Transgressão Santos, com idade atribuída de

5.100 anos A.P.). Além disso, os fenômenos geológicos relacionados ao último evento

glacio-eustático de rebaixamenio do nível do mar (18.000 anos A.P.), juntamente com

as oscilações marìnhas pós-glaciais, são de grande importância para a compreensão

dos processos atuais nas regiöes costeiras (Ponçano, 1 985). Alguns autores (e.9.,

Vicalvi ef al., 1978; Suguio & Martin, 1981 ) destacam, pelo menos, quatro eventos

principais atuantes na costa brasileira, durante os processos de sedimentação do

Quaternário Superior. Säo eles: (a) máximo regressivo do Pleistoceno Superior (18.000

anos A.P.); (b) estabilização do nível do mar, relacionado a eventos de mudanças

climáticas globais (10.000 anos A.P.); (c) máximo da transgressáo holocênica (5.100

anos A.P.) e (d) estabilização do nível do mar em valores próxímos ao atual (últimos

2.500 anos A.P.).

Segundo Almeida (1976), o compartimento litorâneo paulista integra a Província

Costeira, definida como a área do Estado drenada d¡retamente para o oceano. A

Provincia Costeira é subdividida em Serrania Costeira (Serra do Mar) e Baixada

Litorânea (planícies costeiras) (Ponçano et a\.,1981). A Serrania Costeira condiciona o

alinhamento NE-SW da costa paulista.

O domínio da Serrania Costeira é representado por relevos do tipo escarpas

abruptas e festonadas, exibindo espigöes que avançam para as baixadas e escarpas

com espigöes digitados, As escarpas festonadas apresentam declividades acima de

30o/o, amplitudes altimétricas de 100 metros e drenagens com padråo subparalelo a

dendrítico, de alta densidade e comportamento bidirecional. O domínio da Baixada
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Litorânea é composto por terrenos baixos e próximos ao nível do mar atual, com baixa

densidade de drenagem (Ponçano et al., 1981). As planícies costeiras são compostas

por sedimentos marinhos e continentais quaternários, abrindo-se para várias enseadas

que, devido às suas configuraçöes, apresentam características de sem i-confinamento.

Desse modo, os processos de troca de água e material sedimentar, cuja pr¡ncipal

contribuiçåo é terrígena, entre a regiåo costeira e a plataforma adjacente são bastante

restritos (Mahiques, 1995; Rodrigues et al.,2OO2).

Na área da plataforma brasileira, propriamenie dita, ao longo da costa norte do

Estado de São Paulo, há presença de diferentes tipos de sedimentos, com predomínio

das areias finas a muito finas. A ocorrência de sedimentos mais grossos e melhor

selecionados, nas porçöes externas às enseadas, está associada a feiçöes de fundo

geradas em condições dinåmicas de maior energia, através de processos que incidem

na área, originários de sul-sudeste. É provável que essas ocorrências tenham relação

com retrabalhamento de sedimentos relíquias, que ser¡am concentrados nessas

feições de fundo, explicando a presença desse tipo de sedimento, em função da

ausência de fontes de sedimentos grossos nessa região (Rodrigues et al.,2OO2).

2.2, Corurexro GuunroLóorco

Segundo Fonsar (1994), dois sistemas de massa de ar predominantes (Anticiclone

Tropical Atlâniico e Anticiclones Polares Migratórios) condicionam a circulaçäo

atmosférica da regiäo da plataforma continental sudeste brasileira e,

consequentemente, controlam os sistemas de ondas que se propagam para o litoral

paulista, a partir de centros de geraçäo localizados no Atlântico Sul. O Anticiclone

Tropical Atlântico (ATA) localiza-se a leste da costa e gera ventos alisios, os quais

tomam direção NE e NW entre 10o e 40o de latitude sul. Sua ação favorece as

temperaturas elevadas e a estabilidade do tempo. Os sistemas de ondas gerados pelos

ventos anti-horários, originados do ATA, atingem a linha de costa, cuja orientação é

NE-SW ocasionando a formação de deriva litorânea para SW Contudo, essa situação

é modificada pelo deslocamento das frentes polares, relacionadas aos Anticiclones

Polares Migratórios (APM). Além de intensas precipitações pluviométricas, esses

sistemas frontais provocam frentes frias que ocasionam mudanças na direção dos

ventos predominantes, que passam a vir do quadrante sul, com rotação horária. Tal

condiçåo é responsável pela incidência de trens de ondas de SW e SE, gerando

10
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correntes de deriva litorânea que percorrem a costa no rumo NE. As ondas vindas de

SW-SE säo relativamente mais energéticas e eståo associadas à passagem de frentes

frias, as quais såo mais intensas durante o inverno, porém ocorrem ao longo de todo o

ano. Essas ondas säo importantes no que diz respeito ao retrabalhamento dos

sedimentos previamente depositados (Tessler & Mahiques, 1994). Já as ondas vindas

de E-NE eståo associadas às fases pós-frontais, contribuindo para a dinâmica de fundo

apenas nesse período (Tessler & Mahiques, 1994). Enquanto a enseada de Ubatuba

apresenta desembocadura voltada para E, a abertura da enseada de Picinguaba

apresenta-se voltada para SW Assim, sendo essa enseada é atingida frontalmente

pelas ondas mais energéticas, vindas de SSW-S-SSE.

2.3, Corurexro Oce¡¡roenÁ¡rco

A costa paulista apresenta regrme de micromarés do tipo semi-diurno com

desigualdades diurnas. Esse tipo de regime de maré exerce pouca influência como

processo fÍsico nas praias ou mudanças de correntes (Souza, 1997), Segundo Furtado

& Mahiques (1990), o efeito hidrodinâmico mais expressivo, responsável pelos

processos sedimentares de fundo, tanto na região coste¡ra como na plataforma

adjacente, é a ação das ondas, A quebra das ondas na zona coste¡ra gera correntes de

deriva litorånea, um dos prìncipais fenômenos responsáveis pelo transporte e

ressuspensäo de sedimentos, nessa região (Thurman, 1991). Os trens de ondas

gerados em oceano aberto que incidem no litoral paulista são condicionados pelos

mecanismos de circulação atmosférica. Em outras palavras, os trens de ondas estão

associados à passagem das frentes frias e ventos alísios (Tessler, 1988; Tessler &

Mahiques, 1994), Desse modo, compreender o padrão de circulaçäo atmosférica e

oceânica torna-se fundamental para o conhecimento da hidrodinâmica costeira.

Quanto às correntes oceånicas, a corrente de contorno que atua nessa regiäo é a

Corrente do Brasil (CB). Essa se origina ao sul de 10o S e flui para o sudoeste,

bordejando a margem continental atlâniica, transportando a Água Tropical (AT), nos

níveis superficiais (temperatu ra= 25,O "C e salinidade= 37,10/oo) e a Água Central do

Atlântico Sul (ACAS), nos níveis picnoclínicos (temperatura= 14,O 'C e salinidade=

35,5%") (Silveira et al.,2OO0, Mahiques et a|.,2002). Uma característica oceanográfica

marcante do litoral norte paulista é penetraçäo da Água Central do Atlântico Sul

(ACAS), mais fria, sobre a plataforma continental interna, durante o verão (Castro-Filho

11
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et al., 1987; Silveira et al.,2O0O). Nesse período, a ACAS move-se junto ao fundo, em

direção à costa, enquanto que as águas costeiras, menos densas, são deslocadas em

direçåo ao oceano. Assim, a AT atinge porções relativamente distantes da costa. Em

adição, o veräo corresponde à estaçäo chuvosa no sudeste brasileiro, contribuindo
para o aumento do aporte de terrígenos nas águas costeiras. o deslocamento das

águas costeiras apresenta grande relevåncia para o transporte de terrígenos em

suspensåo para as porções mais profundas da plataforma (Mahiques ef a/., 1999).

Após o verão, com o recuo da ACAS, a AT volta a ter maior influência nos processos

da plataforma interna (Castro-Filho ef al., 1987; Silveira et at., 2OOO). Além disso, såo

descritos vórtices ciclônicos, cuja origem está relacionada aos meandros da cB e à
penetraçåo da ACAS, na plataforma interna (Castro-Filho ef at., igï7., Campos ef a/.,

1995). Tal fenômeno apresenta grande importåncia para a produtividade local, pois

provê nutrientes às águas pobres sobre a plataforma (Silveira et al.,2OOO).

A regiåo de Ubatuba apresenta-se exposta diretamente às influências do mar

aberto e, portanto, sujeita a hidrodinamismo acentuado, princìpalmente durante o
inverno, com a passagem das frentes frias, acima referidas. Nesse período, o fundo da

região de ubatuba é revolvido, pois a velocidade das correntes de fundo atinge de 20 a
24 cmls (Furtado & Mahiques, 1990; Tessler & Mahiques, 1 994). Nessa velocidade, as

correntes de fundo apresentam competência suficiente para a remobilizaçäo e

transporte de sedimentos arenosos finos, na plataforma interna. para a enseada de

Picinguaba, os valores de velocidade de correntes de fundo estão entre 19 e 2ocm/s, o
que indica também a possibilidade de ocorrer movimentaçåo de partículas arenosas

finas, depositadas nas superfícies de fundo (Rodrigues, 1996). Ainda, análise do

comportamento das isóbatas, perfis sonográficos e observações diretas por mergulho

autônomo revelaram feições de escala variada nos sedimentos. Tais feições indicam

ocorrência de agentes dinâmicos efetivos no transporte e conformação do relevo de

fundo das enseadas (Petti ef a/., 1995). Entretanto, os mapas de distribuiçåo de areia e

argila, obtidos por Rodrigues et al. (2002), indicam ambiente de baixo a médio grau de

energia. Esses autores atribuem caráter eventual à atuaçäo dos processos mais

energéticos nessa região.

Na enseada de Picinguaba, o sistema de ilhas, em seu extremo leste (e.g., llha

comprida e llha das couves), interage com a atuaçåo de ondas e correntes. A análise

de perfis de temperatura e salinidade revelou a predominância de padråo geral de
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circulaçåo interna de águas oceånicas no sentido anti-horário, com entrada preferencial

de água no sistema pela porçåo leste (Rodrigu es et al., 2002). Entretanto, foi
observada também a existência de células de circulaçäo interna, com sentido horário,
próximas à linha de costa. Essas células estão associadas à realimentação dos

ambientes praiais, uma vez que o sentido de deriva litorânea é para leste (Rodr¡gues ef
at.,2AOl

2.4. CnnrcrenrznçÃo on Ánr¡ oe Esruoo

As tanatocenoses de moluscos bivalves e braquiópodes aqui estudadas (Fig. 1)

säo provenientes das enseadas de Ubatuba e Picinguaba (Ubatuba, Sp) (Fig. 2). para

a presente tese, o termo enseada é empregado num contexto mais amplo, englobando

näo apenas as águas protegidas (enseada sfricfo sensu), como também as áreas

expostas, em direção aos dominios da plataforma. A área situa-se na costa norte do

Estado de São Paulo (23. - 24.5 e 44. - 46. W, Fig. 2), incluindo o município de

ubatuba. A região constitu¡ zona de transiçáo entre clima subtropical e tropical, úmido,

controlado por massas tropicais e equatoriais, com menor participaçåo das massas

polares e, portanto, menos frio. É marcada por acentuada pluviosidade (efeito

orográf ico), mesmo no inverno, devido à maior proxim idade da Serra do Mar em

relaçäo à costa (Sant'ana Neto, 1994).

A enseada de Ubatuba possui oito pequenas praias, delimitadas por promontórios,

constituídos por rochas ígneas e metamórficas. A abertura da enseada é voltada para

E, com área total de aproximadamente 8 km2 e largura total de 4,S km, a qual decresce

no sentido do continente. Quatro pequenos rios (lndaiá, Grande, Lagoa e Acaraú)

drenam a costa ao redor da enseada, carreando nutrientes e contribuindo para

diminuição da salinidade da mesma, junto às desembocaduras. A profundidade média

da enseada é de aproximadamente 9,3 metros, sendo os seguintes valores médios

para os parâmetros da água (Mantelatto & Fransozo, 1999): temperatura de 29,g.C,

salinidade de 33,2700 e oxigênio dissolvido de 5,11 mg.l-r.

Dentre as estações amostradas para esse estudo, fundos argilosos estäo restritos

à enseada de Ubatuba (Tab. 1). De acordo com Mahiques (1995), Mah¡ques ef a/.

(1998) e Mantelatto & Fransozo (1999), o fundo da enseada de Ubatuba é

caracterizado por sedimentos terrígenos, argilosos, com conteúdo de matéria orgânica

da ordem de 11,8%. Porém, conforme dados apresentados na tabela 1, sedimentos

¡.)
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arenosos são também freqüentes, na enseada de Ubatuba. Em ambas as enseadas,

predominam os sedimentos litoclásticos, contudo, áreas específicas associadas à

proximidade de ilhas e costöes rochosos apresentam sedimentos r¡cos em bioclastos.

A enseada de Picinguaba apresenta geometria retangular, com abertura voltada

para SW. Possui cinco pequenas praias, sendo internamente delimitada pela maior

delas, a praia da Fazenda, com 3,5 quilômetros de extensåo (Rodrigues, 1996). É a

área de menor ocupação e atividade antrópica da regiäo. Apresenta, em suas porções

mais externas, padräo irregular de distribuição de isóbatas, condicionado pela

presença de vários parcéis, lajes e ilhas (e.9., ilhas Comprida e das Couves),

pr¡ncipalmente em seu limite leste (Rodrigues et a\.,2002).

Segundo Rodrigues (1996), a enseada de Picinguaba apresenta predomínio de

sedimentação arenosa (geralmente maior que 70%), constituída por areias finas e,

secundariamente, muito finas com baixa porcentagem de argila (menor que 10%),

devido à ausência de área fonte com contribuiçâo efetiva. A porçäo argilosa está

restrita à parte abrigada das ilhas das Couves e Comprida (Fig 2), que constitui a

porçåo central da enseada, onde os teores såo significativos, atingindo atê 2Q o/o do

conteúdo em peso. Nessa mesma porção da enseada, são observados altos teores de

carbono e nitrogênio orgânicos, o que ind¡ca predomínio de influência continental, na

composiçåo dos sedimentos da área (Rodrigues, '1996).

Na área de estudo, considerando-se o tipo de substrato, a profundidade, a energia

do meio e a ocorrência das tanatocenoses estudadas, quatro ambientes foram

reconhecidos: (a) praial, incluindo a praia de ltamambuca (12 km ao norte de Ubatuba),

caracterizada pelo estado dissipativo, ao sul e reflexivo, ao norte. Seus sedimentos são

constituídos por areia grossa (33,3%), média (55,6%) e fina (11,1%), sendo esses bem

(22,2o/o) a moderadamenle (77,8%) selecionados (Souza, 1997). A estaçåo UBA 14

localiza-se nesse ambiente (Fig. 2); (b) enseada, de baixa energia e fundo argiloso,

correspondente a porção interna da enseada de Ubatuba. Esse ambiente é

caracterizado por profundidades em torno de 5 meiros. As estaçóes UBA 1'1 e UBA 12

(Fig. 2) estäo localizadas nesse amb¡ente; (c) enseada, de baixa energra e fundo

arenoso, os quais correspondem, nos domínios das enseadas de Ubatuba e

Picinguaba, à região compreendida entre 10 até 20 metros de profundidade. As

estaçöes UBA I e PIC 4, por exemplo, situam-se nesse ambiente, o qual,

especialmente no caso da enseada de Picinguaba, sofre influência das ilhas (Fig 2);
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Finalmente, (d) plataforma interna, de fundo arenoso, adjacente às enseadas de

ubatuba e Picinguaba. Estações localizadas a profundidades maiores que 20 metros

estão situadas nesse ambiente, tais como UBA 1 e PIC 2 (Fig. 2).

2.5. Golern e Pnocess¡ueruto o¡s Auosrn¡s

As coletas envolveram estações localizadas em ambiente praial (praia de

Itamambuca), bem como em condiçôes de águas rasas protegidas e locais fora da área

de influência das enseadas, ou seja, a partir dos 20 metros de profundidade. Todas as

coletas foram realizadas em locais de águas não superiores a 45 metros (Fig 2),

devido: (a) às limitaçÕes impostas pela embarcaçâo disponível e (b) ao intuito de

examinar ambientes de águas rasas (onde comumente concentraçöes densas de

material bioclástico estão preservadas no registro geológico).

Em decorrência dos objetivos desta tese (veja item 1 .1 ), um radial de

aproximadamente 30km foi feito para a enseada de Ubatuba. Esse incluiu transectos

de cerca de 2 km, com estaçöes de coleta estabelecidas a profundidades de 5, 10, 15,

20,25,30 e 35 metros (Tab. I, Fig.2), Devido à influência das ilhas, na enseada de

Picinguaba não foi possível estabelecer um radial. Nesse caso, áreas protegidas e näo

protegidas foram amostradas, determinando-se estaçöes de coleta a profundidades

equivalentes às da enseada de Ubatuba, Eventualmente, sedimentos a 45 metros de

profundidade na enseada de Picinguaba (Fig. 2) foram também amostrados. A posição

geográfica dos transectos e das estaçöes de coleta foi obtida por GPS e ecobatímetro,

ambos acoplados ao barco.

O fundo das estaçöes de coleta foi amostrado usando draga, com 30 x 40cm,

malha de 5 mm entre-nós e pegador de fundo do tipo Van Veen, com 31 x 40cm

(=0,12m2 ou 1/8m2). Para cada estaçäo, três conjuntos de amostras foram obtidos, isso

é: (a) amostra de fundo, para análise sedimentológica (pegador Van Veen, 5 litros); (b)

amostra de fundo, para análise tafonômica (pegador Van Veen, 10 litros) e (c) amostra

de fundo, para análise tafonômica (draga, volume variável). Em razão das condições

locais (e.9., fundo consolidado, velocidade das correntes de fundo), em alguns casos, a

draga forneceu maior quantidade de material, em outros, o pegador Van Veen (Tabs. 2

e3)

Adicionalmente, amostras de água para cada estação foram coletadas com auxílio

de garrafas de Nansen, permiiindo registrar simultaneamente a temperatura da água, a

't5
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salinidade e a quantidade de oxigênio dissolvido (veja Mantellato & Fransozo, 1999). A

salinidade foi determinada utilizando-se um refratômetro óptico, marca Atago S/1000.

A escolha do ambiente de praia deu-se em funçäo da ocorrência freqùente de

conchas de braquiópodes nos sedimentos da pra¡a de ltamambuca (Simöes &

Kowalewski, 2002), Os b¡oclastos foram amostrados na zona de estirâncio, através de

quadrículas com cerca de 1 m2, aleatoriamente distribuídas sobre as ocorrências. Com

auxílio de uma pá, as camadas superficiais (até 3 cm) que continham os b¡oclastos

foram coletadas. Nessa fase, tomou-se o cuidado para que todos os bioclastos da

quadrícula fossem obtidos, independentemente de seu estado tafonômico (e.9., concha

fragmentada). Além disso, cerca de 5 quilos de sedimentos das quadrículas foram

coletados para o processamento das análises sedimentológicas. No total, 30 estações

foram amostradas, sendo l4 na enseada de Ubatuba (incluindo a estaçåo da praia de

Itamambuca) e 16 na enseada de Picinguaba (Tab, 1 ).

As análises sedimentológ¡cas de granulometr¡a, teor de CaCOg e de matéria

orgânica foram realizadas no Laboratório de Sedimentologia, lGc/USP, cujos

resultados estão sumarizados na tabela 1, juntamente com os dados físicos, obtidos

durante a coleta. Entretanto, algumas estaçöes (e.9., UBA 13 e PIC 8, Tab. 1) não

apresentam dados sedimentológicos, pois: (a) sedimentos não foram obtidos via

pegador, devido ao fato de os substratos serem duros; (b) condiçöes climáticas e de

correntes de fundo desfavoráveis impediram a obtenção das amostras, durante as

coleias e (c) apenas bioclastos foram pegos,

Após a coleta, os sedimentos de cada estaçåo foram peneirados, via úmida, com

peneiras granulométricas de malhas de 8mm, 6mm e 2mm e secos ao ar livre. A fraçäo

biogênica do sedimento, ora é dominada por moluscos bivalves (Fig. 1A), ora por

braquiópodes articulados (Bouchardia rosea, Fig. 1B), os quais foram selecionados.

Desse modo, o volume de sedimento amostrado forneceu conchas de moluscos

bivalves e de braquiópodes, na maioria das vezes, em quantidades suficientes (n=150

espécimes, veja abaixo), tanto para a análise tafonômica como para a investigação dos

demais temas abordados nessa tese.

Sub-amostras foram obtidas por quarteamento, quando necessárias (1. e. ,

caracterização tafonômica das tanatocenoses e implicaçöes das decisöes

metodológicas na análise tafonômica, itens 3.2 e 3.1, respectivamente). Para tal, as
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amostras foram aleatoriamente repartidas, a fim de se obter 150 bioclastos, número

amostral adotado com base nos resultados de Kidwell et al. (2001).

Em adição, as conchas foram digitalizadas e analisadas em Microscópio

Eletrônico de Varredura, especialmente nos casos em que os espécimes exibiram

assinaturas tafonômicas de interesse particular, como marcas de predação (veja item

3,4 e anexo 2) e de parasitismo/comensalismo (veja item 3.5 e anexo 3). Também,

cortes seriados (veja Sandy, 1989) em conchas de braquiópodes foram utilizados, a fim

de se obter a espessura das conchas, cons¡derando-se os espessamentos ¡nternos.

Nesse caso, conchas de braquiópodes foram impregnadas com resina epóxi e cortadas

em seções sucessivas e finas (variando de 0,2 a 0,5mm). Os cortes seriados auxiliaram

na preparaçåo de desenhos esquemáticos (Anexo 2, fig, 9). Demais medidas de

comprimento, largura, altura e espessura das conchas foram obtidas com auxílio de

paquímetro digital, com acuracidade de 0,1 mm.

Cálculos de freqüências e porcentagens foram realizados, sendo os testes

estatísticos analisados com auxílio do Sfafisflcal Analysis Sysfem (SAS, versão 8),

considerando-se intervalo de significância de 5o/o (o=0.05). Além disso, apl¡cou-se

técnica exploratória de agrupamento, com ligaçöes simples e coeficiente de

similaridade de diståncia média euclidiana (80%) (veja Miller, 1988; Kowalewski e¿ a/.,

1994; Yesares-García & Aguirre, 2004; Parsons-Hubbard, 2005, para exemplos

sim ilares).

Finalmente, os espécimes de moluscos bivalves e braquiópodes utilizados nessa

pesquisa estão depos¡tados na coleção científica do Laboratório de Paleozoologia

Evolutiva, Departamento de Zoologia, IBB/UNESP, sob o código DZP.
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ïabela 1- Dados das estaçöes de coleta nas enseadas de ubatuba e picinguaba,

municÍpio de Ubatuba, Sp.

Teor TeorLocal Est. Latitude Longitude prof. Temp Sat. CaCOs Mat, Sed.

de 2 23o29'2O' 44o56'42" 30 21,2 35,0 11 2 Areia grossa
ubatuba 3 23028'49" 44os8'09,, 2s 21,3 34,0 11 2 Arcia muito fina

4 23o29'39" 44059'16'' 25 21,3 34,0 11 3 Areia média
5 23028'13" 45000'03" 20 21,3 35,0 17 1 Areia srossa6 23o28'37" 45000'29" 20 21,3 35,0 22 6 Are¡a muito fina
7 23027'06" 45001'03" 15 21,4 35,0 10 I Areia muito fina
I 23026'20" 45000'18" 15 21,4 35,0 I I Are¡a muito f¡na
I 23"26'41" 45oO2'07" 10 21,4 34,O 25 7 Are¡a grossa
l0 23026'05" 45oO2'14" 10 21,4 34,0 22 14 Argita
11 23026'49'45003"21" 5 21,4 35,0 21 I Argita
12 23o26'11" 45003'28" 5 21,4 35,0 24 3T Argita
13 23031',53" 44057'40" 35 17,5 35,0
14 23058'84" 45029',02" 0 --- Areia méd¡a

7 Areia muito f¡na

8 Areia grossa
5 Areia muito f¡na
3 Are¡a média
13 Areia mu¡to f¡na
2 Areia grossa

,r, 

Are¡a muito fina

3 Areia f¡na
I Areia grossa

Are¡a fina
Areia grossa

Enseada 1 23032,52" 44o44'2O" 45 20,5 34,6
o,^,.3^1,-^- 2 23o2s'gs" 44o46,24" 3s 22,1 ss,orrurrrsuaoa 3 2Bo2g,S4" 44o4g,O1" 25 ZS,A 3S,O

4 23023'32. 44051'05" 15 23,8 35,0
5 23021'44' 44051,39" 5 24,8 35,0
6 23024'15" 44050'42" 25 24,1 34,0
7 23023'38" 45052,24" 17 24,4 33,6
I 23022'88" 44052'95" 15 21,O 34,0
9 23035,54' 44.47'20" 35 19,S 35,0
10 23"24'36" 44050'57" 20 21,O 33,6
11 23022'88 44052'95" 15 21,0 34,0
12 23021'83" 44052'20" 10 22,O 34,0
13 23023'44" 44049'64" 10 21,2 33,3
14 23027'19" 44048'52" 35
15 23026,32 44051,38', 30
16 23025,44' 44057'54" 20 Areia mu¡to fina
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T abela 2- Total de conchas de moluscos bivalves analisados (sub-amostras), indicado

por fração granulométrica e por tipo de amostrador. Legenda: (-) bioclastos

disponíveis, acima de 150 espécimes, porém não utilizados na análise

tafonômica; (*) bioclastos amostrados por coletas manuais por quadrículas.

eðiãio=Ëite cdteta nmosìrasem pesâàor van veen 
---- 

-A,mostragem 

com oràoa

Estação Fração . Fraçåo . Fração. Fração . Fração. Fração.
8mm 6mm 2mm 8mm 6mm 2mm

1

UBA
UBA
UBA
UBA

138
269
119

150
150
n

150

177

U

204

96

2
2

4
5
6
7
a
o

213 155
228 163 150

Bioclastos ausentes
161 150
164 150
150 150

B¡oclastos ausentes
Bioclastos ausentes

236 150 150
Bioclastos ausentes
Bioclastos ausentes

127 150 150
Bioclastos ausentes

1s0. 150. 150-
150
150

0
150

Biocfastos ausentes
Bioclastos ausentes
Bioclastos ausentes
Bioclastos ausentes
Bioclastos ausentes

0
150
150

B¡oclastos ausentes
B¡oclastos ausentes
Bioclastos ausentes

Bioclastos ausentes
B¡ocfastos ausentes

UBA
UBA
UBA
UBA
UBA
UBA
UBA
UBA
UBA
Ptc
Prc
Ptc
Ptc
Ptc
Ptc
Prc
Ptc
Ptc
Prc
Ptc
Ptc
Prc
Prc
Prc

,{ rì

11

12
13
14
1

2

4
5
o
7
I
I
10
11
12
13
14
15

0
150
150

150
150
150
150

150
150
150

tzc
150

150

rão
150

1s0

l;
150

150

rão rão

00
150 150

Bioclastos ausentes
Bioclastos ausentes
Bioclastos ausentes
Bioclastos ausentes

rão rão
Bioclastos ausentes
Bioclastos ausentes
Bioclastos ausentesPIC 16 Bioclastos ausentes



Rodr¡gues, S.C. (20061Tafonom¡a dê molusaos b¡valvos ê braqu¡ópodos das enseadas de Ubaluba e P¡c¡nguaba, nofte do Estado
de Sðo Paulo: impl¡caçöes do uso de ass/nalúl/as tatonômicas no rcconhecimento dø grcd¡entes
amb¡snta¡s...,,............. ................,..............TesedeDouiorado

Tabela 3- Total de conchas de braquiópodes, indicado por fração granulométrica e por

tipo de amostrador. Legenda: (*) bioclastos amostrados por coletas manuais

por quadrículas.

Van Veen

Locât Estâcão Fração . Fração . Fração . Fração. Fração . Fração .
8mm 6mm 2mm 8mm 6mm 2mm

UBA 2 13 69 497
UBA3OO2

13 29 65
17 tco

uBA411 2577012
u84505170020
u846002117
UBA 7 Bioclastos ausentes Bioclastos ausentes
UBA I Bioclastos ausentes
UBA I 179 164 439

l3

Bioclastos ausentes
83 54 179

Bioclastos ausentes

Bioclastos ausentes
0012

Bioclastos ausentes
Bioclastos ausentes
Bioclastos ausentes

001
Bioclastos ausentes

000
11 19 118
000
000

UBA 10
UBA 11
UBA 12

Broclastos ausentes
Bioclastos ausentes
Bioclastos ausentes
B¡oclastos ausentes

106. 150. 150-
o235
1s135
001

164 439
Bioclastos ausentes

30 80
Bioclastos ausentes
Bioclastos ausentes
B¡oclastos ausentes

01
Bioclastos ausentes

25392
000
000
000
0r1000

001
100
1268
000
002
000
1112

UBA
UBA
Ptc
Ptc
Plc

13
14
1

2
c

Plc 4 156
Ptc 5
Ptc 6 43
Ptc 7
Ptc I
Prc I
Plc 10 0
Prc 11
Ptc 12
Prc 13
Ptc 14
Prc 15
Ptc 16

20



Rodrigues, S.C' (20061 Tafonomta de moluscos bivalves o brcquiópodes das erseadas de t)batuba e P¡c¡nguaba, noftè do Estado
de são Paulo: ¡mpl¡caçðes do uso de asslnaturas tafonôm¡cas ko toconhe¿¡mênlo do grcd¡entøs
al/l'b¡enla¡s...,.............. ...........................,..,fesedeDoutorado

2.6. Pnorocol-o or AruÁlrse T¡¡oruôNrc¡

Conforme discutido no item 3.1, a seguir, o estabelecimento do protocolo

metodológico constitui fase fundamental de toda e qualquer análise tafonômica. Esse

deve ser adequado aos objetivos da pesquisa tafonômica, fornecendo dados

comparáveis aos disponíveis na literatura. Trabalhos, tais como, Davies ef ai. (1989),

Best & Kidwell (2000a), Callender et al. (2OO2), Staff ef at. (2OO2) fundamentam a

metodologia para análise tafonômica aqui empregada.

O protocolo contém 13 atributos tafonômicos (assinaturas tafonômicas, sensu

Filrsich & Oschmann, 1 993), no caso dos moluscos bivalves, em seus diferentes

estados (condiçåo), conforme apresentado na tabela 4. Dentre as assinaturas

investrgadas, incluem-se ainda variáveis ecológicas referentes ao modo de fixação,

modo de vida e estratégia alimentar dos espécimes. As 13 assinaturas tafonômicas

são: (1) articulaçåo, (2) tipo de valva, (3) fragmentação, (4) modificaçäo da margem da

concha, (5) perióstraco, (6) brilho/lustro, (7) alteração da cor da concha, (8) abrasao,

(9) corrosâo, (10) bioerosäo, (11)incrustaçao, (12) predaçåo e (13) textura superfrcial

da concha,

Para os braquiópodes, o protocolo tafonômico contém 12 assinaturas

tafonômicas, que säo as mesmas estabelecidas para os moluscos bivalves, exceto pelo

atributo perióstraco, uma vez que esse não se aplica aos braquiópodes. Além disso, as

variáveis relacionadas ao modo de fixação, modo de vida e estratégia alimentar

mantêm-se constantes, pois os braquiópodes são represeniados por uma única

espécie (Bouchardia rosea, Fig. 1B). Portanto, a maioria das assinaturas tâfonômicas

estudadas para os bivalves, bem como seus estados, são as mesmas estudadas para

os braquiópodes, as quais também coincidem com as investigadas por Davies ef a/.

(1989), Kowalewski ef al (1994), Best & Kidwell (2000a), Catlender ef a/. (2002) e Staff

et al. (2OO2), para as acumulaçöes de moluscos atua¡s e por autores que investigaram

a tafonomia de bivalves paleozó¡cos e mesozóicos (Brett & Baird, 1986).

Todas as assinaturas tafonômicas, em seus diferentes estados (Tab. 4), foram

investigadas independentemente, para cada espécime (total de 9238 conchas de

moluscos bivalves e 2401 de braquiópodes, Tabs. 2 e 3), sob estereomicroscópio. Os

bioclastos da fraçáo granulométrlca .8mm foram estudados com aumento de 10x. Já

as conchas das frações granulométricas .6mm foram examinadas com aumento de

12x e as da fração granulométrica .2mm, com aumento de 20x.
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Tabela 4- Assinaturas tafonômicas investigadas para conchas de moluscos bivalves

braquiópodes e seus estados (condição). Veja o texto para explicação da

atribuiçäo das condiçöes tafonôm icas

Assr¡lntune Tnroruôurc¡ CoruorçÄo Tnro¡rôrvrcr

Articulação

Tipo de Valva

Fragmentaçäo

Modificaçåo da Margem

Perióstraco

Brilho

Alteração da Cor

Abrasåo

Corrosåo

Bioerosåo

0= desaft¡culada
1= articulada
L 1= fechada
1.2= aberta

0= esquerda (ou dorsal)
1= direita (ou ventral)
2= indeterm¡nada

0= completa
1 = fragmentada

0= natural
1= irregular
2= arredondada

0= natural
1= parcialmente perdido (até 500/o da concha)
2= perdido

0= natural
1= perdido
2= secundário

0= natural
1= alterada para branco
2= alterada para cinza
3= alterada para marrom e preio

0= natural
1= esculturas parcialmente erodidas, sem orifícios
2= esculturas perdidas, com orifícios

0= natura¡
1= esculturas parcialmente corroídas, sem orifícios
2= esculturas perdidas, com orifícios

0= ausente
1= presente
1.1= 31Oo/o da concha
1.2= entre 1oo/o e 5oo/o da concha
1.3= >50% da concha
1.4= por alga e/ou fungo
1.5= por esponja
1.6= por anelídeos
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Textura superficial da concha
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lncrustação 0= ausente
1 = presente
1.1= <1Oo/o da concha
1.2= entre 1oo/o e 5Oo/o da concha
'1.3= >50% da concha
1.4- por briozoários
1.5= por anelídeos (serpulídeos e esp¡rorbídeos)
1.6= por crustáceos (cracas)
1.7- por bivalves
1.9= por gastrópodes
1.9= por foraminíferos
1 ..10= por algas

0= ausente
1= presente

0= natural
1 = perfurada
2= em crateras
3= em galeria
4= ecthing
5= fosca
6= granular

No geral, as tanatocenoses incluem conchas inteiras e fragmentadas,

identificadas ao nível genérico (moluscos bivalves) ou específ¡co (braquiópodes). Para

o reconhecimento taxonômico das acumulaçöes estudadas, trabalhos com listas de

espécies de macroinvertebrados bentônicos da regiåo (Abbott & Dance, 1982; Migotto

ef a/., 1 993; Pires-Vanin, 1 993; Rios, 1 994; Gomes, 1 997) foram consultados. A análise

inclui, ainda, os fragmentos de bivalves que não puderam ser atribuídos a gêneros, os

quais säo identificados como indeterm inados. Já no caso dos braquiópodes, todos os

fragmentos analisados puderam ser identificados ao nível de espécie.

A atribuição dos estados de cada uma das assinaturas tafonômicas que

consiituem o protocolo de análise (Tab. 4) é descrita a seguir.

O grau de articulaçåo de cada bioclasto foi identificado considerando-se a

presença de uma (estado desarticulado) ou duas valvas (estado articulado) (Fig. 3). No

caso do bioclasto apresentar ligamento preservado e ser constituído pelas duas valvas,

observou-se a condição dessas, se abertas ou fechadas. Conchas articuladas

consideradas abertas foram aquelas cujas valvas apresentaram-se paralelas entre si

(Fis.3C).

23



Rodrigues, S.C. (2006) Tafonomia de moluscos bivalves e braquiópodes das enseadas de lJbatuba e Picinguaba, norte do Estado

de São paulo: impticações do uso' de assinafuras tafonÔmicas no reænhecimento de gradientes

ambientais.............................. '."......".TesedeDoutorado

Figura 3-Assinaturas tafonômicas Articulação e Tipo de valva, ilustradas para moluscos
bivalves (A-E) e braquiópodes (F-l). A-B: articulada fechada; C: articulada
aberta; D: desarticulada, valva direita; E: desarticulada, valva esquerda; F-G:

desarticulada, valva dorsal; H-l: desarticulada, valva ventral. Escala gráfica,

5mm.
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As demais articuladas foram consideradas fechadas, mesmo se parcialmente

abertas. Para os espécimes isolados, foi identificado o tipo de valva (valva esquerda ou

direita, para bivalves; valva dorsal ou ventral, para braquiópodes, Fig.3 D-l), quando

possivel.

O grau de fragmentaçäo das conchas foi estabelecido através do reconhecimento

de quebras, independente de sua origem, que pode ser tanto devido à atuação de

processos fÍsicos, químicos e/ou biológicos (veja itens 3.2, 3.5 e anexo 3, para

discussâo da origem das assinaturas estudadas). A condição fragmentada refere-se

aos bloclastos com menos que 90% de sua concha preservada (Fig 4).

Durante a triagem do material, particular cuidado foi tomado para que conchas

articuladas não se separassem por causa do manuseio, evitando-se também novas

quebras. Esse artefato, porém, não pode ser ignorado. Bioclastos reconhecidamente

isolados devido ao manuseio (e.9., valvas de mesmo tamanho, com encaixe perfeito)

foram cons¡derados como um único espécime, no estado ariiculado. Do mesmo modo,

fragmentaçäo analítica, identificada através das superfícies irregulares das fraturas,

com saliências angulosas e frescas, foi desconsiderada na análise.

Tanto bioclastos inteiros, como fragmentos, tiveram seu tamanho medido, com o

auxílio de escala m¡limetrada de precisâo de 0,5mm, acoplada ao estereomicroscópio.

As medidas de tamanho para as conchas inteiras são referentes à sua largura. Nos

fragmenios, embora os eixos de comprimento e Iargura, muitas vezes, pudessem ser

reconhecidos, padronizou-se ulilizar a medida do eixo maior.

Vale ressaltar que conchas inteiras, porém com margem alterada devido à
abrasão ou bioerosão, por exemplo, foram consideradas como nåo fragmentadas,

sendo o estado da margem atributo tafonômico estudado independentemente do grau

de fragmentaçäo (Tab. 4). A alteração da margem dos bioclasios é similar àquela

observada nos trabalhos que fundamentaram esse protocolo. Ou seja, as margens

apresentam-se arredondadas ou com lascas angulosas de variados tamanhos,

identificados como margem irregular (Fig. 5). O estado da margem foi atribuído

observando o bioclasto como um todo, considerando-se todas as suas extremidades.
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Figura 4-Assinatura tafonômica Fragmentação, ilustrada para moluscos b¡valves (A-D,
G-K) e braquiópodes (E-F, L). Note sinais de abrasäo (A-C), de bioerosão (D-F),
de corrosäo (G-l), ou mesmo de mistura de bioerosão e corrosäo (J-L). Escala
gráf¡ca,5mm.
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Figura 5- Assinatura tafonômica Modificação da margem, ilustrada para moluscos
bivalves (A-B) e braquiópodes (C-D). 4,C: margem irregular; B,D: margem
arredondada. Escala gráfica, Smm.

27



Rodr¡gues, S.C. (20061 Tafonom¡a de moluscos b¡valves e braqulópodes das enseadas do Ubatuba o P¡a¡nguaba, notte do Estado
de Sâo Paulo: ¡mpl¡caçöes do uso de åss/nêluras tafonôm¡cas no rcconhec¡mênto dê grcd¡entes

Tese de Doutorado

Com relaçåo ao perióstraco, nem todas as espéc¡es o apresentam e, quando

presente, não ocorre de maneira naturalmente similar entre as espécies. Em

Anomalocardia, por exemplo, o perióstraco representado por uma fina camada de cor

amarelada. (Fig. 6A-8) O mesmo näo ocorre em Anadara, cujo perióstraco é

constiiuído por uma camada espessa de textura aveludada e cor marrom (Fig. 6C-D).

Portanto, para o exame do estado de alteração dessa estrutura é necessário,

obviamente, conhecer seu estado natural para cada espécie. Dessa maneira,

perióstraco quando presente foi analisado segundo seu estado de preservação, que

pode ser natural, parcial ou totalmente perdido (Tab. 4, Fig. 6).

Assim como o perióstraco, o brilho (ou lustro) das conchas é uma feição variável

entre as espécies. Na presente análise, as porções interna e externa da concha foram

investigadas, para as quais se atribuíram intensidades de preservaçäo do brilho original

dos espécimes (Tab. 4, Fig. 7) Best & Kidwell (2000a), ao investigarem esse atributo

tafonômico para as acumulações atuais de bivalves, no Panamá, sugerem que essa

feiçäo seja atribuída com base na porção interna da concha, na extremidade além da

linha palial, po¡s cond¡ções anaeróbicas do manto podem alterar naturalmente o brilho

da concha, ainda viva, fato notado no material estudado. Através desse procedimento,

é possível garantrr que essa feiçäo foi adquirida no período pós-morte. Outra

caracteristica aqui noiada foi ocorrência de brilho intenso nos bioclastos, adquirido

secundariamente (Fig. 7G).

Embora a coloração nos moluscos bivalves vivos seja diversificada, durante a

necrólise, conchas mortas apresentam perda de seus pigmentos orgânicos, os quais

fornecem a coloração natural. Os padrões de alteração na cor das conchas de

moluscos bivalves e braquiópodes (Tab. 4, Fig.8) såo os mesmos daqueles descritos

na literatura (e.9., Cutler, 1995; Callender etal.,2OO2; Staffef a/.,2002).

A atribuiçäo do estado desse atributo foí realizada observando-se a porção

externa da concha, Nos casos em que a cor apresentou-se alterada também na porção

interna, segundo um padräo diferente daquele observado externamente, esse foi

indicado. Além disso, nas situações em que se observou alteração da cor tendendo

para dois (ou mais) dos estados propostos, padronizou-se indicar apenas o de ma¡or

abrangência, para as porções externa e interna da concha.

amb¡entê¡s.......... .. ......
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Figura 6- Assinatura tafonômica Perióstraco, ilustrada para moluscos bivalves (A-D).
A,B: natural em Anomalocardia; C: natural em Anadara; D: perdido em
An adara. Escala gráfica, 5mm.
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ambientais......

Figura 7- Assinatura tafonômica Britho, ilustrada para moluscos bivalves (A-8, E-G) "- 
braquiópodes (c-D). A,C,E: natural; D,F: perdido; G: secundário. Escala
gráf¡ca,5mm.
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Figura 8-Assinatura tafonômica Alteração da cor, ¡lustrada para moluscos bivalves (A-D)
e braquiópodes (E-G). A,E: natural; B,F: alterada para o branco; C:alterada
para o marrom; D,G: alterada para o c¡nza. Escala gráf¡ca, 5mm.
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Para o reconhecimento da abrasão, presença de orifícios e estado da
ornamentação da concha foram considerados. lsso porque experimentos de
tamboreamento, realizados com conchas de braquiópod es (Bouchardia rosea), em

meio abrasivo (Torello, 2004), mostram que após 26 horas de tamboreamento, os

bioclastos adquirem orifícios na porção central das valvas ventrais, regiâo mais
proeminente da concha. Do mesmo modo, estruturas elevadas das conchas såo mais

facilmente erodidas, devido ao atr¡to decorrente do retrabalhamento in situ ou ¡ntenso

transporte por traçáo, quando submetidas à abrasão. Assim, o grau de abrasäo (Tab.

4, Fig 9) foi reconhecido por meio de estágios: natural, sem abrasão (estado 0);

feições morfológicas sobressalentes parcialmente erodidas, sem orifícios na concha
(estado 1) (Fig. 98) e, finalmente, o grau mais intenso de abrasão, com feiçöes muito

erodidas, dentiçäo e ornamentação perd¡das e orifícios presentes (estado 2) (Fig 9D-
F).

Assim como para a assinatura abrasåo, o grau de corrosão (Fig. I 0) foi

investigado segundo estados de alteraçäo das estruturas morfológicas, de acordo com

a intensidade do processo (Tab. 4), ou seja: natural ou sem corrosåo (estado 0);

estruturas parcialmente corroídas, com pontos de dissoluçáo isolados, nas camadas

mais superficiais, porém nåo chegando a perfurar toda a concha (estado 1) e,

finalmente, o grau mais intenso de corrosäo, onde estruturas proeminentes como

dentes e ornamentaçäo estão perdidas, podendo haver orifícios na concha (estado 2).

Preferiu-se utilizar o termo corrosäo, não apenas dissolução, pois os processos de

alteração tafonômica de origem puramente química são difíceis de serem

reconhecidos, uma vez que a componente biológica é bastante efetiva nessas

acumu laçöes.

cumpre ressaltar que o exame dos atributos abrasåo e corrosão introduziram

dificuldades na análise tafonômica. Embora essas feiçöes sejam distintas em sua

origem, a alteraçäo produzida por ambos os processos é similar. Em outras palavras,

tanto abrasåo (processo fÍsico, agentes mecånicos) como corrosão (processo

quím icoibiológico) são capazes de perfurar a concha, arredondar feições irregulares e

alterar o relevo de estruturas proeminentes, por exemplo, charneira com dentes

desgastados pode ser decorrente do processo físico (i.e., estado 2 de abrasão) ou

químico (i.e., estado 2 de corrosão). Desse modo, distinguir assinaturas de abrasão

das de corrosão nem sempre é uma tarefa fácil.
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Figura 9- Assinatura tafonômica Abrasão, ilqstrada para moluscos bivalves (A-B) e
braquiópodes (c-F). A,c,E: natural; B: estado 1 de abrasäo; D,F: estaào 2'de
abrasão. Escala gráf¡ca, Smm.
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Figura 10- Assinatura tafonômica Corrosão,
braquiópodes (C-F). A: estado 1

Escala gráf¡ca, 5mm.

ilustrada para moluscos bivalves (A-B) e
de corrosäo; B-F: estado 2 de corrosão.
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Em muitos casos duvidosos, a distinçäo entre as assinaturas abrasão e corrosão
foi possível utilizando-se a análise combinada de outras assinaturas. Nesse sentido,

alteração da cor e textura superficial mostraram-se úteis ao reconhecimento da
abrasäo e corrosäo (veja item 3.2, para discussäo da origem das assinaturas
tafonômicas),

Tanto a feição bioerosão como a incrustação (Figs. 1 1 e 12, respectivamente)

foram examinadas em termos de organismos (causadores da bioerosão ou

incrustantes) e porcentagem de área afetada (Tab. 4). optou-se por investigar essas

assinaturas para as porçöes interna e externa das conchas, embora näo haja

padronizaçåo metodológica para esse aspecio, Em termos de taxa de bioerosão e

incrustação (porcentagem da área do bioclasto atingida por esses processos), Kidwell

et al. (2001) sugerem três estados, que são: nenhuma; baixa, isso é, <1Oo/o ou intensa,

ou seja, >10%. Nesse protocolo, estado intermediário foi adotado, pois dentre os

bioclastos exibindo tal condiçäo, muitos mostraram mais que 10% da concha atingida,
porém não se apresentam totalmente tomados pela bioerosåo e incrustaçäo, como é o
caso de outros (Figs, 11 e 12). As taxas de bioerosão e incrustaçäo (<1oo/o da concha,

entre 10% e 50% e >50%, Tab. 4) foram estabelecidas com base na área total

disponível para cada bioclasto, uma vez que a área total original nem sempre pôde ser

recuperada, como é o caso dos bioclastos fragmentados.

Marcas de predaçäo (e.9., perfuraçöes parabólicas) (Fig 13) foram identificadas

(veja item 3.4 e anexo 2, para detalhamento das relaçöes de predação nos

braquiópodes e moluscos bivalves das tanatocenoses estudadas). Apenas as

perfuraçöes que aiingiram a concha de fora para dentro, com diâmetro externo

relativamente maior que o interno, perpendicular à superfÍcie da mesma, apresentando

contorno regular (circular a sub-circular) foram consideradas como resultado de

interaçäo biológica, de origem predatória (veja carriker & yokelson, 196g; Kowalewski

et al.,2000; Leighton, 2001; Kowalewski, 2002, para discussão sobre identificação das
perfuraçöes).
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Figura 11-Assinatura tafonômica Eioerosão, ilustrada para moluscos bivalves (4, C-D) e
braquiópodes (B). A: ataque por alga e/ou fungo e esponjas; B: ataque por
tubos de poliquetas; C-D: ataque poresponjas. Escala gráfica, 5mm.
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Figura 12-Assinatura tafonômica lncrusfagão, ilustrada para moluscos bivalves (C,F,H-l)
e braquiópodes (A-B,D-E,G). Note as infestações por briozoários (A,E),
anelídeos (B-E,H), crustáceos (E-G), bivalves (G-H) e algas (C,l). Escala
gráf¡ca,5mm.
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Figura 13- Assinatura tafonômica Predação, ilustrada para moluscos b¡valves (A-D) e
braquiópodes (E-H). Note as perfuraçöes perpendiculares à concha, de
contorno regular e diâmetro externo maior que o interno, similares a Oichnus
paraboloides. Escala gráfica, 2mm.
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As camadas superficiais, interna e externa, das conchas de moluscos bivalves e

braquiópodes podem adquirir novas conformaçöes, devido à atuaçâo de processos

biológicos (e.9., bioerosão), físicos (e.9., abrasão) e químicos (e.9., corrosåo e

maceraçäo), dentre outros. Essa assinatura é aqui referida como textura superficial das

conchas. De acordo com sua origem, os estados descritos para essa feiçåo (Tab. 4,

Fig. 14) säo agrupados em textura natural, texturas biogênicas, texturas físicas,

texturas químicas e texturas palimpsestas.

Obviamente, a textura natural é aquela em que nåo se observaram modificações

superficiais na concha (Fig. 14A). Dentre as texturas biogênicas, ou seja, resultantes da

atividade biológica, pôde-se reconhecer: (a) textura em galer¡a, referida aos bioclastos

com perfuraçöes horizontais, tais como tubos produzidos nas conchas, geralmente

retilíneos, com elevaçäo central (Ftg, 148); (b) textura perfurada (Fig, 14C), atribuída

aos espécimes que apresentaram diversos orifícios verticais, os quais atravessam as

camadas da concha; (c) textura em crateras, descrita para os bioclastos com os

orifícios verticais, numerosos e grandes (>2mm) (Fig. 14D), (d) textura em ecthing

ocorre nos bioclastos com perdas, pontuais ou näo, de partes das camadas mais

superficiais das conchas, apresentando aspecto de filamentos sinuosos, ram ificados,

no geral, radialmente disiribuídos (Fig. 14E). Aparentemente, essas texturas são

produzidas pelo ataque ou infestaçäo de espongiários (Cliona, possivelmente

responsável pelas texturas perfurada e em cratera; veja Cutler, 1995 para exemplos

semelhantes), poliquetas (Polydora, responsável pela textura em galeria; veja item 3.5

e anexo 3 para apresentaçäo e discussáo dessa interação biótica), algas e fungos

(pontos de fixação sobre a concha, provavelmente, resultam na textura em etching;

veja Cutler, 1995 para exemplos semelhantes).

A textura de origem química refere-se à textura granular, que é caracterizada pela

perda do aspecto maciço do bioclasto, ocorrendo individualização dos minerais

constituíntes das conchas, produzindo um aspecto esponjoso (Fig. 14F). Já a textura

fosca (Fig. 14G) refere-se aos bioclastos com perda de porções não pontuais, mas

placóides, das camadas mais superficiais da concha, expondo as internas,

preferencialmente nas regiöes mais altas da concha. Finalmente, texturas palimpsestas

correspondem a superfícies com sobreposição de iexturas (Fig. 14G).
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Figura 14- Assinatura tafonômica Textura superf¡c¡al das conchas, ilustrada para
braquiópodes. A: Textura natural; B: Textura em galer¡a; C: Textura em
cratera; D: Textura perfurada; E:Textura em etching; F:Textura granular; G:
Textura fosca. Escala gráf¡ca em vermelho, 1mm; em branco, 200pm.
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Ainda como parte desse protocolo, destaca-se que os dados tafonômicos foram

adquiridos por um único observador, de forma que não foram necessários aplicar

testes para avaliar o "erro do observador". Segundo Kidwell ef a/, (2001), dados

tafonômicos adquiridos por mais de um observador podem resultar em avaliaçöes

tafonômicas super ou sub-estimadas, De fato, os resultados obtidos com exercícios

para identificação de alteraçöes tafonômicas em conchas, aplicados a múltiplos

operadores, (curso em Tafonomia, verão 2002, Friday Harbor Laboratories, University

of Washington), indicam que o uso de múltiplos operadores para aquisiçäo dos dados

tafonômicos iniroduz inconsistência na análise tafonômica (Rothfus, 2004).

2.7. Tr¡or'rorvrrn Expenlmerur¡t

Experimentos em tafonom ia foram realizados para o estudo dos padrões e

velocidades de decantação de conchas de Bouchardia rosea (item 3.3 e anexo 1). A

fim de obter resultados comparáveis aos de moluscos, o delineamento experimental

realizado para as conchas de braquiópodes é similar ao de A.M., McKittrick, 1987.

No caso dos braquiópodes, foram utilizados 3 espécimes articulados, 10 conchas

dorsais e 10 conchas ventrais, englobando diferentes classes de tamanho, todos em

seu estado natural, ou seja, sem alteraçåo tafonômica.

As velocidades de decantação foram obtidas através de arremessos dos

espécimes em um tanque de vidro, com 35 cm de largura e 56 cm de profundidade

(-70 litros), preenchido com água salgada, natural. A fase de arremessos das conchas

de braquiópodes seguiu o segu¡nte padrão: (a) cada concha foi arremessada a partir da

interface âgualar, sob condições de água calma; (b) novo arremesso só foi real¡zado

após alguns minutos (-5 minutos) sucederem o arremesso anterior; (c) bolhas de ar

nas conchas, quando presentes, foram retiradas antes de cada arremesso; (d) cada

partícula foi arremessada por, pelo menos, dez vezes consecutivas e o iempo de

decantação foi anotado com o uso de cronômetro digital, com valor aproximado até

0,1s para o cálculo da velocidade de decantaçâo.

Finalmente, durante a decantação das conchas, os padrões de queda foram

observados e identificados a partir das categorias reconhecidas McKittrick (1987,

p.156, fig.8) para os moluscos (veja item 3.3 e anexo 1 , para apresentação e

discussão das implicações sedimentológicas, estratigráficas, tafonômicas e

paleoecológ¡cas desses resultados experimentais).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Pnorocolo oe AruAltse T¡ro¡¡orvrcr: l¡¡pltclçöes Merooolóercrs ptn¡ o Reco¡¡necrn¡eruto

DE TAFOFÁCIES

Compreender como eståo distribuÍdas as assinaturas tafonômicas das

acumulações de restos esqueletais fornece dados auxiliares para o entend¡mento das

condições ambientais, em que as mesmas foram geradas. lsso tanto em termos de

energia do meio, de transporte ou de retrabalhamento prolongado, como de exposiçäo

dos organismos aos processos químicos e biológicos (e.9., predaçâo e durofagia).

lnúmeros são os estudos tafonômicos que confirmam a utilidade das tafofácies, na

distinçåo de gradientes ambientais (e.9., Brett & Baird, 1986; Fürsich & Flessa, 1987;

Speyer& Brett, 1988; Davies ef a/., 1989; Best& Kidwell,2000a, b; Parsons-Hubbard,

2005), todos fundamentados em análises robustas. Entretanto, nåo há padronização

metodológica entre os variados estudos tafonômicos ex¡stentes (Kidwell et al.,2OO1) e,

ainda, o efeito que variáveis, tais como tamanho do bioclasto, exercem na análise não

é, ainda, totalmente compreendido (Kowalewski & Hoffmeister, 2003).

Conforme será discutido neste item, decisöes metodológ¡cas referentes à escolha

da fraçâo granulométrica (i.e., tamanho dos bioclastos) podem gerar padrões artificiais

(t.e., tendenciamento analitico), afetando as interpretaçöes (paleo)ambientais e o

reconhecimento de fácies tafonômicas. A distribuição quantitativa das assinaturas (a)

tipo de valva, (b) fragmentaçäo, (c) abrasäo, (d) corrosäo e, (e) articulação, nas

diferentes frações granulométricas (r.e., 8mm, 6mm, 2mm e total), de cada estaçäo de

coleta (apenas enseada de Ubatuba), é apresentada pa"a os braquiópodes

(Bouchardia rosea) (Tab. 5).
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Tabela 5- Distribuição das ass¡naturas tafonômicas para braquiópodes, por estaçäo de

coleta (dados apenas para enseada de Ubatuba) e por fração

granulométrica. A condiçäo tafonômica predominante de cada assinatura

está indicada de acordo com os Índices utilizados na tabela 4, seguida de

sua freqüência, entre parênteses.

Assinatur tafonôm ica
Estação Fraçã
(prof.) o

Tipo de
valva

Fragmentação Abrasåo Corrosão Articulação

UBA 1 >8mm
(30 m) 8-6mm

6-2mm
Total

UBA 4 >8mm
(25 m) 8-6mm

6-2mm
Total

UBA 5 à8mm
(20 m) 8-6mm

6-2mm
Total

2 (1O0o/o) 0 (100%)
2 (82o/o) 0 (100%)
2(48o/o) 0 (960/o)

2 (65Yo) 0 (980/o)

2 (45o/o) 0 (1000/o)

1(760/o) 0 (100%)
1(Ajo/o) o (100%)
1 (460/o) 0 (100%)

1 (80o/o) 0 (100%)
2 (650/o) 0 (1000/o)

2 (630/o) 0 (100%)

0 (54o/o) 0 (r00%)
1 (42Vo) 0 (100%)
1 (47o/o) 0 (100%)
0 (42ok\ 0 (1000/o)

UBA I >8mm 179
(10 m) 8-6mm 153

6-2mm 150
Total 482

O (670/o) O (67Vo) 0 (100%)
o (92o/o) 0 (81%) O (97Vo)

O (72ok) O (72o/o) O (67Vo)

0 (8r %) O (760/o) O (82o/o)

1 (100%) 0 (r00%) o (73vo)
0 (560/0) 0 (560/o) O (44Vo)

O (620/o) 1(51o/o) O (64Vo)
o (54o/o) o (s6%) o (60%)

I (100%) 0 (80%) I (60%)
1 (74!o) 0 (65%) O (79o/o)

1 (75o/o) 0 (660/0) 0 (79Y0)

o (670/0) 0 (89%) O (44o/o)

0 (52o/o) 1 (s9%) 0 (85%)
0 (65%) 0 (620/o) 0 (83%)
o (620/0) 0 (65%) 0 (69%)

ã

214
234
451

11

25
77
113

0

150
155

UBA 14 >8mm 106 1 (92o/o) 0 (920/Ð
(praia) 8-6mm 150 1 (96%) O (78o )

1 (65%) 1 (49Vo) 0 (100o/o)

I (47o/o) 0 (65%) 0 (1000/o)

6-2mm 150 1 (94o/o) 0 (58o/o) 2 (44o/o) O (43o/o) 0 (100%)
fotal 406 1 (95o/o) 0 (71o/o\ 1 (44o/o) O (52o/o) O (1OOo/o)

Se a assinatura tipo de valva fosse investigada somente para os braquiópodes da

fração .8mm, segundo recomendações metodológ¡cas da literatura (i.e., exame da

maior fração, Best & Kidwell, 2000a, b; Kidwell et al., 2OO1), acumulações formadas

apenas por valvas ventrais seriam observadas, por exemplo, a 25 metros de

profundidade, indicando tendenciamento em favor dessas. Entretanto, quando essa

mesma estaçáo (UBA 4, 25 metros) é analisada considerando-se todas as frações, há

proporçäo semelhante entre as valvas ventrais e dorsais (Tab. 5). Proporçåo

semelhante entre valvas indica ambiente calmo, sem atuaçåo de correntes capazes de

transportar as conchas (e.9., Menard & Boucot, 1951 ; Alexander, 1984) ou ausência de

agentes que levem à destruição diferencial das valvas. Esse exemplo mostra que os
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resultados variam de acordo com o protocolo adotado, levando a interpretaçöes

distintas, pois os resultados obtidos pela análise tafonômica da fraçåo total apontam

para condiçöes ambientais contrárias daquelas observadas quando o exame apenas

da fração maior é realizado (. 8mm).

Do mesmo modo, a distribuição da assinatura tafonômica fragmentação indica

que a utilização de apenas uma fraçâo granulométrica pode levar a conclusöes

diferentes daquelas fundamentadas na análise da fração total. No caso da fração maior

(.8mm) da estação UBA 4 (25 metros), todos os bioclastos encontram-se completos

(Tab. 5). Nessa situaçåo, a ausência de fragmeniação pode levar à conclusão de que o

ambiente deposicional é calmo, ou mesmo que náo há atividade biológica (e.9.,

durofagos) e/ou atuaçåo de agentes químicos. Porém, quando os dados das frações .

6mm e .2mm são incluidos na análise, há proporção similar entre valvas fragmentadas

e completas. Semelhantemente, na estaçäo UBA 9 (10 metros), a porcentagem de

valvas completas na fraçåo . Bmm é alta (89%, Tab. 5), sendo que na fraçåo .6mm a
condição valvas fragmentadas é a mais freqùente (59%, Tab. 5). Portanto, se uma

dessas fraçöes fosse excluída da análise, fatalmente um tendenciamento seria criado

artificialmente (tendenciamento analítico), ora em favor das valvas completas, ora em

favor das fragmentadas.

Os comentários acima såo válidos também para as feições abrasão e corrosão,

isso é, há variação da distribuiçåo da feição tafonômica, segundo a fraçäo

granulométrica analisada (Tab. 5). Abrasão (estado '1 , veja tabela 4) predomina apenas

nos bioclastos dafraçåo.6mm, da estaçäo UBA 5 (20 metros). Já na estaçäo UBA 14

(praia de ltamambuca), corrosão, está presente em 49Vo dos bioclastos da fração .

8mm (Tab. 5), sendo baixa nas demais frações. Notavelmente, entretanto, a ass¡natura

articulação näo varia signìficativamente, segundo as classes de tamanho consideradas,

uma vez que a condição valva desarticulada é observada na esmagadora maioria dos

braguiópodes estudados, independente da fração granulométrica (Tab. 5).

A hipóiese de que a distribuição das assinaturas tafonômicas é sensitiva ao

tamanho do bioclasto é também confirmada para as conchas de moluscos bivalves. As

assinaiuras (a) articulaçäo, (b) tipo de valvas, (c) abrasão, (d) alteraçäo da cor, (e)

textura superficial da concha, (f) corrosäo, (g) bioerosäo e (h) incrustaçäo foram

utilizadas em conjunto para análises de agrupamento, considerando-se as fraçöes
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granulométricas 8mm, 6mm, 2mm e total, independentemente. Os resultados indicam

que os padrões de semelhança entre as estaçöes, obtidos a partir das características

tafonômicas das acumulaçöes, diferem quanto à fraçáo considerada (Figs. 15 a 18).

Quando considerados os bioclastos da fraçåo total, bivalves das estaçöes UBA 3,

UBA 4, UBA 5 e UBA 13 formam o primeiro grupo de similaridade, sendo os bioclastos

de UBA 3 e UBA 4 mais parecidos entre si (Fig. 15). As estaçöes UBA 1 e UBA 2

const¡tuem o próximo conjunto a ser aproximado do primeiro grupo, seguido da estaçåo

UBA 6, estabelecidos quanto a sua semelhança. Finalmente, a estação UBA 9 é a

última a ser agrupada, dentro do critério de semelhança de 80% (Fig. 15).

Já na fração.8mm (Fig. 16), o grupo reconhecido na fraçåo total (UBA 3, UBA 4,

UBA 5, UBA 13) não aparece da mesma forma, sendo que UBA 9 (agrupado a 40%,

Fig 16) está mais próxima do primeiro agrupamento, do que UBA 5 (agrupado a 56%,

Fig, 16). O agrupamento entre UBA 11 e UBA 12, embora formado a distânc¡as

diferentes, é reconhecido na análise das três fraçóes, ou seja, .8mm (distância de

30%, Fig. 16), .6mm (dÌstância de 52o/o, Fig. 17) e .2mm (diståncia de 70o/o, Fig. 18),

mas não na fraçåo total (Fig. 15),

Outro exemplo para a variação das semelhanças a partir das características

tafonômicas das estaçöes, de acordo com a fraçäo granulométrica, é o caso do

conjunto UBA'1 e UBA 2. Essas estaçöes aparecem próx¡mas entre si nas fraçöes total

e.6mm (Figs. 15 e 17, respeciivamente). Nas demais fraçöes, tal padräo não se

repete, pois em .8mm, UBA 2 une-se ao grupo na distância de36% e UBA 1, 48%

(Fig. 16). Considerando-se a fraçåo .2mm, UBA 1 e UBA 2 mostram-se ainda menos

semelhantes entre si, uma vez que UBA 1 agrupa-se com 460/o e UBA 2 com 78% (Fig,

18). Adicionalmente, a estação UBA 14 aparece isolada nas fraçöes toial, .8mm e .

2mm, mas não na fraçåo .6mm (76%) (Figs. 15 a 18).
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Figura 15- Dendrograma obt¡do através de análise de agrupamento, por ligação

simples e distância média eucl¡diana , paÍa os dados de moluscos bivalves,

considerando-se as frações totais de cada estação de coleta.

46



Rodrigues, S.C. (2006) Tafonomia de moluscos bivalves e braquiópodes das enseadas de Ubatuba e Picinguaba, no¡te do Estado
de Såo Paulo: implicaçúes do uso de assinafuras tafonômicas no reconhecimento de gradientes
ambientais...... .................Tese de Doutorado

Figura 16- Dendrograma obtido através de análise de agrupamento, por ligação

simples e distância méd¡a euclidiana, para os dados de moluscos bivalves,

cons¡derando-se as frações 8mm de cada estação de coleta.
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Figura 17- Dendrograma obt¡do através de análise de agrupamento, por ligação

simples e distância média eucl¡d¡ana, para os dados de moluscos bivalves,

cons¡derando-se as frações 6mm de cada estação de coleta.
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Figura 18- Dendrograma obt¡do através de análise de agrupamento, por ligaçäo

simples e distância média euclidiana, para os dados de moluscos

bivalves, cons¡derando-se as frações 2mm de cada estaçäo de coleta.
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Diferença notável entre as frações granulométricas é também observada com

relação à composição taxonômica e abundância dos bioclastos nas tanaiocenoses,

uma vez que há enorme diferença no número de braquiópodes obtidos, por fração

granulométrica, por estaçåo de coleta (Tab. 3). Por exemplo, apenas nas estaçöes

UBA 1 (30 metros) e UBA 9 (10 metros), conchas de braquiópodes eståo bem

representadas em todas as fraçöes granulométricas. No geral, conchas de B. rosea

aparecem em grande número na fração .2 mm. Portanto, se considerássemos apenas

a fraçäo .8mm, conchas de B. rosea náo estariam representadas em grande número,

nas acumulaçöes bioclásticas da regiåo estudada. Além disso, a composiçåo

taxonômica dessas acumulaçöes seria modificada, através da baixa representaçäo de

braquiópodes, por um artifício metodológico. Tal fato sugere que a decisåo

metodológica de concentrar a análise na maior fração (.8mm), especialmente quando

o táxon é abundante, porém de tamanho naturalmente pequeno, em sua fase adulta,

talvez não seja o procedimento mais recomendado,

Os protocolos metodológicos para análise tafonômica (Best & Kidwell, 2000a, b;

Kidwell ef al.,2001; Callender et al.,2OO2; Staff ef a/., 2002; Kowalewski & Hoffmeister,

2003), em sua grande maioria com moluscos bivalves mannhos, foram elaborados com

extremo rigor metodológico, tanto no campo, como em laboratório, sustentados por

análises estatísticas robustas. Entretanto, comentários relacionados à escolha da

fração para estudo (r.e., tamanho dos bioclastos) såo dignos de nota.

Estudos realizados com acumulações recentes de moluscos bivalves,

provenientes da costa caribenha do Panamá (Best & Kidwell, 2000a) eståo

fundamentados no exame da fraçåo .8mm. Conforme discussão em Best & Kidwell

(2000a), isso decorre de dois motivos principais: (a) nas frações maiores (fraçäo .8mm,

por exemplo) o índice de fragmentação por processos naturais (físicos ou biológicos) é

supostamente maior, e (b) a identificaçäo taxonômica dos restos bioclásticos é mais

fácil, pois feiçöes como dentição e inserçöes musculares das conchas podem estar

ainda, em parte, preservadas (veja, também, Kidwell, 2001 ). Por outro lado, essa

relação entre alteração tafonômica e tamanho do bioclasto não ocorre uniformemente

entre as acumulaçöes atuais de bioclastos, conforme inclusive mostram os dados aqui

apresentados. Davies ef a/. (1 989), por exemplo, investigaram diversos atributos

tafonômicos (e.9., fragmentaçåo, articulaçåo, dissoluçäo, abrasäo) para bioclastos
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provenientes de acumulaçöes de clima temperado, coletados em San Luis Pass, na

costa do Texas, EUA. Os autores consideraram tanto bioclastos fragmentados como

inteiros, incluindo diferentes classes de tamanho: 2a4,4 a6,6 a8,8 a 16e >16mm.

Conforme discutido por Davies ef a/. (1989), o atributo dissolução mostrou-se mais

efetivo nos bioclastos da maior classe de tamanho (>16mm), ao menos entre os

espécimes inteiros. Contudo, essa relação nem sempre pôde ser verificada, uma vez

que as assinaturas abrasäo e alteração da margem para a condição arredondada

apresentaram-se igualmente distribuídas em todas as fraçöes de tamanho estudadas

por esses autores.

Kìdwell ef al. (2OO1) demonstraram que o uso de bioclastos maiores que I mm e

tamanho amostral entre 120 a 1 50 espécimes fornece dados robustos para a maior

parte das decisöes metodológicas em tafonomia de macroinvertebrados. Esses autores

notaram que, com exceção da fragmentaçåo, as demais assinaturas tafonômicas

estudadas såo mais expressivas na fraçåo maior. Diferenças na caracterizaçâo

tafonôm ica, segundo o tamanho do bioclasto, foram também identificadas para

acumulações de braquiópodes recentes, de ambientes siliciclásticos, temperados,

amostrados nas llhas San Juan, Washington, EUA (Tomasovfch & Rothfus, 2005).

Esses autores compararam os índices de articulaçäo, fragmentação, alteraçöes na

superfície da concha (investigadas sob grande aumento), macrobioerosâo e

incrustaçâo para conchas de Terebratalia tranversa e Hemithiris psittacea, os quais não

se distribuem homogeneamente entre as frações granulométricas estudadas (total,

12mm, 4mm e 2.3mm),

Além d¡sso, estudos de meta-análises, realizados através da compilação de dados

publicados para conchas de bivalves, com relaçäo à fidelidade taxonômica (relaçäo

morto-vivo), indicam influência do tamanho dos bioclastos nos resultados finais

(Kidwell, 2002). Dentre as variáveis testadas, foi observado que a relaçåo morto-vivo

apresenta maior correspondência nas frações maiores. Entretanto, a magnitude do

efeito da classe de tamanho não foi quantificada, a qual é pouco compreendida

(Kidwell, 2OO2). De fato, airavés de simulações computacionais, Kowalewski &

Hoffmeister (2003) notaram que assinaturas tafonômicas tais como bioerosão,

incrustação, fragmentaçäo e abrasão variam sensivelmente em função da classe de

tamanho utilizada. Além disso, dados paleoecológicos e de diversidade de uma dada

assembléia ou conjunto de assembléias podem variar, significativamente, dependendo
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da fração granulométrica considerada (Kowalewski & Hoffmeister, 2003). Ainda pior,

essa variação não é uniforme entre frações granulométricas (Kowalewski &

Hoffmeister, 2003). sendo assim, considerando-se o tamanho dos bioclastos, torna-se

difícll propor um protocolo universal para a análise tafonômica, aplicável às

acumulações fósseis e atuais, provenientes dos mais variados ambientes

deposicionais. Contudo, é recomendável estabelecer um protocolo de análise que

permita identificar os possíveis tendenciamentos analíticos, a fim de se evitar falsas

interpretações,

3.2. Tr¡ol'rotvr¡ oe Motuscos Brv¡lves ¡ Bn¡ou¡Öpooes o¡s Eruse¡ols oe uenruen e

Prcrruounsa, Llronal Nonre oo Esr¡oo oe SÃo P¡ur-o

3.2.1, Padrões tafonômicos: generalizações e aplicabilidade no registro
sedimentar Fanerozóico

O termo tafonomia, como inicialmente cunhado por Efremov (1940), refere-se ao

estudo das "leis" que governam a transição dos restos orgânicos da biosfera para a

litosfera, incluindo-se a atuação dos processos bioestratinôm icos e diagenéticos.

Diversos processos biót¡cos e abióticos atuam, de forma complexa, sobre os restos

esqueletais dos mais diferentes grupos de organismos, os quais também interferem

nos padröes de preservaçäo, nos variados ambientes sedimentares, alterando,

inclusive, a informação contida no registro fóssil. Assim, Behrensmeyer & Kidwell

(1985) apresentam definiçäo mais moderna do conceito de tafonomia, a qual se

designa ao estudo dos processos de preservaçåo e como eles afetam a informaçåo no

registro fossilífero. Reconhecer tais processos, a partir das assinaturas tafonômicas

nos bioclastos, é bastante útil às análises (paleo)ambientais e (paleo)ecológicas, pois

"em teoria" as assinaturas tafonômicas säo produtos de processos

sedimentares/biológicos específicos, tais como (a) as taxas de sedimentação, (b) a
energia do meio, (c) a profundidade, (d) a produtividade primária e (e) as taxas de

bioerosäo e incrustaçäo, para citar apenas alguns exemplos (e.g., Fürsich &

Oschmann, 1993).

Uma vez que determinada feiçäo tafonômica pode fornecer evidências

"inequívocas" para uma série de condiçöes ambientais (bióticasiabióticas), seu

reconhecimento implica também na identificaçåo de características amb¡entais
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especificas (Brett & Baird, 1986). Desse modo, grande esforço foi dispensado nas

últimas duas décadas, no sentido de desenvolver metodologia para estudos de

tafonomia comparada e reconhecimento de tafofácies ou fácies tafonômicas (i.e.,

corpos de rochas identificados por suas características tafonômicas quantificáveis),

tanto para rochas depositadas em ambiente marinho, como para sedimentos do

Recente (e.9., Speyer & Brett, 1988, 1991; Kowalewski et at., 1994; Simões ef a/.,

2000; Kidwell et al., 2001). Embora, de fato, afgumas assinaturas tafonômicas sejam

decorrentes da atuaçäo de condiçöes ambientais específicas, generalizações para

aplicaçäo das assinaturas em análises ambientais nem sempre são cabíveis. lsso
porque, cada assinatura tafonômica, produzida em determinado bioclasto, num

determinado ambiente, em um determinado intervalo de tempo, reflete a história

individual do bioclasto na zona tafonom¡camente ativa (TÉZ), a qual pode ser única

daquele ambiente. Ainda, dentre os fatores menos compreendidos em tafonomia de

ambientes marinhos estão os efeitos do clima e da latitude para a preservação dos

bioclastos, nos diferentes ambientes deposicionais (Best & Kidwell, 2000a; Simões ef
al., 2005). Ambientes predominantemente siliciclásticos sâo tipicamente mais

abrasivos, com atuaçåo de correntes e, devido à presença de ferro e outros metais,

podem apresentar águas intersticiais menos saturadas, em comparação aos ambientes

carbonáticos (e.9., Aller, '1982). Entretanto, o modo como atuam os fatores fÍsicos,

quimicos e biológicos na preservação dos bioclastos é, de certo maneira, pouco

compreendido, entre os ambientes das diversas zonas climáticas. por exemplo, a

acidez da água intersticial que promove a dissoluçåo dos bioclastos de carbonato de

cálcio em climas temperados (Aller, 1982) é esperada ser mais intensa nos trópicos
(Best & Kidwell, 2000a). Também, em ambientes tropicais, a bioerosão está entre os

processos tafonômicos mais efetivos (Best & Kidwell, 2000a; Simöes & Kowalewski,

2002), sendo rara nos bioclastos de ambientes polares (Cerrano et at.,2OO1). por outro

lado, estudo recente com braquiópodes das enseadas de Ubatuba e picinguaba

(Bouchardia rosea) e da baía do Almirantado, Antártica (L¡othyrelta uva) indicou que as

taxas de incrustação säo comparativamente mais altas no ambiente polar, sendo a

fauna de incrustantes mais diversificada e abundante nesse ambrente (simões ef a/.,

2005).

Diversos exemplos de generalizaçöes tafonômicas estão disponíveis na literatura,

porém, entre a comunidade de "tafônomos" cresce a convicção de que em Tafonomia
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cada caso é um caso (Holz & Simões, 2002, p.189). Na presente tese seråo

apresentados alguns dados que vão contra as antigas convicçöes da chamada

Tafonomia Comparada (Brett & Baird, 1986), mostrando que o conhecimento

tafonômico atual é ainda incipiente para que generalizações e modelos possam ser

assumidos, em alguns casos como Leis ou Regras (veja, por exemplo, Martin, 1g99).

Vale lembrar que nåo se pretende aqui questionar a validade do uso das assinaturas

para as análises ambientais nos variados exemplos de literatura citados. Apenas

ressalta-se a importância de se evitar generalizações, as quais muitas vezes só são

verdadeiras para o caso específico do ambiente estudado. Do mesmo modo, os

padrões tafonômicos encontrados para as acumulações recentes de braquiópodes e

moluscos bivalves das enseadas de Ubatuba e Picinguaba nåo podem ser
generalizados aos demais ambientes siliciclásticos sub-tropicais, especialmente porque

a história geológica desses ambientes remete a um caso particular.

'... an imporfant caveat to th¡s generatization is that cerfa¡n brachiopods (e-g.,

atrypids and rynchonellids), possessed interlocking h¡nge dent¡t¡ons which enhanced

a¡ticulation and increased the period of time during which they remained intact after

death. Their disarticulation implies rough water conditions..." (Brett & Baird, 1986,

p.211)

Conforme os dados apresentados na figura 1 9, desarticulação das valvas é uma

feição predominante em todos os ambientes estudados, tanto para a enseada de

Ubatuba como para a de Picinguaba. Aspecto notável é o de que as conchas de

braqurópodes aqui estudadas pertencem a uma espécie com morfologia incomum da

charneira (Brunton, 1996; Brunton ef a/., 1996), isso é, com dentes e fossetas

pequenas, mas com espessamento da cardinália da valva dorsal, contendo conjuntos

de sulcos profundos, em forma de "V". Essas feições impedem, mesmo em vida, a

ampla abertura das valvas, prevenindo a rotação de ambas (Brunton, 1996, p. 234).

Portanto, em decorrência dessa condiçâo anatôm ica, a desarticulaçåo das valvas de

Bouchardia rosea, mesmo que feita manualmente, é extremamente difícil de ser

realizada. Assim, sob condições naturais, a articulação das valvas dessa espécie é

favorecida. Contudo, como os resultados mostram, desarticulação é regra para as

tanatocenoses estudadas. Esse fato é ainda mais curioso de ser observado, quando as

condiçöes ambienta¡s das enseadas são analisadas. Apenas lembrando, a enseada de
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ubatuba apresenta-se protegida da açäo dos trens de ondas energéticas, devido ao
posicionamento de sua abertura (voltada para E), sendo seu fundo revolvido apenas
esporadicamente (Mahiques ef a/., 1 998). Mesmo a enseada de picinguaba, cuja

abertura está voltada para o sentido de propagação dos trens de ondas energéticas
(vindas de s\Â/) é caracterizada como ambiente de baixa energia (Rodrigues ef a/.,

2002). Apenas o ambiente praial (UBA 14) é, dentre os estudados, o mais energético,

com predomínio das condições dissipativas, ao sul (Souza, 1997), regiåo de onde
provêm as acumulações de braquiópodes. Em outras palavras, em decorrência das

características intrínsecas das conchas de Bouchardia e extrínsecas, ou seja, dos

ambientes investigados, altos índices de desarticulação deveriam ser esperados

apenas para o ambiente praial, Portanto, contrariamente aquilo que correntemente tem

sido aceito na literatura tafonômica, a desarticulação das valvas de braquiópodes não é

funçåo apenas do nível de energia do ambiente e de sua posiçâo no gradiente

batimétrico, mas sim dependente de outros fatores.

No caso do material estudado, o fator tempo de residência na zona de

soterramento final e sua exposição ou re-exposição à zona tafonom icamente ativa

deve ser fator importante para desarticulaçäo das valvas. Datações realizadas em mais

de 100 conchas de braquiópod es (Bouchardia rosea) e moluscos bivalves (seme/e

casali, Glycymers sp.) das tanatocenoses estudadas (Barbour Wood ef at., 20O3,

Carroll ef al., 2003; Krause ef al., 2OO4; Simöes et al., 2OO4) indicam que a mistura

temporal é fenômeno comum, afetando igualmente as acumulações de braquiópodes e

de moluscos bivalves, cuja resolução temporal é de centenas a milhares de anos. Ou

seja, braquiópodes e moluscos bivalves amostrados na estação UBA ,1 , apresentam

idades que variam desde o Recente até 23.820 anos 4.P., enquanto que as conchas

de braquiópodes e moluscos bivalves amostradas na estação UBA g, por exemplo,

possuem idades variando do Recente até 3.900 anos A.P. (Simöes et al., 2OO4). As

similaridades enire os padrões de mistura temporal para as acumulações de

braquiópodes e moluscos bivalves indicam que o modo de vida (braquiópodes de

epifauna versus moluscos bivalves de infauna) e as características físicas das conchas

pouco influenciam na duração da mistura temporal nessas acumulaçöes.



Rodrlguer, 8.C. (2000) Talonomla de moluscos bivalves ø braquiópodes des ensead¿ s de lJbatuba e Ptdnguaba, nofte do Estado
de Sâo Paulo: imfllcagðes do øso de ass,nalulas talonômlcas no reconheclmento de gradientes
amblentais...... ...............Tesede Doutorado

Figura 19- Mapa de distribuiçåo dos índices de desarticutação, para moluscos bivalves
(A) e braquiópodes (B), por estaçåo, por amb¡entes. Círculost em vermelho,
praia; em c¡nza, enseada de fundo argiloso; em amarelo, enseada de fundo
arenoso e, em laranja, plataforma interna defundo arenoso.
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Provavelmente, soterramento e exumação dos bioclastos são os fatores que mais
contribuem para um prolongado tempo de residência no substrato (Krause et at.,2eo4),
o qual pode contribuir para desarticulação das valvas, em associação com outros
fatores f ísicos (atuação de ondas e correntes) e biológicos (predação).

"...certaìn preservational features are diagnostic of mechanical abrasion, inctuding
roll-, umbo-, and anchor-faceting... rott-faceting and abrasion provide other useful
indicators of high and continuous turbulence..." (Brett & Baird, 1986, p.213 e 221).

Embora a atuaçäo constante de processos físicos (e.g., abrasâo mecânica)

resulte no arredondamento dos bioclastos e alteraçäo do relevo das estruturas mais

proeminentes das conchas, essas características podem ser também adquiridas, a

partir da ação de outros processos, não apenas físicos (hidráulicos). os padrões de

alteração observados para os bioclastos das enseadas de ubatuba e picinguaba

indicam que essa feiçäo decorre, principalmente, da atuação de processos químicos

e/ou biológicos. conforme mencionado anteriormente, os ambientes estudados (exceto

a praia de ltamambuca) não possuem energia suficiente para causar abrasão

mecânica nos bioclastos examinados. Porém, um olhar menos atento ao material

bioclástico examinado indicará que altos índices de abrasão estão presentes. A
questáo aqui é que tipo de abrasåo. É essa feiçáo produzida apenas por processos

hidráulicos?

Na realidade o que se observa são altos índices de corrosäo (Fig. 20), um

processo que pode mimificar, nas margens e feiçöes mais proeminentes da concha,

por desgaste químico, aquilo que é produzido mecanicamente, por exemplo, nos

bioclastos provenientes das estações em ambiente de plataforma interna e de

enseada, ambas de fundo arenoso, conchas com margens arredondadas estão

presentes (Fig. 21). Porém, a feição "arredondamento da margem', é comum também

no ambiente praial (UBA 14), cujos bioclasios apresentam evidências de abrasåo

mecânica (Fig.22). Qual é a Iiçåo aqui?
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Figura 20- Mapa de distribuição dos índices de corrosäo, para moluscos bivalves (A) e
braquiópodes (B), por estação, por amb¡entes. Círculos: em vermelho, praia;
em c¡nza, enseada de fundo arg¡loso; em amarelo, enseada de fundo arenoso
e, em laranja, plataforma interna defundoarenoso.
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Figura 21- Mapa de distribuiçåo dos índices de margens modif¡cadas, para moluscos
bivalves (A) e braquiópodes (B), por estaçäo, por amb¡entes. Círculos: em
vermelho, pra¡a; em cinza, enseada de fundo argiloso; em amarelo, enseada
de fundo arenoso e, em laranja, plataforma interna de fundo arenoso.
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Figura 22-Mapa de distribuição dos índices de abrasão, para moluscos bivalves (A) e
braquiópodes (B), por estaçäo, por amb¡entes. Círculos: em vermelho, praia;
em cinza, enseada de fundo arg¡loso; em amarelo, enseada de fundo arenoso
e, em laranja, plataforma interna defundoarenoso.
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Na realidade, conchas com charneira com dentes desgastados podem ter estado

sob a influência de processos distintos, mas que produz¡ram ou imprimiram assinaturas

idênt¡cas. Por exemplo, as conchas da Figura 9 (estado 2 de abrasão) foram

desgastadas por abrasão mecânica, enquanto as da Figura 10 (estado 2 de corrosão)

foram alteradas quimicamente, mas o produto final é muito semelhante.

Adicionalmente, observaçöes das texturas superficiais das conchas em

microscópio eletrônico de varredura, sob aumentos maiores, sugerem que margens

arredondadas podem estar relacionadas tanto à textura fosca como à granular (Fig.

14). Ou seja, no caso das acumulações de Ubatuba e Picinguaba, mesmas feiçöes

tafonômicas (i.e., arredondamento da margem) podem ter origens d¡stintas, não

apenas físicas, e, portanto, interpretaçöes das características ambientais responsáveis

pela geração de tal feiçäo devem ser realizadas com cautela, No geral, as condiçöes

amb¡entais onde predominam os processos químicos são distintas daquelas onde

atuam os agentes físicos.

Adicionalmente, modif icaçåo da margem da concha, resultando em seu

arredondamento, foi, também, investigado por Best & Kidwell (2000a). Essas autoras

examinaram ianatocenoses de moluscos bivalves de acumulaçöes recentes da costa

caribenha do Panamá. As amostras são provenientes de profundidades variando de 10

a 37 metros. Semelhantemente ao observado para os bioclastos das enseadas de

Ubatuba e Picinguaba, a assinatura modificaçåo da margem (arredondamento) não

varia em funçáo da profundidade do ambiente e espessura da concha, indicando que

essa feição independe das condições energéticas do meio ao qual estáo submet¡das.

Além disso, no caso dos bivalves do Panamá, o arrendamento das margens dos

bioclastos é possivelmente atribuído ao ataque de algas e outros micro-durofagos e,

portanto, de origem biológica (Best & Kidwell, 2000a).

" ... I realized that taphonomlc processes are closely related to the life habit and

habitat of bivalves..." (Kondo, 1998, p.377).

Fatores intrínsecos relacionados aos organismos, tais como (a) o modo de vida e

(b) o comportamento ecológico, podem contribuir para maior ou menor exposição

desses aos diferentes processos tafonômicos, que levam à destruição ou manutenção

dos bioclastos em um determinado ambiente sedimentar. Em teoria, por exemplo,

conchas de organismos da epifauna eståo ma¡s propensas à destruição por processos
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hidráulicos, em decorrência de sua exposiçåo natural à interface água/sedimento. Por

outro lado, conchas de organismos da infauna, por estarem naturalmente soterradas e

incorporadas ao substrato estariam, teoricamente, também, menos sujeitas à atuação

dos processos físrcos de destruiçåo dos bioclastos. Kondo (1998) ressalta que

raramente conchas de moluscos bivalves de infauna desarticulam, quebram ou

apresentam abrasão, quando permanecem dentro do substrato, Ou seja, conchas de

infauna desarticuladas, fragmentadas ou com índices de abrasão indicam

retrabalhamento por processos físicos ou biogênicos. Outros autores sugeriram

também que ìncrustação, bioerosão, arredondamento da margem e alteração da

superfície da concha são processos que atuam mais intensamente nas formas de

epifauna, em comparaçåo aos de infauna das mesmas acumulações (Best & Kidwell,

2000b). Em razão dessa condiçåo, essas autoras sugeriram, também, que análises

tafonômicas fundamentadas em unidades ecológicas, definidas pelo modo de vida,

apresentam maior potencial para extrapolaçöes para o reg¡stro fóssil, mais do que

unidades taxonômicas, pois aquelas registrariam mais fidedignamente as alteraçöes

tafonômicas (Best & Kidwell, 2000b).

Novamente, os dados aqu¡ obtidos vão contra as observaçöes previamente

divulgadas na literatura. Por exemplo, no caso das acumulaçöes de bivalves das

enseadas de Ubatuba e Picinguaba uma comparaçäo entre os estados tafonômicos e

os modos de vida (infauna yersus epifauna) mostra que, no geral, näo há distinção

entre a condiçäo tafonômica e o comportamento ecológico. Considerando as feições

ariiculação, fragmentação e corrosåo (Figs. 19, 2O e 23) não há diferenças para os

índices dessas assinaturas tafonômicas em todos os ambientes, quando se comparam

bivalves de infauna e de epifauna.

Considerando-se que conchas da epifauna tendem a permanecer na interface

água/sedimento, após sua morte, se essas não forem rapidamente soterradas, parece

intuitivo supor os bioclastos provenientes de moluscos bivalves da epifauna

apresentem maiores alterações tafonômicas. lsso porque bivalves da infauna já se

apresentam incorporados no sedimento, enquanto vivos, necessitando serem

exumados para que suas conchas estejam à disposiçåo dos organrsmos incrustantes,

por exemplo.
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Figura 23- Mapa de distribuiçäo dos índices de fragmentação, para moluscos bivalves
(A) e braquiópodes (B), por estaçåo, por amb¡entes. Círculos: em vermelho,
praia; em c¡nza, enseada de fundo argiloso; em amarelo, enseada de fundo
arenoso e, em laranja, plataforma interna de fundo arenoso.
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Não só os resultados de Best & Kidwell (2000b) confirmam essa hipótese, mas

também os estudos de Parsons & Brett (1991), Dent (1995) e Lazo (2OO4) mostram que

conchas da epifauna mostram maiores índices de bioerosão e incrustação do que os

organismos da infauna. Entretanto, para os bioclastos das enseadas de Ubatuba, essa

relação näo é verdadeira. Taxas de bioerosão e incrustaçåo apresentam-se igualmente

distribuidas para os bivalves de epifauna e de infauna, na maioria dos ambientes

estudados, exceto no caso das estaçöes UBA 9 e PIC 10, ambas de enseada de fundo

arenoso (Tab.6). Nessas estaçöes, a bioerosão é mais intensa nos moluscos bivalves

da epifauna. Por outro lado, às vezes, índices de incrustaçäo chegam a ser duas vezes

maior nos bivalves de infauna, do que nos bivalves da epifauna de uma mesma

acumulação (UBA 14, Tab. 6).

Ainda, no caso das enseadas de Ubatuba e Picinguaba, considerando-se apenas

organismos de epifauna, bioerosão e incrustaçåo podem ser comparados para

braquiópodes e bivalves, das mesmas acumulaçöes. Em todos os ambientes, as taxas

de bioerosäo são relaiivamente menores para os braquiópodes, o que sugere que os

bivalves såo mais suscetíveis à bioerosäo e, portanto, mais sensíveis a essa

assinatura. Os dados das enseadas de Ubatuba e Picinguaba indicam que essa

relaçåo biótica é altamente específica e independe do modo de vida do bioclasto.

Espongiários (Ctona sp,), poliquetas (Polydora sp.) e ataque de alga e fungos são os

principais organismos causadores de bioerosão dos bioclastos estudados. Entretanto,

no geral, parece haver preferência por ataque de espongiários nos moluscos bivalves,

sendo as infestações por poliquetas mais freqüentes nas conchas de braquiópodes. De

fato, traços de bioerosão, com morfologia típica, causados por Polydora sp. (poliqueta

espionÍdeo) e descritos como Caulosfrepsrs /lnearls sp. n. (Rodrigues ef a/., submetido;

veja item 3,5 e Anexo 3) ocorrem apenas em conchas de braquiópodes, denotando a

alta especificidade dessa relaçäo.

Os dados acima confirmam e eståo de acordo com outros muito recentes (Lazo,

2004), os quais sugerem que a exposiçáo prolongada, na interface águaisedimento,

das conchas de moslucos bivalves de infauna pode produzir padrões de alteraçäo da

condiçäo tafonômica semelhantes aos observados para os bivalves de epifauna.
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" ..to idetify postmortem damage unambiguously, our analysis focuses excusively

on damage to shell interiors...clionld sponges are followed or matched in frequency by

spionid worms ..." (Besf & Kidwell, 2000a, p.82 e 91).

Embora a decisão metodológica de concentrar a análise tafonômrca para as

alteraçöes observadas no inierior dos bioclastos decorra do intuito de investigar feições

adquiridas após a morte do organismo, tal procedimento metodológico não garante que

todas as assinaturas impressas no interior da concha tenham sido adquiridas

exclusivamente após a morte do bioclasto. No caso da bioerosão, por exemplo, em que

os bioclastos apresentam perda de porçöes da concha, a partir do ataque de

organismos durofagos, as perfuraçöes resultantes podem ocorrer no sentido de fora

para dentro, porém atingindo as porçöes internas das conchas. De fato, as

observaçöes de Lazo (2004) para as assinaturas tafonômicas, investigadas em

biocenoses de moluscos bivalves, coletadas nas llhas San Juan (WA, EUA), indicam

que as conchas mostram marcas de bìoerosäo em seu interior. O autor sugere que

essas marcas observadas nas conchas coletadas vivas correspondem à bioerosäo na

porçåo externa que atingiu a concha internamente. Desse modo, o fato da assinatura

bioerosão estar presente nas porçöes internas das conchas das tanatocenoses, ou

mesmo tafocenoses, näo garante que tais feiçöes tenham sido adquiridas durante o

tempo de residência do bioclasto na TAZ, após sua morte. Os resultados para

bioerosäo nos bioclastos das enseadas de Ubatuba e Picinguaba confirmam a

observaçâo desse autor. Conforme discutido no item 3.5 (veja também Anexo 3),

infestação por poliquetas espionídeos (Polydora sp.) em conchas de braquiópodes

ocorrem ainda em vida. Tal fato é possivel de ser afirmado, pois, no caso das

enseadas de Ubatuba e Picinguaba, foram observadas conchas de braquiópodes vivas

com infestaçÕes por espionídeos também vivos. Essa relaçäo biótica entre

braquiópode e espionídeo produz traços de morfologia típica (tubos horizontais,

paralelos às superfícies das conchas, em forma de "U", com elevaçåo central) na

concha do hospedeiro que podem ser reconhecidos também nas conchas mortas (Fig.

118). Adicionalmente, são comuns conchas de braquiópodes com bioerosão por

espionídeos mostrarem-se alteradas por corrosäo ou abrasão (Fig. 118). Nesses

casos, as paredes dos tubos, decorrentes dessa infestação, apresentam-se expostas,

tipicamente exibindo a elevação central, permitindo a exposiçåo do tubo tanto na

superficie externa, como interna da concha. Portanto, a identifícação de traços
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resultantes do ataque de espionídeos, na porçäo ìnterior da concha, nåo exclui a

possibiÌidade dessa feiçäo ter sido adquirida em vida.

Tabela 6- Distribuição das porcentagens de corrosão, b¡oerosäo e incrustaçäo para

moluscos bivalves de infauna, de epifauna e braquiópodes (ep¡fauna), por

estaçåo de coleta. Valores para corrosão referem-se aos estados 1 e 2.

Valores para bioerosão e incrustação såo restritos à superfície interna da

concha e referem-se ao estado 1 , conforme tabela 4.

Assinaturas tafonôm icas
Estaçäo Grupo ecológico Corrosåo lolol Bioerosâo {%) lncrustacäo (o/o)

UBA 1

(30 metros)

UBA 4
(25 metros)

UBA 5
(20 metros)

UBA 9
(10 metros)

UBA 14
(praia)

Ptc 2
(35 metros)

Plc 4
(15 metros)

Plc 6
(25 metros)

Ptc 12
(10 metros)

Bivalve de infauna
Bivalve de epifauna

Braquiópodes

Bivalve de ¡nfauna
Bivalve de ep¡fauna

Braquiópodes

Bivalve de ¡nfauna
Bivalve de epifauna

Braqu¡ópodes

B¡valve de infauna
Bivalve de epifauna

Braquiópodes

Bivalve de infauna
Bivalve de epifauna

Braquiópodes

Bivalve de infauna
Bivalve de epifauna

Braquiópodes

Bivalve de infauna

Bivalve de epifauna
Braquiópodes

Bivâlve de ¡nfauna

Bivalve de epifauna
Braquiópodes

Bivâlvê de ¡nfeunâ

Bivalve de epifauna

Braquiópodes

94
81
451

170
ÒE

113

300
56
155

167
110
482
134
95

406

250
14
141

131
107
341

212
87
151

165
61
161

81
94
B3
70

77,
BO

80
73
on

71
87
56

15
29
48

42
28
89

17
21
59

5'1

48
30

38
56
79

69
71
4

35
79
27

47
35
51
E1

50
I

¿+.t

73
20

72
78
27
E'

56

11

12
15

42
54
30

58
50
50

53
65
88

31
15
82

14
36
Jb

18
28
32

60
70
36

20
¿o
42

60
58
7

64
63
25
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3.2.2. Uso de ass¡naturas tafonômicas para caracterização de processos e

produtos sedimentares

Assinaturas como articulaçáo, fragmentaçåo, bioerosão, incrustação, abrasäo,

corrosão, alteração da cor, perda do brilho, modificação da margem, dentre outras, são

tipicamente utilizadas em estudos tafonômicos para reconhecimento das condições

bióticas e abióticas do ambiente em que os bioctastos estão acumulados (e.g., Breti &

Baird, 1986; Davies ef ai., 1989; Best & Kidwell, 2000a; Callender et al.,2OO2: Staff ef

al,,2OO2; Parsons-Hubbard, 2005). Conforme pode ser observado nas figuras 19 a29,
onde as distribuições das assinaturas tafonômicas investigadas para os moluscos

bivalves e os braquiópodes estão indicadas por estação de coleta e por ambiente

amostrado, a maioria das assinaturas mostram distribuição homogênea. Altos Índices

de desarticulação, por exemplo, ocorrem em todas as estaçöes, tanto para os

moluscos bívalves como para os braquiópodes (Fig. 19). O mesmo ocorre para a

fragmentaçäo, que se apresenta alta nos ambientes de praia, de enseadas (fundo

argiloso e arenoso) e plataforma interna (Fig. 23). Essas observaçöes referentes à

articulação e fragmentação sugerem que tais assinaturas não são conelacionáveis à

profundidade da água, nem à energia do meio, fato também notado por'Best & Kidwell

(2000a), para as acumulaçöes de moluscos bivalves provenientes da costa caribenha

do Panamá. O mesmo pode ser dito para as assinaturas corrosáo, modificação da

margem, bioerosâo, incrustação, alteraçäo da cor, perda do brilho, alteração do

perióstraco dos bivalves e predação. A distribuiçrão dessas assinaturas mostra que as

mesmas não estäo relacionadas à profundidade da água, nem à posição que os

bioclastos ocupam dentro do gradiente batimétrico estudado (0 a 45 metros), Vale

lembrar que as enseadas de Ubatuba e Picinguaba apresentam regimes

hidrodinâmicos distintos, devido ao posicionamento de suas aberturas, em relação ao

alinhamento da costa e ao sentido de propagaçåo dos trens de onda, Desse modo, a

enseada de Ubatuba, cuja abertura é voltada para E, está mais protegida da atuaçåo

das ondas mais energéticas, vindas de SW, do que a enseada de Picinguaba, a qual é

frontalmente atingida pelas mesmas. Entretanto, os índices para as assinaturas

tafonômicas apresentadas nas figuras 19 a 29 não refletem tais diferenças

hidrodinåmicas, pois nâo há diferença entre as freqüências dessas assinaturas nos

moluscos bivalves e braquiópodes das estações amostradas (Figs. 19 a 29).
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Figura 24-Mapa de distribuição dos índices de bioerosão, para moluscos bivalves (A)e
braguiópodes (B), por estação, por ambientes. Círculos. em vermelho, praia;
em cinza, enseada de fundo arg¡loso; em amarelo, enseada de fundo arenoso
e, em laranja, plataforma interna defundo arenoso.
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Figura 25- Mapa de distribuição dos índices de incrustação, para moluscos bivalves (A) e
braquiÓpodes (B), por estação, por ambientes. Circulos: em vermetno, piaía;
em cinza, enseada de fundo arg¡loso; em amarelo, enseada de fundo arenoso
e, em laranja, plataforma interna defundo arenoso.
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Figura 26- Mapa de distribuiçåo dos índices de predaçåo, para moluscos bivalves (A) e
braquiópodes (B), por estaçåo, por ambientes. Círculos: em vermelho, praia;
em cinza, enseada de fundo argiloso; em amarelo, enseada de fundo arenoso
e, em laranja, plataforma interna defundo arenoso.
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Figura 27-Mapade distribuiçåo dos índices de alteraçäo da cor, para moluscos bivalves
(A) e braguiópodes (B), por estaçåo, por ambientes. Círculos: em vermelho,
praia; em cinza, enseada de fundo argiloso; em amarelo, enseada de fundo
arenoso e, em laranja, plataforma interna de fundo arenoso.
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Figura 28- Mapa de distribuição dos índices de alteraçåo do brilho or¡g¡nal, para
moluscos bivalves (A) e braquiópodes (B), por estaçåo, por amb¡entes.
Círculos: em vermelho, praia; em cinza, enseada de fundo argiloso; em
amarelo, enseada de fundo arenoso e, em laranja, plataforma intema de fundo
arenoso,
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Figura 29- Mapa de distribuição dos índices de alteraçåo do perióstraco, para moluscos
bivalves, por estaçåo, por ambientes. Círculos: em vermelho, praia; em cinza,
enseada de fundo arg¡loso; em amarelo, enseada de fundo arenoso e, em
laranja, plataforma interna defundo arenoso,
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lsso porque os bioclastos estudados, de ambas as enseadas, eståo submetidos a

uma complexa história tafonômica, envolvendo prolongado tempo de residência na

zona de soterramento final, com exposição ou re-exposiçä o à zona tafonomicamente

ativa, exumaçäo e transporte, antes de sua completa, destruiçåo ou provável

incorporação final ao substrato. os dados geocronológicos dos bioclastos dessa área

(Barbour Wood ef al.,2OO3; Carroll e/ a1.,2003; Barbour Wood ef at.,2004; Simões ef

al.,2004) indicam idades que variam do Recente até 23.820 anos A,p., denotando que

a mistura temporal é fenômeno comum nas acumulações estudadas. Juntamente,

nessa região sáo notadas taxas de sedimentação negligíveis (Maglioca & Kuter, 1965;

Sant'Ana Neto, '1994), o que contribui para acentuar a mistura temporal dos bioclastos,

os quais são submeiidos, de tempos em tempos, a cada retorno à TAZ, aos processos

físicos (atuaçåo de ondas e correntes), químicos (acidez da água intersticial) e
biológicos (predaçäo) de destruição dos bioclastos.

Dentre as assinaiuras tafonômicas estudadas, a textura superficial da concha

destaca-se por mostrar potencialidade para interpretações amblentais, pois (a)

resultam dos efeitos da bioerosão, corrosão/dissoluçäo/maceraçáo e abrasåo das

conchas; (b) apresentam distribuição ambiental restrita, (c) podem estar combinadas

em uma mesma concha, contribuindo para reconstituir sua história tafonômica.

Conchas naturais, sem alteraçäo da textura, são tipicamente observadas nos

bioclastos do ambiente enseada de fundo argiloso (Fig 30). Já a textura fosca é mais

comum nos bioclastos do ambiente praial (UBA 14), sendo rara nos demais ambientes

(Fig. 31). Embora presente em todos os ambientes, a textura granular é mais freqúente

(acima de 50%) no ambiente de plataforma interna, de fundo arenoso. Altos índices de

textura granular säo também observados para os bioclastos de enseada de fundo

arenoso (acima de 50%, Fig. 32), porém, nesse ambiente, predominam texturas

biogênicas (Fig. 33). A distribuiçåo das assinaturas abrasão (Fig.22), corrosäo (Fig. 20)

e bioerosåo (Fig. 2q, entre os diferentes ambientes, correlacionam-se bem com as

freqüências das texiuras superficiais. No amblente pra¡al, observam-se os mais altos

índices de abrasåo, altos índices de bioerosåo, sendo baixas as freqúências de

corrosáo. Nas esiações de enseada de baixa energia e fundo argiloso, apenas

bioclastos de moluscos bivalves estäo presenies, nos quais tanto abrasão como

corrosão e bioerosão säo raras.
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Figura 30- Mapa de distribuiçåo dos índices de textura superficial natural, para moluscos
bivalves (A) e braquiópodes (B), por estaçåo, por ambientes. Círculos: em
vermelho, praia; em cinza, enseada de fundo argiloso; em amarelo, enseada
de fundo arenoso e, em laranja, plataforma internã de fundo arenoso.
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Figura 31- ttlapa de distribuiçåo dos índices de textura superficialfosca, para moluscos
bivalves (A) e braquiópodes (B), por estaçäo, por ambientes. Círculos: em
vermelho, praia; em cinza, enseada de fundo argiloso; em amarelo, enseada
de fundo arenoso e, em laranja, plataforma interna de fundo arenoso.
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Figura 32- Mapa de distribuição dos índices de textura superficial granular, para
mo¡uscos bivalves (A) e braquiópodes (B), por estaçåo, por amb¡entes.
Círculos: êm vermelho, praia; em cinza, enseada de fundo arg¡loso; em
amarelo, enseada de fundo arenoso e, em laranja, plataforma intema de fundo
arenoso.
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Figura 33- Mapa de distribuiçåo dos índices de textura superficial biogênicâ, para
moluscos bivalves (A) e braquiópodes (B), por estaçåo, por amb¡entes.
Círculos: em vermelho, praia; sm cinza, enseada de fundo argiloso; em
amarelo, enseada defundo arenoso e, em laranja, plataforma intema defundo
arenoso.
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Por outro lado, nas enseadas de baixa energia e fundo arenoso, a abrasäo é
pouco expressiva, mas corrosão é observada em altos índices, sendo altos, também,

os índices de bioerosão, semelhantemente, no ambiente de plataforma interna e fundo
arenoso, a abrasão é rara e notam-se os mais altos índices de corrosão e express¡va

bioerosão.

Textura fosca resulta na perda ou acentuado desgaste da ornamentaçåo e outras
estruturas externas (e.9., umbo) e internas (e,g., base do septo, no caso dos

braquiópodes) dos bioclastos (Fig. 14). Tal assínatura ocorre nos bioclastos expostos
ao retrabalhamento, pois ocorre nas acumulações geradas em águas rasas, no

ambiente mais energético, dentre os ambientes estudados (UBA 14). Os padrões

acima eståo de acordo com os verificados na literatura (veja, por exemplo, Davies ef
a/., 1989),

Textura granular decorrente da dissoluçáo pode ser reconhecida sem o auxílio de

instrumentos ópticos, porque, quase que como uma regra, as conchas que possuem

esse tipo de textura, não apresentam mais a cor original, tendo perd¡do o brilho original

(superfície da concha pálida) (Fig. 14). É importante lembrar, entretanto, que a
dissolução de restos esqueléticos carbonáticos é um processo complexo, com muitas

variáveis (área da superfície da concha, volume, porosidade, presença de

ornamentação e outras feiçóes morfológicas) desempenhando papéis importantes

(Flessa & Brown, 1983). Porém, alguns padrões säo interessantes de serem

observados.

observaçöes em ambientes marinhos do Recente e experimentos em laboratório

realizados com conchas de Bouchardia rosea (projeto em andamento) mostram, por

exemplo, que o desenvolvimento da textura granular ocorre rapidamente (poucas

semanas a meses) nos bioclastos já incorporados ou parcialmente recobertos por

sedimentos. De fato, dissolução é um processo que ocorre tipicamente com os

bioclastos já soterrados. Em outras palavras, a textura granular é resultado da ação de

dissolução das águas intersticiais, nas conchas recobertas ou já incorporadas ao

substrato. Do mesmo modo, Hecht (1933) observou, experimentalmente, que

significativa perda de peso em conchas de bivalves (Mytitus edulrs) ocorreu naquelas

que estavam incorporadas aos substratos ricos em matéria orgånica. No material

estudado, texturas granulares ocorrem em ambientes de fundo arenoso, tanto de
plataforma interna como da enseada, porém com maior freqüência na plataforma
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interna (Fig. 32), Possivelmente, as conchas estão total ou parcialmente incorporadas a

esses substratos, näo permanecendo expostas na interface águalsedimento, por

prolongados períodos de tempo, permitindo a açáo efetiva do processo de dissolução,

As observações de Cutler (1987, 1995), por sua vez, indicam padröes semelhantes aos

observados para os bioclastos das enseadas de Ubatuba e Picinguaba. Em suas

observaçöes experimentais, esse autor menciona a ocorrência de conchas de bivalves

exibindo perfuraçôes semelhantes às verificadas nas texturas perfurada e em galer¡a,

para as porçöes das conchas que ficaram expostas à superfície do substrato, enquanto

que as porçöes recobertas das mesmas apresentariam lexlura granular.

Texturas biogênicas (Fig. 1a) säo produz¡das pelo ataque ou infestação de

espongiários, poliquetas e algas. Esponjas da Família Clionidae (gênero Cilona)

parecem ser responsáveis pelas texturas em cratera e perfurada. Segundo as

classificações etológicas em icnologia, as marcas representativas das texturas em

cratera e perfurada podem ser atribuídas a categoria Domichnia (ichnoespécie Entobia

sp.) (veja Taddei Ruggiero, 1990). Já a textura em galeria é produzida por pol¡quetas

da Família Spioniidae (Polydora sp.). Curiosamente, essa textura não é freqüente nos

moluscos bivalves, apontando para alguma seletívidade, ou seja, entre o organismo

endolítico e o elemento infestado. Há evidências, a partir da observaçåo de espécimes

vivos que foram mantidos em aquário, de que a infestaçåo por esses organismos

endolíticos pode ocorrer ainda em vida. De fato, espécimes vivos mostram também a

presença do organismo infestante, o qual foi identificado (Polydora sp, veja item 3.5 e

Anexo 3, para discussöes da ¡nieração biótica entre braquiópodes e espionídeos). A

textura erl etching parece resultar ou expressar os pontos de fixaçâo de algas ou

fungos sobre as conchas. Assim como nos outros casos, são mais freqüentes na região

umbonal, aparecendo também nas margens de conchas mu¡to infestadas. Do ponto de

vista da classificaçäo etológica em icnologia, as marcas representativas da textura em

etching são atribuídas aos Cubichnia (Taddei Ruggiero, 1990), Geralmente, as áreas

infestadas apresentam perda da cor original da concha, que passa a ser branca, sem

brilho.

Alguns autores, a partir de observaçöes em ambientes marinhos rasos e

profundos e, em laboratório, sugerem que as infestações podem ocorrer em períodos

de tempo muito curtos, isso é, até 9 dias (Cutler, 1995), mostrando a importância do

processo de bioerosão na tafonomia dos organismos providos de partes duras,
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calcár¡as, em amb¡entes de águas rasas, trop¡cais. Entretanto, as observações

experimentais, no Mediterrâneo de Asgaard & Bromley (1990) mostram que para um

bioclasto ser infestado há a necessidade desse se manter na interface água sedimento,

por um longo lapso de tempo (anos), sem significativo retrabalhamento. De fato,

algumas das conchas estudadas estão täo frágeis pelo ataque dos organismos

endolíticos que näo poderiam permanecer completas (não fragmentadas), se

lateralmente transportadas por agentes hidráulicos ou atacadas por organismos

durofagos (e,9., crustáceos, peixes, moluscos).

É notável que as texturas biogênicas estejam distribuídas por todos os ambientes

estudados, sendo inclusive comuns, mesmo que em menores proporçöes, no ambiente

praial. Essas evidências sugerem que: (a) as conchas de Bouchardia rosea

encontradas na praia de ltamambuca foram, logo após a morte, transportadas para

esse ambiente, nåo havendo possibilidade de infestação, dado o retrabalhamento,

nesse ambiente e (b) as conchas exibindo infestação adquiriram essa feição

anteriormente, em outro ambiente.

Ocorrência de texturas sobrepostas (r.e., textura palimpsesta) em um mesmo

bioclasto é bastante comum, nos bioclastos estudados, o que resulta na sobreposição

de novas texturas sobre as previamente existentes (veja Cufler, 1995, para fenômeno

similar em conchas de bivalves recentes do Golfo da Califórnia). Fragmentação,

bioerosåo, abrasão e dissolução, estão entre os diversos processos que operam sobre

os bioclastos na zona tafonomicamente ativa (TAZ, Davies ef a/., 1989). Embora alguns

desses processos possam ocorrer nos bioclastos de um mesmo ambrente,

concomiiantemente, outros ocorrem preferencialmente sob determinadas cond¡ções

amb¡entais (incrustaçáo yers¿rs dissolução). Por exemplo, nos ambientes de águas

rasas, agitadas, onde o retrabalhamento é intenso, abrasåo predomina, enquanto

bioerosåo é supostamente menos frequente. Essa, por sua vez, atua,

caracteristicamente, nos bioclastos que permanecem expostos na interface

água/sedimento. Já dissoluçåo ocorre, intensamente, nas conchas incorporadas ao

substrato. Dessa forma, conchas apresentando diferentes texturas podem fornecer

informações valiosas sobre a sua "biograf¡a tafonômica", até o momento em que são

encontradas.

Nas enseadas estudadas, conchas que estão severamente corroídas (textura

granular) apresentam o aumento de feições produzidas por agentes biológicos
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(texturas biogênicas), devido à ampliação de perfuraçöes ou microperfurações vertica¡s

e horizontais causadas pela dissolução. outras combinações observadas, já ilustradas
(Fig 14G, fotos à direita), correspondem a conchas de braquiópodes amostradas na

enseada, de fundo arenoso, a 20 metros de profundidade (UBA S). Essas apresentam

textura granular, porém as porçöes mais proeminentes das conchas (e.g., umbo,

dentiçâo, septo) estão perdidas, apresentando suas camadas mais internas, conforme

tipicamente ocorre com os bioclastos do ambiente praial (UBA 14). Em outras palavras,

essas conchas hoje encontrad as a 2O metros de profundidade, em fase inicial após a
morte, estiveram expostas ao fundo em locais de águas rasas, agitadas, onde sofreram

intensa abrasäo. Posteriormente, essas conchas foram transportadas para locais de

águas mais profundas (20 metros) e incorporadas ao substrato onde sofreram

corrosão. Desse modo, texturas palimpsestas auxiliam na interpretaçåo da história

tafonômica dos bioclastos.

Alguns fatores são, entretanto, complicadores, pois todas as texturas observadas

såo chamadas de "texturas destrutivas" (Cutler, 1995), o que pode limitar o seu

potencial de fossilização, devido ao enfraquecimento dos materiais que compöem as

conchas. A despeito disso, porém, parece plausível responder a seguinte questão: Såo

as iexturas aqui descritas passíveis de reconhecimento no registro fóssil? Obviamente,

conchas fósseis podem estar excelentemente preservadas, retendo, dessa forma, as

texturas observadas para Bouchardia rosea e para os moluscos bivalves. por exemplo,

Vogel ef al. (1987) descreveu m icroperfuraçöes bem preservadas em conchas de

braquiópodes devonianos. Taddei Ruggiero (1989, 1990) descreveu microperfuraçöes

similares as das texturas em cratera e perfurada, para conchas de braquiópodes

(Terebratula sc//ae) do Pleistoceno inferior do sudeste da ltália. Conchas de

Bouchardia transplatina, por exemplo, do Mioceno da Argentina, exibem textura em

etch¡ng (Mello & Simöes, 2001). Por sua vez, conchas exibindo texturas produzidas por

abrasão são amplamente conhecidas na literatura (e.9., Norris, 1986).

Texturas granulares são, possivelmente, as mais d¡fíceis de serem identificadas

no registro geológico. Em primeiro lugar, porque a perda de cor que caracteriza essas

texturas näo estará presente. Em segundo lugar, porque o aspecto granular (chalky)

pode decorrer também de diagênese precoce ou tardia. De qualquer modo, é notável

que Bordeaux & Brett (1990), tenham descrito texturas decorrentes de dissoluçäo para
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conchas de braquiópodes do Grupo Hamilton (Devoniano), similares às observadas

para Bouchardia rosea.

Finalmente, conchas fósseis de Bouchardia transplat¡na da Formaçåo Camacho

(Mioceno) do Uruguai seriam interessantes de serem investigadas quanto à textura

superficial, pois sáo represeniantes de Bouchardia, o mesmo gênero para o qual as

texturas superficìais sâo aquì descritas. Entretanto, os comentários tecidos a seguir

restringem-se ao exame da coleção pequena, pertencente ao IG/USP, além das

observaçôes de Mello & Simöes (2001) e, portanto, são de caráter preliminares.

As conchas fósseis de Bouchardia examinadas nåo mostram texiuras biogènicas,

físicas ou químicas semelhantes as aqui descritas, podendo indicar que essas devem

ter sido rapidamente incorporadas ao substrato, permanecendo nessa condição até o

soterramento final que facultou sua preservação. Entretanto, esses comentários såo de

caráter especulativo, uma vez que a coleção disponível para estudos (IG/USP) é pouco

numerosa e foi produzida por paleontólogos interessados em taxonomia. Em geral, sob

essa condição somente as conchas completas e melhor preservadas såo coietadas

(veja Flessa & Brown, 1983, para observaçåo semelhante), o que pode tendenciar os

resultados. Porianto, coleções com tais características são de utilidade l¡m¡tada para

estudos tafonômicos. A despeito disso, entretanto, cabe menc¡onar que as conchas

mostram textura e/, etch¡ng, porém, produzidas por pedÍculos de braquiópodes

(Cubichnia, segundo Taddei Ruggiero, 1990). Essa situaçäo nåo foi ainda verificada

em nenhuma das conchas estudadas, apontando para diferenças importantes entre as

comunidades onde conchas de Bouchardia transplatina e Bouchardia rosea viveram ou

foram acumuladas.
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3,3. CoMponreMei'tro DE Dec¡rur¡çÃo DE Corucn¡s oE Bmoutópooes: lnaeltcnçÕes

Ptueoecolóctc¡s, EsrmtrenÁrrcts e Tnro¡¡orvllcns Ä GÊNESE oe Coourruas

Este item aborda os experimentos realizados com conchas de Bouchardia rosea,

em laboratório e campo, discutindo as implicações sedimentológicas, estratigráficas,

tafonômicas e paleoecológicas dos resultados obt¡dos (veja Anexo 1, para maior

detalhamento). Os experimentos foram realizados com intuito de: (a) estudar o
comportamento de decantação de conchas de braquiópodes; (b) determinar a

velocidade de decantaçåo das conchas de braquiópodes e (c) comparar com os dados

disponiveis para conchas de moluscos, segundo a l¡teratura (McKittrick, 1987).

Conforme discutido no Anexo 1, água em movimento é um dos principa¡s agentes

que afeta o transporte e a seleçäo de bioclastos incapazes de movimento livre, tais

como conchas de invertebrados mortos que permanecem na zona tafonomicamente

ativa (TAZ, Davies ef a/., 1 989), sujeitos à seleção e ao transporte por ondas e

correntes. Gravidade (força que atua na partícula em queda livre, no sentido do

transporte) e empuxo (força que atua na partícula em queda livre, no sentido oposto ao

transporte) såo as principais forças que atuam nas conchas em decantaçåo, em água

calma. Desse modo, a velocidade final de decantaçåo de uma determ¡nada partícula

num fluido é dada em funçäo de seu peso e empuxo. Eniretanto, além do peso, forma

e morfologia da partícula interferem na velocidade final de decantação, bem como no

comportamento de decantação (veja Anexo 1, para discussåo das variáveis envolvidas

na velocidade e comportamento de decantação de conchas de braquiópodes,

apresentadas em gráficos e tabelas).

As velocidades médias de decantaçáo das conchas dorsais são

comparativamente maiores (16,65 cm/s) do que as observadas para as ventrais (15,35

cm/s). Braquiópodes articulados apresentaram a maior velocidade média de

decantação (26,48 cm/s). lsso sugere que conchas dorsais apresentam menor

resistência ao movimento, permanecendo por menos tempo em suspensão na coluna

de água e, porianto, at¡ngem o fundo mats rapidamente. Esses resultados apresentam

implicações estratrgráficas e tafonômicas importantes, pois durante a decantaçäo,

conchas desarticuladas de braquiópodes estabilizam com a concavidade voltada para

c¡ma, decantando principalmente através de movimentos planados e de balanço (veja

Anexo 1, para descriçáo dos comportamentos de decantação), Sua orientação final na

matriz, por sua vez, refletirá, a sua história pós-decantaçäo, como partículas
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sedimentares (bioclastos). Uma vez decantadas, as conchas tendem a ajustarem-se às

condições locais de ondas e correntes, até atingirem uma postura estável ou serem

reorientadas pela atividade biológica no substrato da zona tafonomicamente ativa

(TAZ). Entretanto, em alguns casos, a postura final dos bioclastos refletirá seu

comportamento hidrodinâmìco e orientações preferenciais que såo influenciadas pela

geometria das conchas e pelas condiçöes de correntes e ondas locais (Savarese,

1994; Tomaöov'!ch, 2004) (veja Anexo 1, para implicações sedimentológicas,

estratigráficas e tafonômicas, com discussão de exemplos de acumulaçöes do registro

fóssil).

A proporção de valvas dorsais e ventraís em concentrações fósseis de

braquiópodes (Brett & Baird, 1986) e em ambientes modernos (Noble & Logan, 1981;

Hallman ef a/., 1996, Simões & Kowalewski,2003) é empregada para inferirtransporte

dos bioclastos, energia do meio e iempo de residência na interface água/sedimento.

Assim como a proporção de valvas direitas e esquerdas, em moluscos bivalves, não

ocorre na razão 50.50 (Martin-Kaye 1951, Lever 1958, Lever et al. 1961, Kornicker ef

a/. 1963, Lever & Thijssen 1968), acumulaçöes ricas em braquiópodes também exibem

proporções tendenciosas em favor de valvas ventrais ou dorsais. lnfelizmente, no caso

dos braquiópodes, pouco é conhecido sobre os mecanismos responsáveis por tal

fenômeno. Em ambientes influenciados por maré e praiais, o tendenciamento das

valvas parece resultar do transporte diferencial entre as valvas (veja Hallman ef a/.,

1996; Simoes & Kowalewski, 2003 e anexo 1, para exemplos em ambiente moderno).

Embora Noble & Logan (1981) tenham notado que destruiçåo preferencial de

valvas dorsais ocorre em assembléias de Terebratulina septentrionalls, sem transporte

lateral significativo das valvas, experimentos de tamboreamento realizados com

conchas de B. rosea (veja Torello et al.,2QQ2 e Torello, 2004) mostraram que as taxas

de destruição não variam significativamente entre valvas dorsais e ventrais. Desse

modo, diferentes proporções de conchas dorsais e ventrais, observadas em muitas

concentraçöes fósseis e ambientes modernos (e.9., praias) não podem ser

interpretadas como resultado apenas da resistência diferencial à fragmentaçåo e à

abrasão. A velocidade média baixa de decantaçäo observada para as valvas ventrais

B. rosea sugerem que essas podem ser transportadas por distâncias maiores, uma vez

que permanecem mais tempo em suspensão na coluna de água. Tal fato contribui para

a compreensão das ocorrências modernas de conchas de B. rosea, geradas sob
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cond¡çöes de águas rasas, as quais exibem um forte tendenciamento em favor de

valvas ventrais convexas. Portanto, a proporção entre as valvas pode ser um

importante atrìbuto tafonômico para o reconhecimento de assembléias parautóctones

ou alóctones, além de contribuir para traçar a história de uma determinada assembléia

fóssil, especialmente se combìnada com outras assinaturas tafonômicas. Finalmente,

em oposição ao que longamente tem sido advogado para o registro fóssil dos

braquiópodes, a discrepåncia entre proporção de valvas dorsais e ventra¡s não decorre,

necessariamente, apenas da maior ou menor resistência à quebra, mas também de

seu comportamento hidrodinâmico (S¡möes & Kowalewski, 2002; Anexo 1).

3.4. Pneo¡çÃo ellt Acuuumçöes Recerures oe Bn¡ourópooes (Boucnaaon noser) e Moluscos

Btv¡lves oo Lrroneu Nonre oo Esraoo oe Sno Pnur-o

Relaçöes b¡óticas podem ser ìnferidas com base em traços deixados nos

esqueletos biom ineralizados e, assim, tais relaçöes são potencialmente reconhecíveis

no registro geológico. Geralmente, perfurações que såo (a) únicas, (b) perpendiculares

à superfícìe da concha, (c) circulares a sub-circulares, em planta, (d) presentes em

apenas uma das valvas e (e) com diâmetro externo maior que o interno, säo tidas

como decorrentes de atividades predatórias (e.9., Baumiller ef a/,, 1999; Kowalewski,

2002), Entretanto, perfurações podem resultar também de processos tafonômicos (e.9.,

Carriker & Yochelson, 1968) e outras interações bióticas, não predatórias (e g ,

Richards & Shabica, 1969). Neste item, ocorrências de perfuraçöes, similares às acima

descritas, são discutidas para os braquiópodes (Fig. 34) e moluscos bivalves (Fig. 35),

quanto sua freqüência, sìgnificado ecológ¡co e provável organismo causador (Anexo

2).

Dentre as 30 estaçöes de coleta (Tab. 1), 16 apresentaram braquiópodes em suas

tanatocenoses, totalizando 5204 espécimes, dos quais 11 mostraram perfurações

(freqüência de perfuraçäo= 0,4%) (veja Anexo 2, para maiores detalhes da distribuição

das ocorrências de conchas perfuradas, ao longo das enseadas de Ubatuba e

Picinguaba, bem como morfologia e padröes de pefuração nos braquiópodes), No

caso dos moluscos bivalves, 22 estaçöes de coleta forneceram 9137 conchas, no total,

dentre essas, 255 perfuradas (freqùência de perfuração= 5,6%). Do total de 178

conchas de moluscos gastrópodes, presentes em 16 estaçöes de coleta, apenas uma

apresentou perfuraçåo.
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Figura 35- Perfurações em conchas de Bouchardia rosea. A-G: Perfurações completas
em valvas dorsais. H: Perfuração ¡ncompleta em valva dorsal. l-P: PerfuraçÕes
completas em valvas ventra¡s. Q-S: Perfurações ¡ncompletas em valvas
ventra¡s. Escala gráf¡ca, 1 mm.
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Figura 35- Marcas de predação em moluscos bivalves das enseadas de Ubatuba e- 
Picinguaba. A-C e F-l: PerfuraçÕes completas; D-E: Perfuraçöes incompletas.
Escala gráfica, 5mm.
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Gastrópodes predadores (e.g., naticídeos e muricídeos), embora pouco

numerosos, estão presentes nas tanatocenoses (veja Anexo 2, para distribuição dos

táxons de gastrópodes, especiatmente, nas estações com braquiópodes e bivalves
predados).

As baixas freqüências de predação nos braquiópodes såo consistentes com o
notado na literatura. Embora freqûênc¡as altas de predação sejam ocasionalmente

conhecidas para o Paleozó¡co (Hoffme¡slet et a1.,2003), Mesozóico (Harper ef a/.,

1998) e Cenozóico (Baumiller & Bitner, 2004), freqüências baixas de predação såo

típicas em braquiópodes, tanto no registro fóssil (Kowalewski ef a/., 1998; Harper, 2003)

como nos ambientes marinhos atuais (Baumiller et a\.,2003; Delance & Emig, 2004).

Os resultados obtidos para os moluscos bivalves indicam que a predaçåo na

enseada de Ubatuba é ampla, com freqüência até 23 vezes maior do que nos

braquiópodes, princtpalmente considerando-se bivalves e braquiópodes de mesmo

comportamento ecológico (veja Anexo 2, para os dados de freqüências de predaçåo,

por guilda, e discussão da ecologia de Bouchardia rosea). Desse modo, as baixas

freqüências de predação em braquiópodes não podem ser explicadas apenas pela falta

de organismos predadores na região (veja Anexo 2, para listas de gastrópodes, na

área de estudo), tampouco por inacessibilidade do predador às conchas calcíticas de

epifauna. De fato, esses resultados são bastante sim ilares ao estudo quantitativo de

Hoffmeister et al. (2004), no qual se comparam padrões de predação em conchas de

braquiópodes e bivalves das mesmas assembléias fósseis, coletadas no oeste do

Texas, Permiano, Esses auiores observaram que a freqüência de predaçäo nos

moluscos bivalves é sete vezes maior do que nos braquiópodes. outros exemplos do

Permiano são interessantes de serem apresentados aqui, como é o caso das baixas

freqüências de predação para associações de braquiópodes e moluscos de rochas da

Bacia do Paraná, Brasil (Kowalewski ef a/., 2000). semelhantemente ao que ocorre nas

acumulações recentes das enseadas de ubatuba e picinguaba, gastrópodes nåo são

freqüentes nas acumulaçöes permianas da Bacia do paraná, as quais são dominadas

por conchas de moluscos bivalves (Runnegar & Newell, 1971; Simöes ef a/., 1998).

Essas comparaçöes sugerem certa estas¡a ecológica na história evolutiva do sistema

de interaçöes braquiópodes-predadores.

Finalmente, as evidências de perfurações nos braquiópodes suscitam questões

relacionadas à origem das perfuraçöes. o número reduzido de perfurações nos
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braquiópodes, entretanto, dificulta a validaçäo quantìtativa de preferências quanto ao

tamanho, lugar ou tipo de valva (r.e., estereotipia). Conseqüentemente, mais de uma

interpretação parece viável, de acordo com os dados disponíveis (veja Anexo 2, para

maior detalhamento das quatro hipóteses de interpretação ecológica das perfurações

nos braquiópodes): (a) perfuraçöes devido à predação por gastrópodes naticídeos e/ou

muricídeos, pois as perfuraçöes apresentam tamanho e morfologia similares ao que

tipicamente é conhecido para a atividade predatória desses gastrópodes (e.9.,

Kowalewski, 1993, 2002). Além disso, esses gastrópodes estão presentes na reg¡ão,

mesmo que em número reduzido. Porém, essa interpretação deve ser vista com

cautela, pois naticÍdeos são reconhecidos como predadores de espécies com altos

valores nutritivos (bivalves e gastrópodes), o que parece não ser o caso dos

braquiópodes; (b) pefuraçöes devido à açäo de outros predadores, uma vez que o

comportamento predatório é convergente, especialmente entre os moluscos

predadores. A morfologia da perfuração, por si só, nåo é feiçäo suficientemente

confiável para atr¡buição da identidade do predador (veja Kowalewski, 1993, 2002, para

detalhamento desse assunto); (c) perfurações devido à açäo de parasitas, os quais

também perfuram conchas (e.9., Matsukuma, 1977, 1978; Warén, 1981; Baumiller,

1996). Nesse caso, ausência de cicatrizes de fixação nas conchas não constitui

evidência excludente para essa interpretaçäo, pois nem todos os parasitas deixam

marcas visíveis de fixaçåo em seus hospedeiros, (d) perfuraçåo por predação

acidental, interpretação recentemente postulada como explicação possível para as

ocorrências raras de predação em braquiópodes (Kowalewski ef a/., 2005). Vale

lembrar, porém, que baixas freqüênc¡as de predaçåo podem refletir escassez de

predadores, ou mesmo comportamento de predaçáo facultativa (Vermeij, 1980; Taylor

ef a/., 1980; Kabat, 1990; Vermeij & Carlson, 2000; Kowalewski, 2004).
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3.5' Pnn¡srr¡suo/ Coueruseusrvro em Corucnns oe Bn¡ourópooes lBoucneaon noser) or ReerÃo

oe Uearuen, Lnoml Nonre oo Esr¡oo DE SÃo PauLo

Embora relações bióticas sejam documentadas no registro fóssil, ao longo do

Fanerozóico, o reconhecimento da origem dessas relações nem sempre é uma tarefa

fácil (Baumiller & Gahn, 2002). As implicações ecológicas e evolut¡vas das interaçöes

bióticas no registro fóssil pode ser questão ainda mais complexa, pois requer a

documentaçäo das relaçöes de custo/benefício, o que, mu¡tas vezes, implica em

observaçöes das interações entre espécies v¡vas (Fagerstrom, 1996).

Braquiópodes amostrados vivos (n=10) foram encontrados em duas estações de

coleta (UBA 9 e PIC 4, 10 e 15 metros de profundidade), em associação com animais

endolíticos, vivos (F¡9. 36), os quais puderam ser ¡dentificados, As marcas resultantes

dessa interaçäo biológica (Fig 37) säo descritas como Caulosfrepsls /inearls sp, n.

(veja Anexa_3, para descrição e discussáo da ichnoespécie proposta por Rodrigues ef

a/., submetido). Os traços säo tubos em U, alongados, retos ou pouco curvados,

paralelos às superfícies interna e externa da concha, cujas aberturas comunicam-se

apenas exteriormente. Os tubos apresentam elevaçåo central bem desenvolvida, ao

longo de todo o tubo, resultando na morfologia semelhante à figura 8, em corte

transversal (Fig. 37 e Anexo 3, para descriçöes detalhadas e representações

esquemáticas).

Graças às observações das infestaçôes ¡n v¡vo, à identificaçâo do animal

infestante e ao estudo da morfologia dos tubos, C. linearis é atribuído à atividade de

Polydora sp. (veja Anexo 3, para detalhamento e ilustração das feições características

de Polydora), poliqueta espionídeo perfurador de diversos grupos de invertebrados

marinhos (veja revisão em Blake & Evans, 1973) e de ocorrência comum e abundante

no l¡toral norte paulista (Paiva, 1996; Petti, 1997; Santos, 1998; De Léo,2003; Amaral

& Nallin, 2004). Porém, até o momento, nåo eram conhecidas interaçöes entre

braquiópodes e poliquetas esp¡onídeos, nos ecossistemas atuais.

A natureza ecológica dessa associação é difÍcil de ser acessada, devido ao

número reduzido de braquiópodes vivos infestados (n=10) Evidências morfológicas de

detrimento para os braquiópodes (e.9., deformaçáo da concha, diferenças nos padrões

de crescimento), investigadas também para conchas mortas e infestadas, estão

ausenies.
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Figura 36- Conchas de Bouchardia rosea, natura¡s e infestadas. A-B: Vista dorsal do espécime
vivo, mantido em aquário; B: Mesmo espécime, em v¡sta anterior. C: Vista ventralde
concha sem alteração tafonômica; D: Detalhe do espécime ilustrado em C. Note a
abertura do tubo. E: Valva ventral, vista externa; F:valva dorsal, vista externa; G:Vista
interna da mesma valva em E, H:Vista interna da mesma valva em H. Escala gráfìca,
5mm.
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Figura 37- Conchas infestadas de Bouchardia rosea, com sina¡s de abrasäo e corrosäo. A-B:
Valvas ventra¡s com galeria única, com exposição da elevação central; C: Valva ventral
mostrando galer¡as múltiplas; D:Valva dorsal, com galerias múltiplas. E-G: Conchas
fragmentadas; E-F: valvas ventrais; G: Valva dorsal. Note que a galeria corresponde
ao plano de fratura das conchas. Escala gráfica, Smm.
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Além disso, não se sabe ao certo o custo metabólico decorrente das infestações.

Desse modo, essa associação pode constituir tanto exemplo de parasitismo como de

comensalismo entre braquiópodes e poliquetas espionídeos.

Traços identificados como C. Iineais são comuns nos braquiópodes das

acumulações estudadas, com freqüência média de 18% (mas veja anexo 3, para

variações das freqüências quanto ao tamanho da concha, tipo de valva e estaçåo de

coleta e as ¡mplicaçöes ecológrcas desses dados). Notavelmente, moluscos bivalves

das mesmas tanatocenoses näo apresentam C. linearis, embora sejam conhecidas

infestaçöes pot Polydora sp, em moluscos bivalves de outras paries do mundo (e.9.,

Bromley & D'Alessandro, 1983; Pickerill et al., '1998, 2OO2;laylor & Wilson, 2003;

Lorenzo & Verde, 2O04). Caulosfrepsrs são traços comuns em fósseis da América do

Sul, ocorrendo em acumulações do Cretáceo e Paleógeno (Casadío et al., 2OO4).

Também, ocorrem em moluscos da Formação Camacho, Mioceno, Uruguai (M. Verde e

S. Martinez, comunicação pessoal, 2005), unidade que contém acumulaçöes de

conchas dominadas por Bouchardia (veja Manceñido & Griffin, 1988, para revisão da

d¡stribuição estratigráfica do gênero Bouchardia). Entretanto, o exame da literatura em

boucardídeos, bem como de representantes fósseis de Bouchardia (n=154 espécimes,

B. zifteli, B. patagonica e B. transplatina) indicou ausência de Caulostrepsls nos

braquiópodes fósseis. Embora essa questäo careça de maior investigação (e.9., exame

de maior coleção fóssil), tais resultados sugerem que essa relaçäo biótica

(comensalismo ou parasitismo) é recente na história do grupo (veja Anexo 3, para

discussão das implicações evolutivas).

Com relaçåo às freqüências de infestação aos braqu¡ópodes recentes, cumpre

lembrar que essas podem ser ainda maiores, pois as infestaçöes em conchas nåo

alteradas por processos tafonômicos são difíceis de serem identificados (veja Anexo 3,

para as imagens em Raio-X), Por outro lado, nas conchas com intensa abrasão ou

corrosão, quando infestadas, os tubos apresentam-se expostos, tipicamente exibindo a

elevaçäo central (Fig. 37). Conforme discutido no Anexo 3, a maior freqüência de

infestação é observada para estações onde as conchas apresentam os maiores índices

de alteração tafonômica, incluindo-se níveis altos de fragmentaçâo (e.9., UBA 4, 25

metros de profundidade). Além disso, diversos fragmentos encontrados nas

ianatocenoses foram reconhecidos com resultantes de quebra das valvas infestadas.

lsso porque, nesses fragmentos, o plano de fratura ocorre ao longo do tubo (C.
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linearis), principalmente quando localizados na região de maior convexidade da

concha, Essas observaçôes sugerem que braquiópodes infestados estão mais

propensos à fragmentaçåo e, desse modo, grande contribuiçäo biológica para a

fragmentação pode ser atribuída (veja também Zuchin ef a/., 2003). Obviamente, a
presença de C. linearis em determinados organismos apresenta implicações

tafonômicas importantes, pois pode afetar o potencial de fossilizaçäo do grupo

infestado, ad¡c¡onando tendenciamentos no registro fóssil (veja Anexo 3, para

discussâo das implicações tafonômicas das infestaçöes em conchas).
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4. CONCLUSÃO

4.1. Pnorocolo oe AruÁuse Te¡o¡¡ôurcr: luelrclçoes Meroooróelc¡s pnn¡ o Reco¡,¡nec¡Meruro

oe Tn¡opÁcl¡s

(1) Análises tafonôm¡cas das acumulações de braquiópodes e moluscos bivalves,

quando realizadas independentemente para cada fração granulométrica (frações .

8mm, .6mm e .2mm), indicam que b¡oclastos de diferentes fraçöes registram, de

maneira complexa e não uniforme, a atuação de processos bioestratinôm icos distintos

e, portanto, o tamanho da partícula tem influência na distribuiçäo das assinaturas

tafonômicas,

(2) As freqùênc¡as das assinaturas rnvestigadas (tipo de valva, fragmentaçäo,

abrasäo, corrosão) nåo são as mesmas nas frações .8mm, .6mm e .2mm;

(3) Análises de agrupamentos para distribuição das assinaturas tafonômicas das

assemblé¡as de bivalves indicam que o grau de sim ilaridade entre as estaçöes

diferencia, segundo a fração considerada;

(4) Estudos tafonômicos realizados com base na fraçåo maior (.8mm), conforme

recomendaçöes da l¡teratura, mostram resultados distintos quanto à composição e à
abundância taxonôm ica das assembléias, uma vez que espécies cujos indivíduos

adultos säo de pequenas dimensöes, tendem a ter maior representativ¡dade nas

frações menores (e.9., .2mm);

(5) Os resultados obtidos para as acumulações estudadas indicam que concentrar

as análises tafonômicas na fração granulométrica maior (. Bmm) nåo é,

necessariamente, a melhor estratégia metodológica a ser adotada. Desse modo, a

metodologia mais adequada, a fim de evitar tendenciamentos analít¡cos, é aquela

fundamentada na fraçåo total, ou seja, incluindo as três frações granulométricas (.

8mm, .6mm e .2mm),
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4.2. Tt¡or'ro¡'¡rn oE Moluscos Blvalves e BanourÖpooes DAs ENSEADAs oe Ug¡rue¡ e

Proruounen, L¡ron¡l Nonre oo Esrnoo oe SÃo Pnulo

(1) Segundo o tipo de substrato, a profundidade, a energia do meio e a ocorrência

das tanatocenoses, quatro ambientes foram informalmente reconhec¡dos, ou seja, (a)

praial, (praia de ltamambuca, UBA 14); (b) enseada, de baixa energia e fundo argiloso

(UBA 10, UBA 11 e UBA 12, 5 a 10 metros); (c) enseada, de baixa energia e fundo

arenoso (UBA 9 e PIC 4, por exemplo, 10 até 20 metros), e (d) plataforma interna, de

fundo arenoso (UBA 1 e PIC 2, por exemplo, profundidades maiores que 20 metros);

(2) Embora as duas enseadas apresentem conformações dtstintas com relaçåo ao

alinhamento da costa (enseada de Ubatuba voltada para E, enseada de Picinguaba

voltada para SW, sendo diferentemente atingidas pelos trens de onda (propagados de

SW e SE), os bioclastos da porção protegida (até 20 metros), tanto da enseada de

Ubatuba, como da enseada de Picinguaba, apresentam características tafonômicas

semelhantes. Tais resultados estão de acordo com as características sedimentológicas

apresentadas por Rodrìgues et al. (2002), a partir das quais atribui-se às enseadas

ambientes pouco energéticos;

(3) Assinaturas como afticulação, fragmentação, corrosão, modificação da

margem, bioerosão, incrustação, alteração da cor, perda do brilho e alteração do

peióstraco apresentam-se homogeneamenie distribuídas entre os ambientes

estudados, indicando que essas não såo sensíveis às variações amb¡entais e, portanto,

pouco ¡nformativas para os estudos de reconhecimento das condiçÕes ambientais, nos

diferentes depósitos sedimentares atuais ou do registro geológico;

(4) A assinatura textura superficial da concha mostra potencialidade para

¡nterpretações ambientais e utilização na definiçáo de fácies tafonômicas, pois (a)

resultam dos efeitos da bioerosäo, corrosão/dissoluçäoimaceração e abrasäo das

conchas; (b) apresentam dìstribuiçäo ambiental restrita, (c) podem estar combinadas

em uma mesma concha, contribuindo para reconstituir sua história tafonômica;
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(5) Textura natural tipicamente ocorre nos bioclastos do ambiente enseada de

fundo argiloso, já a texiura fosca é específica do amb¡ente praial, uma vez que é rara

nos demais ambìentes. As texturas granular e biogênica estão presentes tanto nos

bioclastos da enseada de fundo arenoso como da plataforma ¡nterna, arenosa, porém a

textura granular é mais freqùente (acima de 50%) nesse último ambiente. Ainda,

texturas palimpsestas são bastante comuns nos bioclastos estudados, auxiliando na

interpretação da história tafonômica dos bioclastos;

(6) Os dados tafonômicos, bem como os resultados geocronológicos, para os

braquiópodes e moluscos bivalves sugerem a atuação conjunta de fatores diversos nas

tanatocenoses de moluscos bivalves e braquiópodes nas enseadas de Ubatuba e

Picinguaba, tais como: (a) longo tempo de residência dessas conchas na zona

tafonomicamente ativa; (b) acentuada exposição à ação de correntes e ondas, o que

seria verdadeiro para as estações em ambiente praial; (c) intensa exposição aos

agentes biológicos (e.9., predação e bioerosåo), e (d) baixas taxas de sedimentação.

Em conseqüência de tais condiçöes particulares, diversas generalizaçöes e modelos

tafonômicos, disponíveis na l¡teratura, nåo säo aplicáveis aos dados tafonômicos aqui

obtidos, contribuindo para a convicção de que em Tafonomia cada caso é um caso.
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4,3, Componr¡rr¡e¡¡to oE DEcANTAçÃo DE Co¡¡cnns oE Bn¡oulópooes: lmelrcnçöes

Pnt¡oecolócrc¡s, Estnarron-Arrc¡s e Ta¡oruoulcas rut GÊru¡se DE CooutNAs

(1) Velocidades finais de decantação são comparativamente maiores para as

valvas dorsais do que ventrais. lsso sugere que as valvas dorsais apresentam menor

resistência e tempo de residência na coluna d'água, enquanto que as ventrais

permanecem por mais tempo na coluna d'água, podendo ser transportadas por

distânc¡as maiores;

(2) Diferenças nas velocidades de decantaçäo em valvas dorsais e ventrais de

peso semelhantes resultam de dìferenças na forma e no peso, não no tamanho. Forma,

por si só, perm¡te prever apenas uma aproximação do que seria a velocidade final de

decaniaçäo;

(3) Assim sendo, fragmentaçåo diferencial das valvas não é o único processo

responsável pela proporção desigual de valvas dorsais/ventrais, em depósitos

sed¡mentares atuais ou nas assembléias fósseis;

(4) Movimento planado é mais pronunc¡ado nas valvas ventrais. Valvas dorsais

comumente exibem movimento de balanço, durante a queda. A forma menos convexa

das valvas dorsais implica em maior turbulência e maior área para atuaçåo da força de

resistência (empuxo), durante a queda. Além disso, esse comportamento de

decantação é favorecido pelo fato de as valvas dorsais apresentarem seu centro de

massa deslocado para a extremidade mais pesada e espessa da concha;

(5) Ambas as valvas decantam segundo atitude estável, isso é, com a porçäo

mais convexa da concha voltada para baixo, independente de sua orientaçäo original

(convexidade voltada para cima ou para baixo), no momento do arremesso. Desse

modo, concentrações fósseis exibindo conchas com esse padrão de preservação

indicam ausência de bioturbação e/ou movimentos trac¡ona¡s, entre o momento

posterior à decantação e o soterramenio final;

99
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(6) Conchas articuladas fechadas de braquiópodes decantam mais rapidamente

do que valvas desarticuladas (dorsais ou ventrais). Assim, nas concentraçöes

fossilíferas, geradas a partir de processos hidráulicos (sem interferência posterior ao

soterramento final), conchas articuladas deverão, supostamente, ocorrer na base das

acumulações. De fato, essa conclusäo é suportada pela biofábrica de várias

concentrações fósseis, dominadas por braquiópodes, ilustradas na literatura.

4.4. Reuçöes Brorcas: PnronçÃo, Comerusnusruo e P¡nnsrrsuro EM Bneouropooes

(Boucnenorn nosen)

(1) Perfurações verticais, que atingem a concha no sentido de fora para dentro,

perpendicular à superfície da mesma, com contorno regular (circular a sub-circular) e

seçäo parabólica (semelhante ao traço Oichnus paraboloides) foram identificadas nas

conchas de braquiópodes Bouchardia rosea e moluscos bivalves, provenientes dos

sedimentos localizados nas enseadas de Ubatuba e Picinguaba (ao longo do gradiente

batimétrico de 0 a 45 metros de profundidade);

(2) O estudo comparativo de predação em conchas de braquiópodes e moluscos

bivalves indicam que a freqüência de predação em bivalves (5,7o/o) é aproximadamente

14 vezes maior do que em braquiópodes (0,4o/o). Dados restr¡tos aos bivalves de

epifauna mostram que essas diferenças säo ainda maiores;

(3) Devido ao número reduzido de conchas de braquiópodes exibindo

perfurações, não foi possível averiguar se essas feiçöes ocorrem preferenclalmente

quanto ao tipo de valva e localização na concha. Entretanto, perfurações completas

foram observadas tanto em valvas ventrais, como em braquiais e tendem a localizar-se

próximas ao eixo médio da concha. Do mesmo modo, perfurações incompletas foram

identificadas em ambas as valvas e tendem a localizar-se nas porções mais espessas

das conchas;
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(4) Os dados referentes às perfurações em braquiópodes dão margem a múltiplas

¡nterpretações. Nesse sentido, são postuladas quatro hipóteses para explicar a origem

dessas feiçöes: (a) predação por gastrópodes naticídeos ou muricídeos; (b)

parasitismo; (c) açäo de outros predadores, e (d) ataques casuais de predadores;

(5) Perfuraçöes do t¡po Caøiosfrepsls, ou seja, horizontais, represeniadas por

tubos em forma de U, com elevação central, retilineos ou levemente arcados, solitários

ou múltrplos, de tamanhos variados e aberturas externas, em seçäo transversal, vistas

como a "figura 8" são comuns e exclusivas às conchas de Bouchardia rosea,

provenientes das enseadas de Ubatuba e P¡cinguaba;

(6) Reconhecimento do organismo infestante como Polydora sp., representante da

família Spionidae, Classe Polychaeta deveu-se a fatores como (a) observações diretas

dos infestantes vivos, nos braquiópodes vivos, permitindo identificaçöes de feições

características desse gênero; (b) semelhança entre a morfologia dos traços deixados

nas conchas de braquiópodes e outras produzidas em substratos calcáreos, por

poliquetas da família Spionidae e (c) ocorrência de membros da família Spionidae, de

forma comum e abundante na região estudada;

(7) Os traços de Caulosfrepsls resultam de relação biótica de alta especif¡cidade

entre pol¡quetas espionídeos e braquiópodes, pois: (a) nenhum traço similar foi

encontrado nas conchas de bivalves das mesmas acumulaçöes que forneceram

conchas de braquiópodes infestados, (b) nenhum outro traço indicativo de atividade de

demais anelídeos foi reconhecido nas conchas dos braquiópodes da espécie B. rosea;

(8) As associaçöes bióticas aqui descritas contribuem para ampliar o

conhecimento das relações simbióticas entre os poliquetas, incluindo os braqu¡ópodes

na lista de possíveis hospedeiros dos poliquetas espionídeos. Até o momento,

espionídeos eram conhecidos como perfuradores de conchas de moluscos bivalves

(e.9., Crassosfrea virginica), gastrópodes (e.9. Littorina littorea), corais (e.9,, Leptastrea

purpurea) e algas coralinas (e.9., Lithothannion sp.).
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(9) A relação biótica entre os braquiópodes e os espionídeos é interpretada como

uma relação de parasitismo, porém quantificaçöes do gasto energético para os

braquiópodes infestados não foram estabelecidas, devido ao número reduzido de

indivíduos vivos,

(10) Dentre os braquiópodes estudados, diversos são os espécimes infestados

cujos tubos apresentam porçöes expostas da parede, com expos¡çäo da elevaçäo

central. Conchas ¡nfestadas com sinais de abrasäo e/ou corrosão apresentam as

paredes do tubo expostas, o que facilita o reconhecimento dos traços. De fato, as

maiores freqüências de infestação ocorrem nas esiaçöes onde taxas de abrasão e de

corrosåo sáo altas;

(1 1) F¡nalmente, a ocorrência dos traços nas conchas de braquiópodes facil¡ta a

sua fragmentaçäo, feiçäo amplamente distribuída nos braquiópodes das enseadas de

Ubatuba e Picinguaba, porém de origem diversa (l.e., física, biológica e/ou química).

Uma vez que o traço representa plano de fraqueza para a concha, ao longo do qual

essas são fragmentadas, os fragmentos resultantes dessa situação podem ser

facilmente reconhecidos (arestas dos fragmentos correspondem às paredes dos

tubos). Esse fenômeno é comum aos braquiópodes estudados e constitui um exemplo

de fragmentaçáo bio-induzida.
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ANEXO 1



Revists BrÂsileim de Ceociênci8s

INTRODUCIION Brachi@ shells, as well as thei¡ shell-¡ioh
ooricentralions are notewofthy fcatures of thc Pbanerozoic
sedimentary record (see B¡ett & Baird lgn, Breû et al' 1997,

TomaSoúch 2004, for some Paleozoic a¡rd Mssozoio exaruples)
ând, in many câses, the only source ofpaleobiologic informatiott"

Matæ o G sinld€s et al, 35(3)ixxx-yyy, æiembfo de 2005

The genesis and e¡rvimnmental distibution of these biogenic
concentrations is sontrolled by complex taphonomio (e.g,,
suscepribility to ha¡sport û.nd differential deshuction) and
envíronrne,nøl faoton (e,g., ssa level) (Speyer & Brott 1988, t991,
Brett 1995, Brett&Bahd 1997, Brettetdr. l99T,lN'faF8r'l8ûJldetal.

THE SETTLING PATTERN OF BRACHIOPOD SHELLS: STRATIGRAPHIC
AND TAPHONOMIC IMPLICATIONS TO SHELL BED FORMATION AND

PALEOECOLOGY

MÄRCELT-/OGSIMÕESI & SAßRINACOELEORODRIGTJES' & JTJI,IANADE MORAESI,EMEI & I4ARCOS CESÄR
BLçSAROJÚNIOR'

Rerumo Velocidade e padrão de decantação de æ¡chasde Bouchatdiaros¿d (M¿we) (Brachiopod4 Rbynchooelliformoa), de costa

norþ do FJtado de SãoPaulo, forao experimentalmente estudadag paÌa enteÞdimeÀto de seu comporbEeoûo bid¡odinâ¡nico e

Þot¡ûcíÀl pars seleçâo por p¡ocessos hid¡áulicos.,B. roseø é um pequeuo braquiópode (epifauna livre), cuþ eÉl¡uturâ da concha é
iimilar ¿ áe muims'bn¡ìuiópodes pøleøóic¡s. Coqr¡i¡as com co¡cbas dess€ ge¡ero são lÂmbém comuos no Tercifuio (Mioceno)
m¡¡i¡ho da América do Sul. M¡te ialvas (10 dorsais e l0 ventrais) e rÊs conchao articuladas, compreendeado a variação de tamanho
de B, rosec, fomm solecionadas pø¡a os experimeors. As coochas fomm scc¡s e pes¿dss com acu¡acid¿dc de 0.01ß. e as dine¡sõ€s
dos orí¡cipais eixos ds cad¡ coaòb¡ fommbbtidas coE paqulrncro digil¡|. As vclocidådeô dé decÀrtaçâo das concbas foram obtidae

cm úm t¿¡iue de l5cm de largura e 56cm de profuudidadc, conteodo óguå sålgadâ, ¡.anrml. O þmpo de d€üE¡tação foi €slinådo com
acumcidadè de 0,1 segundos, para o cålculo das velocidades de deoant¡ção. Para cada coaci4 l0lançamenms foramreÂli4d9s (210

no tota0,Amédia da velocidaáe de dec¡ntaéo, pora as vertrais é de 15,35 cols e lÇ65 cnr/s, para as dorsais. Concb¡s a¡ticuladûs têfn
velocidade de de¡a¡rtacåo mdia de 26,48 cm/s. As venF¿is tém velocidade dc decaotaçâo mais baixq permaoeceado por t€Elpo hais
o¡oloncado !¡ coluDÂ d'água. Assiri, essas são oais suscepfvois ao transporte. As dorsais, c¡m seu fo¡mato menos convexo e

ielociàÍ¡de dc dec¡¡rUcåo'nais rápidã, estão rneaos oujeitasão tråhßporte, pode¡do fonnâr depósitos rcsiduais. Esse faø pode eet
exolicado. em p¿ræ, órcue as vcãtrais têm maior á¡e4 em sedo, do que as dorsais de mesoo peso. Assiñ s€ådq fra8,úeûtåção
Àiferesciá das valvüoão é o único processo responsável pela proporçâo desigual de valvas dorsaiJvenl¡ais eÉ depósitos pråiais do

Rec€ntÊ e q¡r Euitas asembléias fosseis. Finalmenæ, c¡ncbas desadic¡l¿das, de qualquer tamanho e convex idadq decantam semprc

com a co¡cavidade pa¡¡ cimø, Assþ roobas com biotr¿mas caraoterizad¿s por predomlnio de conobas com a co¡c¿vidade pam oima
¡erão comuns quaoào geradas por lluxos turöulentos, onde as p¡rdculas são colocadas em suspensão e, poot¡riormcnte, decåÃbdas,

Paløvrøs-chaye;lafonomia Experimenø|, Bioesuatinorni4 tsraohiopod4 Padrão de Decantaçâq Bouchatd¡a þseo

Absl¡åct h ofder to undelstå¡d the efrects ofshell morphology on the hydmdyoamic behavior and potootia.l for sortiog by
hyùaulic processe,s, the oetding velocities aod ûllln Bp¿lsrrß of Bouthordta msea (Møwo) shells @mchiopod4 Rhyncbo-nellifo-tmea)

tôm the do¡thern ci¡ast of São-Paulo State, Brazil" wêre studied under labomøry and held conditions. B, ruseø is a onall, epihunal,
freeJying bmchiopod wilh sholls fabric símila to some fo¡ms ofPaleozoic bmohiopods. Bouchardüd-rhb sbeÍ.beds arc also com¡noo
i¡ ma¡¡v Tertiarv (Mioc¡ne) rock¡ of South A.ocric¿ Twenty valves (10 do¡sål s¡d l0 ved¡ãl) and three closed articulated sbellq
encomó¿ssine tie typic aloÞe ønge of B. rosea were selected !o úe experimsnt. Sbslls werc dried ¡nd weighed in air o tlte nearest

0.01g. Ihe di¡metciiofthe tbree major axes ofshells w€rc Feåsùñd to l¡e Àearest I Þ¡. Hydraulic setding velocities were recorded
úy reìÍeasíng shetls io a 35 c¡n wide and 56 cm dcep column fillcd with natu¡"¿l salt watcr, Settllog !ime6 wer€ Eeasu¡€d-to the Dea¡Eslj

O:01 s€.ond, h¡t f¡fing dur¿io¡s v¿e¡e rounded ¡o lbc neårest 0. I secotrd for calculation ofsetf.ling velocities, Eaoh sholl was ¡eleased
just beneath the waterìu¡fsce for t€n consecutive ¡uDs (230 rclcâ6es totåi). lbe averaje settling velooities is 15.35 cm/¡ for ventral
ielves a¡d 16,65 cmls fo¡ dorsal ones. Articulat¿d shells bave average setding velociûes of26.48 co/s. The lower svengc settling
velocities of veatal shellÉ indicate ùat lbey cad be tmnsported !o grçat dista¡rces tban the less convcx dorsal v¡lves, This mey bç
cxolained. iu oa¡t bv the fact tb¿ vcntra.l v¡lves have grEaler cross-sectiorâl a¡eas dE¡ dorsal ooes oflbe så¡¡re weighL Heûce,

i¡iferentii Pu'roónåton ofvalves is ¡ot lhe o¡ly process iikely t,o produce sucb bias, obscrved in some modern b€acb deposits. ûnd
m¿¡v fossil coãcenuatio¡s. Finally, disa¿iculaæd shells settle i¡ a coucave-up orieotation, regardless úe size or degree ofconcavity
ofsdells. Hence, biofabrice wiù sbells in a pefeûEd conc¡ve-up oriontation wlll bc commo¡ i¡ fossil concortrations generated þ
fi¡¡bulent flows wiü suspcnsion setíing of particles.

Keyt+orù: Expe¡ime¡Ízl Taphonomy, Biostmtinomy, Bmohiopoda, SettlingPøttgú\ Bouchatiia þseq

I - Cp 510, t¡b, Paleozoologia Evoluriva, lB, UNESB Rubiõo Júnior, sln., htslhtoes@ibb.unesp.ó/, CEP 18.61&000 Botucôlu, SÊ

2 - pós-$âdu¿ç¡o Depro. de C¡eologia Sediment¿r e Ambienl,Ãl, lcc, USB Rua do Lsgo,562, scoelho@uep.å,t CEP 05$&080, Sâo Psulo, SC
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Tha settl¡nq pattøm of Brach¡opod sholls: støtigraph¡c and taphonomic impl¡cat¡ons to shøll bed fomatíon and pdlê@colqy

19Ð, TomaÈo{cb, 2004, Holz & Simoes,200Ð. hthis contqd, itis
crucial to understiüd tlrc faphorlomic pr-ocesses, and t¡re potential
bia$çs intoduccd by tbe biostatinomic a¡d/o¡ diagenetic agcnts
involved. Since the maruìer that these agenß operaÞ, and the
taphonoì c signatues left in the fossil coDcenhations is not
âlways predictable, only through experimental studi€s (Lever ¿f
ø/. I 96 I , Savarese I 994, Messina & LaBarbera 2004, and Torello
2004) oan the nan¡le, the character¡stics and thc enviro¡mental
significance of those bioclastic concenhations be better

Figure I- Yentrol (A-B) and dorsøl (C-D) valves ofBouchanlia
¡r¡seq Matre. The three nøin øxes of shells qre ilulicøted by
black at'ows. Note the ¿listinct ¡límension of (c) axis ín the
ventrøl valve (B). The thickened hìnge ofdotsøl valve is clear
in-figurc D, lixplanalietr ¡n lhe 1øi1. Scale bar, 2nnn.

,

understood.
Some laboratory and field experiments ofwhich taplìonomic

nrmbling and flumc experimenb aTe the corDmoncst may help
geologisß and taphonomists to simulate the biostratinomic and
diagenetio ploaesses (e.9., tlansport, abrasion, dissolutior¡ see
Iæveretøl 1961, Savarese 1994, Ftessa & Brown 1983, Smith eral.
1992, Messina & LaBarter¿ 2004, Torello 200d and references
ther¡rin) affecting the invertebrate skeletâl remai¡s at the s'i)dimçnt/
water interface. Unde¡ shallow water brachiopod shells are
susçeptibte to djfferential rates of transport, fr¿gmentation/
abrasion and sorting so, it is imporfdnt to e)@mine the hydrodynamic
properties of these shells frlling tbrough a column of salt water
(see McKimick I 987, b similar approach with mollusk shells). The
goal of the p¡esent sh¡dy is to determine the settling velocitios
and depositional patúems ofshells ofthe terebratutid bracbiopod
Bouchønlia roseø (Nlawe) (Fig. 1), discussing the taphonomic,
paleoeoologio and sedirnentologio implioations of the gather€d
data.

Conæptualframswork Moving water is one of rhe mGt impoltant
agents affecting the transF ort oloyajian & Thayer 1995 and Flessa
1998) and soft ofumttached shells or those otherwise incryable
of indepçr¡dent movement, -8. r'oseø lives in the photiÇ zone
(Iommasi 1970, Kowalewski ct a/. 2002, Simões ei a/. 2004), and
differently ftom many bunowing bivalve molfusks (Stanley 1970),
just in the sedimenlwater interface, This means that shells ofthis
brachiopod are prone to be at the sedimenlwate¡ interface, and
sortcd andlo¡ hansported by waves and flows, behaving as
sçdimeltary particles. Tl¡us, the taphonomic, paleoecologic and
sedimeltologic studies of these rc¡nains should be viewed from
that sedimenúologic persp€ctive,

A se¡ies of sh¡diçs focusing dìe ûetrninal setding velocities of
bivalve shells, the sorting of valves along beaches, and flume
expe¡imerts are available to clÀrus (Ma¡tin-Kaye 1951,lvcnard &
Boucot l95l,Levçr 1958,1*ver a ø1.1961, Komickerefø/. 1963,
Berthois 1965, Levü & Thijssen 1968, Maiklem 1968, Behrens &
'Watson 

1969, Brditbwaíúe 1973, Futterer 1978,Mehta et al. 1980,
Allen I 984a, b, McKittrick I 987). However, only few flume and
taphonomic tumbling experiments are avaitable for brachiopod
shells (Menard & Boucot 1951, Nagle 1967, LaBaúera 1977,
Alexando 1984, 1986 S är€se l94Ro&iguez&Alexander 1996,
Messina & LaBarber¿ 2004, Toretlo 2004, and refercrices dìercin).
In spite of thÞir importance as sedimentary pafijcles in many
Phanerozoic marine sequences and modenr envifoffnenis (Hallrnan
erøl 1996, Simões & Kowalewski 2003, Kowalewski & LaBaúera
2004), studies on brachiopod shetls sorting and settling pattem
arc lacking. The present paper is a conhibution to the biosFatinomy
ofbrachiopod shells, emphasizing the biased proportion ofdorsal
(bmchiat) to vøn:al (pedicle) valves obsenrd on some sedi$entary
envi¡onmenb, such as sandy beach deposits of the no¡them coast
ofsão Paulo Staþ, Brdzil (Simões &Kowalewski 2003), as well as
in some fossil çoncentrations (Br€tt & Baid 1986).

EXPERIMEhITALM{IERIALANDMETIIODS Ouroçeri¡srt
is methodologically similar to that published by McKitûick (198Ð
who studied mollusk shells (bivalves and gastropods). We
measured the shell size, weight, and axial dimeDsioru ofunpaired
(dorsal,/venhal) and closed a¡tjculated shells of3. roses atd
contrasted them ìvíth the settling velocities of each condition
(articulated and disarticulated shells) in order to undeËtand the
cffccts of shcll morpholog¡ sizo, wcight and arca on thc
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hydmdynamic pmperties and potential for sorting by hydraulic
pfo0es8eg,

Brachlopod specier relecdon B. rose¿, the living represørative

of boucha¡diids (a Cenozoic group of sustral terebrâtulid
bmchiopods), is a small, I .ssrn, pirk-cólors{ bioonvex, smootb,
punc,t¿te bÌaohiopÕd. tn the last few yeørs the marine ac'tuâlistic
taphonomic rese"rçh (Kow¿lewski & LaBarbem?ÛO4'p, 423) m
Brazil h¿s bee¡r cente¡ed on shells of,. r¿çeø. This is because

thçir shell microotsucuture, inoluding ¿ thin primary shell layet, a

fhiçk secondary shell layer witb a ûbrous fabrio, a¡d no tertiary
shell layer is simila¡
(Çûroü¿r¿¿ 2m3). Inadditio4 aroecologicalanalysis@icbadson
l98la, b), anatomioal studies (Brunton 1996) and the dircct

Matæ o G S/m6€5 of â1,

cotlectcd in shallow water environments (from 5 to 35 meters of
depth) ofthe {Jbatuba bay (23' 26'5 and 45' 02'W) in the northçm
coast of São Paulo State, Br¿zil. This area was chosên for its
peßistE rt occ1mence of bmobiopod-rioh acrumulations along an
onshordofshore gradieît (Carroll et 4¿ 2003, Rodland er aI 2004,
Símões ¿r s¿ 2004). Bottom sediments oontain abundart skeletql
material, including va¡ious mollusk (mainly bivalves) and
b¡ashiopod shells For this study we collec{ed at least 8 litt€rs (seo

Bes&Ki<lwe[2000s,b) ofboüomsedimeDß in 14 sarryling s{atioús
using a Van Veen grab saftpler ( U40 rf). These sedirnenb (mainly
t¡e ûo coarse grained siliciclasts, Mabiques et 4r. 1998) iclded
over4000 shells oft rosea,

Additiomlly, several beaches of varied gnmlometry (Sot¡z¿

I 99Ð and rooþ regions (Palacio I 982) are found in the vicinities
ofthe Ubaûrbebey. Extersive sar@ling efoÉ along these beaches

bave revealed the lare ocsunence of bracbíopod sbells in tho
Itamambuca beaob (23' 58' 84"5/4Þ' 29' 02' W), 12 kilom€Ers
no¡tbwa¡d fiom Ubâtuba bay (Simões & Kowalewski 2003),
Itamambuoa b€ach is mÂinly charao&rized by coarse (33,3%) to
mediwn (55,67o) sands, as well as by fne sands (t I,l%o). Sedimeng
arewell (22p70) to moderately (77,870) sorud (Soua 197). Shells
on the beaoh were collectcd ftom five squares of lm'? at tho
foreshore, duing low tides. Over 5000 brachiopod shells were
oollecæd, being available for a variety ofexperimental studies.

Appor¡tus ¡nd procedurcs Púor to thc s€ttling experiment'
undeg¡aded shells of-B. rase¿ were clesned under bp watsr and
thcir sulfrce checked under lox magnificatioû for the presence of
bioerosion, enctustation and trapped, srnâll sedimcntary particles.

Once cle¿ned, l0 dorsal, l0 vørtd, and 3 articulâfed specimens,

observation oflhe pedicle of:trCividuals kçpt in madne aquariurcs
or captured alive irdi @lÊ t}e,l B. roseø ß a freelying b¡acbiopod,

ot lea.st during the adult stage (Simõ€s ¿¡ ¿¿ 2004)' This mode of
lifowasmmrmnøncngadultfoms off¡âriyPaleØicbracbiopo&
(Rldwiok 1970). Even more irryortant, shells of8' nrse¿ are fou¡td

in beach sedimenb, providing a good orønple of out"of'habita!
landward transportation of braohiopod shells as sedimentary
particlcs (Simões & Ifuwalewski 2003). Finally, Bouchørdiø'
tlominated shell-beds are common in the Tertiary ofSouthAmerica
(Carnacho Fonnation, Mio@ne). Tbese werc geneßted ùough
hyùarfio processes (lv{uúnez l99a). Oureryerimen¡al rcsulb m¿y

aid and guide fuhr¡o interpreÞtions ofihe data entombed ín fossil

ooncentladons where sruooth, biconvcx brachiopod shells ate

comrmn.

Collectlng Shells of8. ross¿ employod in ou¡ expedments were

Tøble I- Weight, dìmensìon mtios and settling velocities oÍ disarticulqted ond ørticuløted brøchiopod shells.

Snccimcn ArÉ¡ (Ënrtl Nominal Wcight (g) $higüt/Aær {dc¡h'} S+ttlihg !¡clöcilï s6IllrnÉ vÉlo(it}' ruígÞ

iUZt l lblvr b?s diâmclcr lrm) (ct¡t/s) (ctn/s)

-¡ zrol-- l'*ñí rç+ -l]t*
l7l;nz vënfinl ?,5?
l?ú01 Vcnl¡'ol ?.21
1.1flt 4 \&ntrsl f.2!
l?6{J Vùolral 2,0!
t?ño6 \,L'ntí¡l L82
11(01 l¡r¡Fol I't{f
l7óÁS \&nlrâl l.Sl
l?6ô0 lknt¡rl l.ll9
lTti¡o \turrñrl 11.92

176l I Þ0rg1l 1.3S

l?6¡2 t o¡,'!l l,4l
llô13 Dù$rl l.2l
17ô14 Doûsill l,È7
l?615 Dors,rl l.l¡lt
17616 Do¡s¡rl l.Sl
l?ó17 Do¡¡¡tl l.4l
l't6lg DorJ¡l 1,29
17ú19 D0r$l 0,Sg

l'162r) Dùßðl 0,7ú
l1lt2l Arlifirl¡,tüd 2.?J
l'l(121 Àni{ülslÊd ?,15

0.4? 0,1*
1,07 úJ5 {1,?4

r.05 0-51 (.:4
l.0ll o.,u (l,Xl

0.9t 0.31 0.1¡l
0,i2 0.:8 0,15

1.08

ft.I3 0.21
(r.72 0-14
0,65 0-10
t,tó 0.7?
t.ff 11.69

t.ß 0.8r 0,37

l.{,{7 - rJ,lfi
l?,Tt - 20,12
17.5û - 2ú.51
t6.05 .. t?,7,
I5.J8 ". t6,92
l?,ri r - t¡,17
1¡.3? - t3.?s
)1.2¡, - ll.r3
lL?0 - rr, t0
f0.59 - ?¡,l4
18.36- 1t_11
?t.76. ¿4,7l+
lJ,J6 - tú,rit,
16.?tì - l?.tt+
li.2fi - l5.ll(¡
1.r.55 - H,.ró
t2.st . t_1,76

l?.t0- 13,5a'
15.51 , 3ß.21
xJ.gJ . t6,01
25.21 .. tt,4l

$.t4
0, t3
ù,It
fr,.3z
fl2¡l

l{,97
18.{l4
t8.6ô
ló,$
td,06
E, t¡
r 1.ól
I ¡54
i r.60

,40
lt.t5
2,1,19
ró, t6
lú,7{
rJ.4l
t5.0t
l3. tü
1r,57
l2.tq
??.56

0.96 0,44 tì,14
0,90 0..ì9 0,r3
0.88 û.30
(¡ 8? ú30

ú.2û
0.]l

0.2r, 0,lTt,'t7
lt.(Á 0.1¡¡ 0,16
0,fr0 ¡).10 0,13
l.l7
I,l?

tJ8
ß.9',1

o.41
0,45

l7tí23 .,t¡li(ulûlrrd 1,62 l,M 0.71 t)'44
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encom¡xssing the typical range of size of B. ros¿ø shells were

d¡ied in a stove for i2 hoür ât 40oC. Nelq €ach sbell was wcigùed

þ the Dearest 0.0019 (see Tabte l).
Following MoKiurick (1987), hydrautic settling velooities weÉ

measur€d by releasing each brachiopod shells in an upriglìt, 35cm
wide and 56om detp (-70 liters), all glass unlq filled with natural,

sa-lt water. The standardized size ofe¿ch shell was estimated by
their nomin¿l diameter, that is defircd by three mutually pe¡perdi-

cular axis of the shels [shell length (a), height O) and widtl (C)],
ac{ôrding tro dìe e$¡¿tion (l):

ffiå*
Measusments oft¡e tlree major axis ofeach shell werc taken

\¡¡iü digital calibeß to the n€aæst l¡]m. S€ttling tirnes were mu¡ded
tc the nea¡est 0.1 setond for oalculation of settling velocities

ß/rcKiürick 1987).
Fiaally, the mode ofshcll release was standa¡dize{ as follow;

a- €ach shell was released just bcneath the waoer/air interfac€,

u¡der calm watetconditions;b- a new partiole was not ingoduced
into the thank rmtil severâl minut€s (-5 mioutes) bad elapsed after
the settling ofthe previous one; c- ai¡bubbles we¡e removed from
the shells prior to release and, d- eaoh particle was rcteas€d at t€ast

for ten conseq¡tive ru¡s, and tbe settling times were ¡ecordcd
using a digital ohmnometu to thensar€st 0.1 setond fo¡ calcuþrtion
of setf ingvelocities. Terminalsetding velocities andfallhgpatterr
fo¡ 230 consecutive releases were recorded (Iable I )

Attitude during fie€ fa[ During setding, ûot orily tho termi¡âl
velocity was recorded, but also tho falli¡g pattem of eaph shetl
was noted. The fatting patrem ofunpaired brachiopod valves were
categorized aæording to McKithic (1987, p. 156, fig. 8) for bivalve
mollÙsk shells, as follows: a- sü:¿ight fall, b- glidc, c- rotaþ, d- rock
and o- oscillate (Fig. 7).

REST LTS Termlnal s€ttl¡ng velocities Donat (bmchial)
valves havc higher average settling velocities (i6.65 ønis) tban
ventral (pedicle) valves (l 5.3 5 orn/s) (Fig. 2). The highest average

settling velocity is shown by aniculated shels (26.48 on/s) (Fig.
2). Dorsal and ventral valves with ¡imil¡¡ weight bave diferent fall
vetocities, and heavier shells (disaniularcd or articulaæd) bave

^ t +o rflo cP fl r¡

nl

0 t,2 0,4 ü,8 0,6 I
tr&tshrtgl

Figure 3- Nomtual díømetøx øndweíghts ofbrøchiopod shells,
showing the close coffespondence between dorsøl þløck doß)
ønd ventrøl valves fuhìte doß).

o ,f,
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û ù,2 0,,{ û,6 0,S I
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Figure 4- Relationship between cross-seclional area qnd
weight for brachiopod vølves, showing lhe higher cross-
sectionql areøs of venlral vølves. Erplanalíon: white dots
(ventrql vdlves); black dots (donal valves).

o*må¡18 
t I I

0,0 0.1 0,2 ^0,3 0,4
WsidìüAlF{ lg'bm¿l

Fígure 5- The close correspondence between settl¡ng velocìty
ønd weighÈper-areø ralio of eøch vølve. Explønøtion: whì^e
do* (ventral vølves); blqck dots (dorsøl valves).

. "-*** 
;t *

0 lt,6 1 1,5
Tìblsht tsl

Figure 2- ,ye¡ghts of ventral, dorsal and arliculqted
brøchiopod vølves plolted egaínst the settling velocíly. Nole
the higher settling velocity vølues for heqvier shells-
Explanøtion: black crosses (artìculated shells); whìte dots
(ventral valves); black dots (dorsøl valves)-
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Fìgure 6 - Comparìsor between settl¡ng veloc¡lies of tu'o dorsø I

þlack do*) qnd heo ventrql (whìte doß) vqlves wilh símilat
weìght per areø røtìo. llate thê Eie er settling velocities lor
venlral valves,

faster settling velocities (Fig. 2).
The nominal diameteß (a shndardized measure ofshell size

and weight) for all valves were plotted against weight, and show

ûre close corr€s?ondence betwee¡r dorsal and venFal valves (Fig.

3). Figue 4 exhibits the values of maxímum projeoted cross-

section¿l ar€a plotted against weight fo¡ all valves Note the
gcnerally higher øoss-sectional a¡eas ofventr¿l valvcs, However,
donal v-alves witÀ smaller cross-s€çtional a¡€a are heavier, because

{he unusual, sÍongly thiokcned hinge area of dorsal valves of
bouchadüds (s€e tsnmton 1996 arld Simões e¡al 204, for a <letaited

morphological descri nfiort of B. rosea),
The close correspondence between settling velocity and

weight-per-area ratio ofeach valve is shown in the fuure 5. Larger
valves settle fasüerthan smaller valves fo¡ bofh shells. In the do¡sal

valves the relationships between weight and area is strongly
influe¡rced by the thicke¡red condition of the hirge of 8. ro.t€ø

This expl¿iÍs why only dorsâl valves oc.cr;r toward tbe large weighl
âreâ \"âlu€6 (Fig. 5). Fig¡¡¡e 6 compares s€üling velooities oftwo
dors¿l and two ventral valves with simila¡ weight per area ratios
(0.21 and 0.24 g/cm'?, respeotively). The fasær settliag velocities
are sboun by ventsal valves. In other wo¡ds, dorsal valves witi
tle same weight per arca ratio than venlal valves wilt settle slowly.

Settlingbehav¡orofshdlsduringfatl Nomatlerthekorieftation
(convex-rp or -down) at release, dorml and venb:al valves eshblish
a stable fall orientation. In all 200 observed settling falls for
disa¡ticulated valvos, both vental and donal valves settled witl
in concave-up condition, A similar patfem was observed during
tìe 30 releases ofanicularcd shs s, which feu wiüthemo¡e convex

vennal valve downwa¡d.
Tcsted 8. rpseø shells show a combination ofthr€t faü-pattems

when settling: sFaight, gliding and mcking (McKittick 1987) (Fig

7). Smight-fau is a steady descent ofa dorsaUvenual shell along
a vertìcal axis. Gliding motiotr is the ho¡izontal tcansl¿tion ofüe
shell, during fall. Rocking motion is a rapid tiltitrg motion about a

ænær fall line (McKiflxick 1987), These patlems are equal for ven-
t¡'al and dorsal v¿lves ofdiffeftnt sizes and weight. However, gliding

is more pmnounced in ventral valves.

DISCUSSION Sedlmentologiclmplications Gravity'wbich
acß ûo trar¡sport the patticle downwa¡d and drag, which act in an

opposite direction are two of the flmclamental forces afecting

Rev¡sle Braslleira do Geoclënc¡aô, Volume 35, æ05

shel frlli¡s thmus;h c€jm \4,a@x, Henoe, t¡e tefmi¡¿l seuling velooity
of a given garticte (e.g-, shell) in a fluid is determined by both
weight and drag. The compar¿tively faster s€ttting velocitìes of
dorsal valves suggest l€ss resista¡ce (Fig. 2).In contrast, ventrâl
valves have a relatively "tonget''period oftime in the water colurDn,
The differenc€ in the average senling velocities fo¡ shells ofsimi-
lar wcight is a function ofdifferences in the drag caused by distinct
ventraVdorsat valve shapes. However, simi larly to mollusk sbells
(Allør 19844 MoKiurick 19EÐ, tbc inø€ase in &-[ yelocity of irdi-
vidual brachiopod sbell is shown by the hcavier shells. This is
bccause Ére increase in frll velocity ofa given shell is a ñmction of
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Fìgure 7- Fall-palterns obsemed lor brachiopod shells dwing
the øcperimenls (see also McKittrick 1987). À- Shaíght; B-
Rocking, and C- Gliding. Dorsal valves (right column) and
ventral vqlves (lefl colunn).
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üe squarc-mot oftìeirmass (Alte¡r 19844 McKiurick 1987).
Weight ârd shape are not tbe only variables that could be the

rcsEonsible for úre te¡minal setding velocity ofa given b¡achiopod
úell. By using the nominal diameter we can shndardize the size of
6e shells wittr different shapes (FuüErer 1978), as in the case of
ventral afld do¡s¿l valves of brachiopods, Fígu¡e 3 shoïvs the
mminal diameter ófthe studied v€nFal and dorsal ralves plotted
against weigùr Note that tbis ælationshþ is similar in both ralves,
indicating tbåt their volume-to-weight ratio is comparable. Thus,
the difÏerenoes in settling velocities betwee¡r dorsal and ventral
valves of similæ weight Esults ûom differcnces in sh4e end not
in síze (see McKitt¡ick I 987, for similar exar¡ples betweer¡ bivâlve
mollusk and gasno@ shells), but shape alone provides only an
approximate means to predísting tenniÍal setttíng velocities (Fig.

O, The more spheriællt sbapc.d ver.tral shclls have faster s€tling
velooitics, than the less oonvex doßal (Fig. 6). However, when
\¡/eigbt is considerÊd (Fig. 2) the dorml valves have faster setding
velocities ( 16,65 cmls on average), indicating that the weight also
plays I mle. Henc€, considui-ng valves (donaUventral) witb simi-
Itr nominal diameter, the donal will setde fastu, degpite their flatJer

shape, pmbôbly because they ate beaviet (thickened hinge area)
(Table l, ryecimens DZP- U@6 and 17615, ûgur€ l).

Fir'âlly, in spiûe the terminsl setling velocities, gliding motion
is more pmnounc.ed in vental valves. Tbrs may be explained by
the fact t¡¿t tbe ventr¿l valve is morc munded, whe¡e the center of
ms.ss is lower. A similar pattcr is also sbo$,n by rounded bivalve
motlusk shclts (Allen lg&lb, p. 202, McKirtick 1987, p. 160) that
are rerDarkâbly shble during the terminal fall. On th€ other ban4
the mor€ fl¿t shåpe ofthe dorsal valve ofB. roseø induces dmg
and turbule.nce during the descerit. In addition, the center ofmass
is dislocated io he one e¡dremities of the shell (the thickened
hinge portion).

Strûdgraphlc ànd l¡phonomic ¡mplicodons In a single shell-

Figre 8 - Dløv,ing oÍa bio-Ioøtstone a'ìth brachiopod shelß

Íroü West Cørpøthìøns, Upper Tliassic (Toøøíoulch 2004).
Note the an¡culated shells in ,he base, and the concove-up
orienløtion of shells ín the top. Drøwing based on Tomøíoulch
(2004). Scale bar |cn.

6

bed, shell orientation in the biofabrio (three-dimensional
aÍaîgcrnent ofskeletÊl elemcfts in the mahi& Kidweü e/ at 1986,
Fürsich & Oschma¡q 1986, 1993) should reflect sedimentary prD-
cesses and are iffponânt paleoenvironmental indicators (Kidwefl
& Boseme 1991, Messina & LåBaúera 2m4, Sancheø er øl 199t,
Savarcse 1994, Simões et a/. 1996, Simões & Kowalewski 199E,
Toma5ovfoh 2004). As shown by results ftom experiments, no
rDafEr t¡e ofiginal orientation at rel€ase, both dorsâl â¡d ventr¿l
shells of all studied specimens will quickly roll over. Hence,
brachiopod shells will descend and settle ir a çoncave-up
orientation (see Allen 1984a, MoKittrio 1987, for similar pattems
with bivâlvo mollusk shells). As noted by several authors
(Middlebn 1967, Futterer 1982, Ft¡sich & Oscblmfm 1986 Kidwetl
& Bosence 1991, Simöes et al. 1996,1onta.5orfch 2@4, among
others), ccæa!e-'.¡p orie.adons are com¡non in n¡¡bulenlvo¡tical
fl ow, including suspension scttling, whereas traøion-dominated
flow conditions can be i¡ferred ûom biofabrics whe¡e concave-
down shells predominare. ln fact, shells in concaveup orieruations
(nesæd or stacked) in the natrix are typioal from æmpestites (see

Kidwell er 4/. 1986, Fürsich & Osctnnãx¡ 1986, Kidwell & Bosenca
1991, Simões er øl 1996, for bivatve mollusk examples, and
Toma.$o{ch 2@4, forbrachiopod shell examples).

Bracbiopod shells ænd to s€ttle in a mncave-up orientation,
preservation ofthis sbell a¡:angement jn a given shell-bed bioåbrio
indicat€s the absonce ofbioh[bation ¿nd trartive movemetrt afrer
s€ttling Out see Clifton & Boggs 1970, for overtuming of shells
on leesides of migating bedforms). Hencc, combined with otbe¡
sedimentologic and stratigraphic iflfofinâtion, braohiopod
orienøtion in the rn¿fix can be used k) distinguish stonn versus
fair-weather reu'orking, batb¡'rnetric $adients, and bmchiopod
shctl-beds generated by allogenic versus autogenic proc€sses
(see MoFarland et ø1. 1999, for a detailed Middlc Ordovician
example, and Tomaõoúch 2004, for Triassic exarnples with
brechiopod concentrâtioris). Since concave-up oriontations
gonsistenuy exhibit higher drag thon oonvex-up orientationg
disarticul¿æd b,racbiopod shells are typically found convex-up in
paleoerivircrime¡rts dominsted by ûaotion Eansport (Sav¿r€se
1994). For example, S aîch(jz et ø1. (1991) descnbed in detail the
taphonomy of bmchiopod-dominated assemblages of tbe Silu¡ian
ofwestemÆgentir4 noting tbat brachiopod pmximal storm shell-
beds are dominated by shells in a concav+down orientation. Bas€d
on the data repoted here, the brachiopod shells were re-oriented
by traotive cu¡rsnts after tbe son4 whioh is also srpported by
tb€ir fi€quenf hbication in the Imfix (Sancb€z et øL l99l,p.314).

Data ûom exp€¡imeDts herein conduct€d, ca¡r also be used fo
rank the shels (e.9., disarticulated versus aÍiculated) accÆrding
ûo liei¡ settling velocities. The average settling velocities for.B.
roseø is 15.35 øn/seo. for ventral valves and 16.65 crnlsec. for
do¡sal ones, Closed a¡ticulated sbells have fasær avemge setding
velocities (26.48 om/sec). Hence, in shell-beds tìat accurnulated
tlrough hydraulic processss aud wers not dismpted by intrasratal
biologic¿l active (se€ TonåÈovfch 2004, for examples with fossil
brachiopods) the articulatcd shells should occur at the base oflhe
bed, as a resr¡lt oftheir greâtor fauing velocities. However, the now
well-known biofabric of bmchiopod-dominated concenfations
cotrtai-riing tercbmtulids Rhaetinø gregar¡ø fiom Fmta Formation
(UpperTriassic, W€st Carpathians) fiomaiovfch 2004) offer some
rcveâling patter¡s (Fig. 8). Braohiopod-deposits, such as bio-
floatstones and biointra-packstones with complex internal
sFuch]res that were gøremted by high-energ¡r events (s¡ofins)
show lalge closed a¡tisulaæd valves at the base of the deposits

ReøslE 8€s/l9r'¡¿ de Goocréncias, Volumo 35, 2005



having nested, concave-up bmchiopod shells up*ard (Fig. 8).

According to obtained clata tlose fab,rics hdicate that the shells
experienced suspersion settling during their depositión' Henc€,

our data are in strong agreement witb the stratigrapbical
observations of Tomaðovfch (2004). Because bouchardiid-
dominated co¡centrations are coromon in the Tertiary of South
America (see Martfnez 1994), ou¡ data and assumptioDs may also
be direotly tested iu the SouthÄmerican geological record

In synthesis, dimrticulated braohiopod shells stabilize il a

concave-up fall positior¡ sottling mai¡ly by rocking/gliding
motions, regar{less ofsÞæ or degree ofconcavity. However, their
final orieDøtion in the matrix will most likely reflect thcir'þost-
s€ttting history", as s€dimentary paficles. Once settle, the shells

tend io adjust to local conditions of curreds and n'aves until a
stabte Fr¡shüe is achievcd, or be re-oriøttcd by the bìological
activþ in the substrate. In some cases, however, such fural
posh¡r€s \À,ill refleût t¡eir hydrodynamic bebavior and prefened
orieftatioDs that aæ also influenced by shell geometry and flow
wave conditions (Savarese 199d Toma5o{ch 2004).

Påleoecologíc implicstions In compa.rative taphonomy (BrEü &
Bai¡d l98O thep¡opo¡tionofvetrtraltD dorsahalves inbmchiopod
fossil concentrâtions (Brett & Baird 1986) and modem
erivimm€rits(Noble&Ilgan 1981, Ilallrmn et øL l996,Sitt:ñæ 6t
Kowalewski 2003) is used to infer shell lrâDsport, enviroffnent
energr, and residence tirne in tbe s€diment waú€r irlterfrce. Similarly
to clarns in rryhich the ploportion of lefl to dgbt valves deviâtes
tom a one-ûo-oner¿tio (Martin-Kaye 1951, Levsl 1958,1-,eee1 eì øL

lg6l,Komickererøl 1963,Lever&Thijssçû 1968),bnçhiopod-
¡ich conceuations also e)rhibit bias€d tatios of dolsal and venF¿l

valves. Unfortunately, forbr¿chiopod shells lille is known about

úe mechanisms carsing fbis phenomenon. In tid¿l flat and beacb
envíronmerts biased r¿tios seem to be a ¡esult of differential
tr sport of one valve (see Hallmøn et øl 1996, $imões &
Kow¿lewski 2003, for modern e¡rvironment examples), Although
Noble & Logan ( l98l ) noted that in assemblages oî Terebrafialino

septentr¡onalìs prefercrrtâl desl¡uction of the donal valve may
occrr witboú any simifca.nt tat€ral Eansport, tunùling €Ðgerioents
withB. rcsea shells (Torcllo el a|.2002 arrd'lorelto 2004) showed
that d€struçtion rates do not vary significantly between ven!¿l
and dorsal ralves. The bias between donal and ventral bmchiopod
valves observed in many fossil coucentrations and modem
envirorunørts (e.g., beaches) caurotbe viewed solely as the resrrlt

ofditre¡ential resistance to fi'agmsntatiotr and abr¿siot The lower
average setding velociti€s of-B. ¡o¡eø venml shefls suggest tbât
they coutd be ûansported for g¡eater dishnces than do¡sal shells'
This may help to explain some modem accumuladLors of B- roseq

shells generated under shallow water conditions (see next section)

exhibiting a sEong bias in favor of convex venF¿l ralves. In this
case, the flat dorsal valves are likely to settle early and tag behiad.
In tbis particular case the valve ratio may be one important
tapbonomic atlfih¡te to recognize authochtonous to allocbthonous
assemblages (but see Noble & Logan 1981, for a distinct
intergetation) and úo tr¿ck the bisnry ofa given fossil assemblage
especially when combined with other @honomic signatures (see

below).

Amodern €llv¡Ìon¡n€ntffimpkr theltamâmbücat €adlnoíhtfll
c'orst ofsl¡o Paulo State' Brâztl P$sentday death açsemblages

of.8, ros¿ø shells for¡nd in sandy beacbes ofüe nortìern coast of
São Paùlo State, Bmzil, pmvide a rmique exarryle ûo test some of
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obssvatíons made in the labor*ory regarding the teÍrìinal settling
velocities of brachiopod shells, This compa¡ison is important,
because little is known about the aphonomy and soning of
brachiopod shells in unconsolidaúed beach defrosits. Itr which
part ofmodern and anoierit world bmchiopod shells are abundant
onbeach €nvironnents (seeAbmcd & Hameed lÐ9, for otber rare
occurrence in a Pakistan beach)?

Sands in the ltarnambuca b€ach conain brachiopod shelþ
but the soulçe of these shells are probably tle subtidal settings
( I 0 ûo 35 metels ofdepth) in ûont of t¡e beach, and adjac€nt bays
(Ubah¡ba, tJbatr¡nidm and Picinguaba bays) lÀ'herc b¡âçhiopod-
rich assetnblages are c onnorl (CurcI et ø1, 2ß03, Kowalewski et
ø l. 2002,Rúlutd e t aL 20[/,SilüõfÆ e t aI 2û4).

A note$'o¡thy feature of the brachiopod acq¡ruulations in
Iøbambr¡ca beach is the biased proportion between dorsal and
vental valves, In fact,95.O5o/o (dorvl n-20; vøtral n.=384) of
brachiopod shells found in the sufioial dsposits arc vent¡al valves.
As disoussed by several authors based on clams the susc€ptibility
fo tr¿$port is a corrylex rnatter, since it is a fi¡¡tction of the
intemction between shell size, weigùt, sb4g and environment,
among otbers (e.g., the hole effett, s€€ Iæv€reløl. 1961). Because
B. rosea is afræ lying brachiopod tbåt does not live in beâch
enyirorunerits, their shells must bave boen ttäsportcd onshore
from adjacen! bmcbiopod-rich habitats. Samples of¡. ros¿¿ shel ls
collected Aom sbaltow, protected waûers of tle tJbatuba Bay do
not display $rch pronounc€d deviatioN in valve mti o Q6o/o-64%o
and 5ülo-50plo in accumulations at l0 and l5 mcteIs water depth,
r€sp€ctively, Simões & Kowalewski 2002). Hence, it seems likety
that the convex ventral valves are transported onshore
preferentialty, wbeæas ùe flat vennl \¡dlves a¡e likely to lagbehind.
These data are itr aoco¡dance with some expe¡imenøt taphonomio
studies (I-Ialknan et a/. 1996), which dcmonstrat€d tüat convex
shells ofbivalve mollusks move farther than planar sbells.

CONCLUSIONS 1- Dorsal valves of8. roseø bave fastÊr settlíng
velocities tban venhal v¿lves;
2- Difercnces in üc settling velocities ofdonal and ventral valves
ofsimilar weight results ftom differences in shape and weighl and
not in sizs,
3- Shape alone provides only an appmximate means to predicting
brachiopod she[ te¡niD¿l settling velocities. Wh€ri ùe weight per
arsa ratio is considerd tbe ventral shells that are mo¡e spherically
in shape have faster s€ttling velociti€s. This rclationsbÞ is Dot
exhibited, however, whenvalves (dorsaVventral) with similarno-
minal dia¡nuer are corqared. Donal ralves will sede ftstcl, despiûc

their less spherical shape, probably because their heavier
(thiokened) hinge struch¡re;
4- Gliding motion is more pmûounc€d in venfal v¿lves. Do¡sal
valves commonly exhibit rucking movement, which is favored by
the dislocated center of mass, of these valves, where tùe heavier
and liiokened poîtion ofthe shell is at one oftie extrønities (car-

dinal margin);
5- Dr¡dng s€ttling dorsal and ventr¿l valves will settle in a concave-
up posture, P¡€s€rvatioD of tüs pattem irl the fossit ¡ecord is a
good indication of the abssnce of bioturbation and/o¡ tractive
mol'Ement after seüling and the final burial;
6- The lower average s€tding velocities ofB. ros¿ø ventral shells
may frvor transpoÉ The'Ílal'donat valves with their more mpid
setrling velocitics will settte f¡Ìst and Iag behind. Thüs, in thc
boucha¡cliid-rich fossil assønblages valve r¿1io may be one
irryortartt taphonomic atlribute to recognize aut¡ochtonous to
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alloohthonoüs sssemblages. In this context, the bias between
dorsal and ventral braobiopod valves observed in many
b¡achiopod fossil assemblages cannot be viewed as the rcsult of
diff€rentiâl resistanc€ to û:agmentatio4 aloûe;
7- When combined witb oth tapbonomic signatures tle ve¡rtaU
dorsal mtios may be useful in assessing tho degfee of Earisport
bias in brachiopod fossil asserublages, and, more generall¡ can

pmvide insigbts into the iqaot of transpoÉ-related biases on
bmchiopod fossil conc€nfations generated in shallow water
conditions.
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Rrachiopods and hivalve mollusks fiom a subtropical-to-tropical shelJ fthe v,estem South

Atl(ntic), collected concurrenlly ãt multiple siles, were conparcd in terns of drilling

frcquencies. Over 14000 specimens (5204 b rachiopods and 9137 bivalves) vtere acquired from

30 collecting stations (0 to 45 m depth) in the Ubatuba and Picinguaba bays (southem Brazil).

Gastrc1:c;ds vtere scãrce in the samples and øre discussed only marginally hcre. Reveled

(counlersunk) circular-to-subcircttlar borings (Oichnts-like drill holes) were;found not only in

¿Jiverse bivalves but also in the rhynchonelliform brachiopod Bouchardia rosea a srnall, quasi-

inþunal to epfaunal, free-lying terebratulid species thdt dominates the brachiopod Jäuna oJ the

southern Branlian she$ The drill holes in bivalve mollusks and brachiopods are comparable in

their morphologt, average diameter, and diameler range, which may indicate attacks by a single

typc oJ'a drilling organism. Drill holes in brachiopods were rare (0.4%o) and found only at five

sampling sites. Drillings in bivalves were over l0 times ds Jiequent as in brachropods, but the

average drilling Jrequency was still low (5.6%o) comparing to frequcncies lhat typiJy Cenozoic

mollusks. However, some of the common bivalve species were drilled at Jrequencies up to 50

limes as high as those observed þr shells oJ B. rosea collected Jiom the same sanples. I)ue to

scarcity of dilled brachiopods, it is not possible k) evdluale if the driller displayed a non-

random (stereolyped) site, size, or valve preference. Drilled brachiopods may record ())

nalicid/muricid predation, (2) predation by some other drillers, (3) p asitic drillings, and (4)

mislaken and/or opporhtnistic attacks. Lov drilling frequency in brachiopods is consistenÍ with

other recent reporß, both in the fossil record as y,elJ as in recent habitufs. The scarcily of

clritting in brachitspods, coupled with much higher dnlling frequencies observed in sympatric

bivalves, suggests thøt drilling in brachiopods may have been due to Íaculhtive or etToneous

aÍtacks. The drilling freqttencies ohserved here for the brachiopod-bivalve assenbloges are
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rcmarkably similar lo those reported for Permian brøchiopod-bivalves associations. 'I'his sndy

adds to the grotuing evidence þr an intriguing macro-ecologicaÌ slasis; the reccnl e cor^ys tems

and the þssil record o/ rhynchonelliforn brachiopods consistently point to persistent scarcity

and lotu intensity ol biotic inleractions between brachiopods and drilling organisms throughout

their evolutionary history.

INTRODUCTION

Drill holes and other traces left by predators on skeletal remains of their victims are among

the most reliable evidence ofbiotic interactions preserved in the met¿zoan fossil record (e.g.,

HofÊ¡an et al., 1974; Vermeij et al., 1980; Kitchell et al., 1981; Vermeij, 1987; Allmon et al.,

1990; Anderson et al., 1991 ; Bengtson and Zhao, 1992;Kelley and Hansen, 1993, 1'996; Hatpet

et al., 1998; Leighton,200l; Kowalewski and Kelley, 2002; Kelley et al.,2003; and copious

references therein). Both, paleontological and neontological studies on such traces ofpredatory

origin primarily have focused on mollusk prey. In contrast, braohiopods, a major group with a

comparably important fossil record, has not received equivalent attention until recently.

Occasional research projects did show that drilled shells of brachiopods oan be found both in the

fossil record (e.g., Sheehan and Lesperance, 1978; Ausich and Gurrola, 1979; Smith et al., 1985;

but see Carriker and Yochelson, 1968; Richards and Shabica, 1969) and in Recent ecosystems

(e. g., Paine, 1 963; Vr'itman and Cooper, 1 983; Kowalewski and Flessa, 1994), but such traces

were often viewed as stratigraphically and geographically rarc.

However, over the last several years, numerous new studies have indicated that the

occurrences ofdrilled brachiopods are much more pervasive spatially and temporally than
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previously thought, and occasional samples with high drilling frequencies (>10%o specimens

drilled) can be found in numerous time intervals on multiple continents (e.g., Harper et al., 1998;

Kowalewski et al., 1998, 2OO0,2OO5; Baumiller et al., 1999; Lerghton, 1999, 2001 , 20O3a, b;

Hoffmeister et a1.,2003,2004; Deline et al., 20O3;Harper,2003; and references therein).

Moreover, there is increasing evidence that Cenozoic (Baumiller and Bihrer, 2004) and Recent

rhynchonelliform brachiopods (Baumiller et al., 2003; Harper and Peck, 2003; Delance and

Emíg,2O04) are also subjected to drilling at many geographic locations, and occasionally at high

frequencies (see also Baumiller and Biurer, 2004).

This study documents drill holes in terebratulid brachiopods, bivalve mollusks and

gastropods inhabiting subtropical-to-tropical benthic ecosystems ofthe Southeast Brazilian

Bight, westem South Atlantic. The data reported here add new quantitative data to the limited

literature on dnlling predation in recent brachiopods. More importantly, this study provides the

first rigorous opportunity to compare drilling pattems between recent braohiopods and mollusks

collected concurrently from the same sites. Such comparison should not only provide new

insights regarding the ecological and behavioral interpretations ofdrilled brachiopod and

mollusk shells, but may also offer an in.rportant reference baseline for studying drilling patlerns

in the fossil record.

STUDY AREA, MATERIALS AND METHODS

All samples were collected from Ubatuba B ay (23" 26'3 and 45" o2'W) and Picinguaba

Bay (23o23' - 23'25"5 and 44o49'- 44"53'W) on the inner shelfofthe Soutìeast Brazilian

Bight (F ig. 1). These two bays have been recently a focus of extensive actuopaleontological

research (Simões et al., 2004; Kowalewski et al., 2002; Canoll et a1.,2003; Rodland et al ,
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2004). This is because, in both bays, brachiopods and mollusks co-occur at many sites along an

onshore/offshore gradient, thus offering a unique oppoûunity for studying Recent brachiopod-

mollusk associations in a subtropical-tropical setting from the coastal inæ¡tidal to the deep

subtidal shelf. Also, the geological, oceanographic (Mahiques et al., I 998; Rodrigues et al.,

2002), and biological characte¡istics ofthese bays and sunounding areas are well documented

(Pires-Vanin, 1992, 1993;Paiva, 1993, 1996 Pires-Vanrn et al., I 993; Du leba et al., 2003).

The Ubatuba Bay (Fig. 1) includes eight pocket beaches partitionecl by rocky

promontones, and has an area of-8 km2, with an average water depth of-'9 rn. Fine-grained

terrigenous sediments (silt and very fine sand) with a considerable (up to 1l.8%) admixture of

terrestrial organic matter form the bay bottoms. Coarse biogenic constituents (brachiopods,

mollusks, echinoids, bryozoans and foraminifers) are found mainly in the outer portions of the

bay (Mahiques et al., 1998; Mantelatto and Frans ozo, 1999).

The Picinguaba Bay (Fig. i) is also delineated by igneous and metamorphic promontories.

Water depth ranges from 5 to 15 m in the inner part of the bay, whereas its deepest portion (near

the llha dos Couves lsland) reaches 25 m in depth (Rodrrgues et al.,2OO2). Fine and very fine

sand bottoms predominate in the bay, and medium-to-coarse sand substrates are interpreted as

denved f¡om relict sediments (Mahiques et al., 1998). In both bays, death assemblages are

dominated by diverse mollusks and the locally abundant terebratulid brachiopod Bouchardia

rosea (Fig.2).

B. rosea is a small (<l 5mm in length, Fig. 2) rhynchonelüform brachiopod with a low Mg-

calcite punctate shell (see also Tommasi, 1970; Richardson 1973, ''975, 1981a, b; Canoll et al.,

2003; Simões e1a1.,2004). This is the most abundant brachiopod on the Brazilian shelf

(Kowalewski eta1.,2002; Simões et al., 2004). The genus Bouchardia was widespread in the

southem hemisphere t}roughout the Tertiary (Manceñido and Gnffin, 1988). Today, however,
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the genus is represenred by the endemic (south Atlantic) .8. rosea only (lVlanceñido and Griffin,

1gg8; Simões et a1.,2004). The mode of liv e of I). rosea is still poorly knoü,n. However, this

species, witb íts inert pedicle (Fig.2c), is homeomorphic with the,{ustralian brachiopod

.[ndkinetica cum¡ngi, the mode of life of which is well known (see Richardson 1981b, 1987). As

in the caseof B. rosea, the pedicle ofA. cumingi is of inert type (Richardson, 1981b), and the

animal's life position is such that shell may be partly buried in the sedrment ("quasi-infaunal"

mode of life; see Rudwick, 1970, p. 91) (Fig. 2D). If the similarity in the gross extemal

morphology of B . rosea and A. cumingr shells is due to a similar mode of live (see Rrchardson,

l98lb), then specimens of B. rosea laying freely on the subsfate (Fig. 2C) represent individuals

that were dislodged by physical (e.g., cunents) and/or biological agents (e.g., burrowing or

grazrng organisms). As in the case ofother rhynchonelliform brachiopods, after having its

original mode of life disrupted, R. rosea cannot recover back to its preferred position However,

the animals can still contlnue functioning (i.e., feeding, opening and closing its valves, etc.)

without any apparent problems (Fig. zc). These observations on the ecology of B. rosea ate

critical because they show that in such circumstanoes this species can effectively function as an

epifaunal, fieeJying braohioPod.

Moltusk-brachiopod death assemblages were sampled at 30 subtidal sites (Table 1) within

tlre general area ofthe ubatuba (14 sites) and Picinguaba (16 sites) bays (Fig. 1). In each bay, -2

km shoreline-parallel transects were carried out at depths of5, 10, 15,20,25,30, and 35 meters

The spatial orientation and bathymetry ofeach transect was controlled using the Global

positioning systern (GPS) and an echobathymeter. At le¿st one bulk sample (^'8 kg or more) of

bottom sedimenß was collected at each tfansect using a Van-Veen grab sampler (sample volume

^O,025 m3), which typically acquires the uppermost sever¿l centimeters of sediment. All samples

were wet-sieved with fresh water using 8-mm and 2-mm mesh screens Bioclasts represent death
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assemblages with a few live brachiopod or mollusk speoimens. ln fact, as recently demonstrated

by Simões eral. (2oo5a, b), dead-live fidelity shows poor or no compositional fidelity forB

r.osza assemblages from the Brazitian shelf. The distribution of living populations of B. ro¡¿a is

very patch (see also Kowalewski eta1.,2002; Simões et al.,2oo4) and probably much reduced in

numl¡ers, nowadays.

IJ. rr¡.sea shells, mostly represented by single valves, were counted and analyzed under the

stereomicroscope and examined for the presence of drill-holes. Only the holes that penetrated

one valve {Ìom outside, were perpendicular to the shell surfüce, and had a regular, circular-to-

oval outline were considered as drill holes (i.e., oichnus-like borings) that may record biotic

interactions (for discussion ofthese a¡d other cnteria see Kowalewski, 2002). All dnlled shells

were digitally imaged under high magnification. Calibrated images of plan views of drill-hole

openings were imported inûo Corel Draw (version 11). Maximum and minimum diameters of

outer and inner outlines were reoorded for each drilt hole. Selected specimens were also

examined under the SEM and drill-hole measurements were repeated using Leica Q-Win

software. Length and thickness of-ts. ros¿¿ shells were measured with electronic oaliper to the

nearest0.lmm. In addition, for two B. rosea shells (DZP-1'143O a¡d 17431) with incompleÛe

drillholes, serial sectioning (see sandy, 1989) was used to investigate the precise drill-hole

location and the shell thickness of the apical region. The specimens were embedded in epoxy

resrn and cut into succ€ssive sections at fine increments (varying from 0.2 to 0.5 mm) Schematic

drawings were prepared using digital images ofthe serial sections

All bivalves and gastropods that oo-occurred with brachiopods were counted and examined

for dnll holes using the procedures and critena outlined above. Similarly to brachiopods, all the

bivalve mollusks were represented by disarticulated valves. Bivalve, and especially gastropod,

shells are usually fragmented and heavily bored being difficult to assign to species level.
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Drilling-fiequency estimates, for both brachiopods and bivalves, were computed by

dividing number of valves by two (see Kowalewskr ,2002 fot detailed justifrcation of this

procedure). However, all major pattem, all statistical tesfs, and all resulting conclusions

presented below remained qualitatively unchanged also when these conections were not applied,

or when they were applied selectively to only one ofthe two compared groups (these secondary

results are not shown here). All statistical analyses were performed using the Statistical Analysis

system (SAS, version 8) and a standafd significance criterion of 5olo (a:0.05). Due to often small

sample sizes, unbalanced sampling design, and obvious departures from normality in some ofthe

analyzed vanables. analyses were primanly performed using more conservative non-parametric

rests. All drilled mollusk and brachiopod specimens are housed in the Paleontologioal Collection

of the Departme nt of Zoology, São Paulo State University, Botucatu Campus under the code

DZP- (Departnent of Zoology, Paleontology)

RESIILTS

Out of30 collectrng sites (Fig. l), only 16 sampling sites yielded brachiopod shells (Table

1). These 16 sites yielded a total of 5204 specimens (dominated overwhelmingly þ99%lby

disarticula.ted valves ofB. rosea), ncludng41l6 specimens from Ubatuba Bay and 1088

specímens from Picurguaba Bay, respectively. A total of l l drilted.B. rose¿ shells were

distributed across five sites (overall drilling frequency : 0  %;Table 2)

In contrast to the brachiopods, 22 oúof 3o sites yielded specimens of bivalve mollusks

(Table 2). These 22 sites yielded a tolal or 9137 specimens of bivalve mollusks (>99%o or

specimens were represented by disarticulated valves), including 5337 specimens from ubatuba

Bay and 3800 specimens from Picinguaba Bay, respectively. A total of255 drilled specimens
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were found distributed across 22 sites (Table 2). A total of 178 specimens ofgastropods were

recovered from l6 out of 3O collecting sites (Table 2). Only one gastropod specimen was dnlled

specrmens belonging to gastropod groups that pfey primarily by drilling (e.g., naticids a¡rd

muricids) were rare among those 178 shells (Table 3). For example, for those stations that

yielded bofi dritled brachiopods and drilled bivalves only two muricid shells were found (Table

3).

The overall drilling frequenc y (5 6%) for bivalve mollusks was -1 4 times higher than that

observed for brachiopods (0.4%). when the drilling frequencies of B. rosea afe compared with

epifaunal, sessile, and calcitic forms an ecological guild most analogous to B. rosea in terms of

the mode oflife, behavior, and shell mineralogy - the difference is even more plonounced- with

the overall drilling fiequency of 9.5%o for bivalves (dnlling frequen cy 23.7 times higher than that

observed for brachiopods).

ln addition, we compared the drillings frequencies ofthe bivalve mollusk species that were

æmmon (n>10) in death assemblages that yielded drilled brachiopod shells (LrBA søtions 1 and

9, and PIC stations 2, 4 and 12) (Table 4). It is noæworthy that the drilling frequencies for the

abundant bivalve speoies is often much higher than that observed for .8. roses shells from the

same samples, and the drilling frequencies for the most frequently dnlled mollusk bivalve

represented by 10 or more specimens is 57.1 times highef at the UBA Station 9, I 8.9 times times

higher at the uBA stâtion 1, 1 1.4 times higher at the Plc station 4, 6.5 tiÛes higher at the Plc

Station 2, and 6.0 times higher at the PIC Station 12 (Table a)'

The difference in drilling frequencies between brachiopods and bivalves also was observed

when data were analyzedacross sampling st¿tions where bivalves and brachiopods are both

represented by more than 100 valves (10 sites total). In all ten cases, brachiopods show lower

drilling frêquencies, regardless ofthe sample size (Fig. 3A) or location (Fig. 3B) of the analyzed
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sites. The difference between sample-level estimates is statistically significanl whether analyzed

using a non-param eÍic raîk test (Z:3.62, p=O OOO3, nr:10, nz:l0, Median-otru,rc:4 6,

Median¡,,uo¡;*o¿,:0.2) or a paired t-test that assumes dependence between brachiopod and bivalve

estimates from the same sites and thus provrdes a more conseryative estimates of significance

(F5.13, p:0.0006, dÈ9, Mean..r¡ugks=5 0, Mean¡,-oçnoo¿:0 5). The patterns persist @ig 3C)

when bivalve data are limited to epifaunal, calcitic, sessile forms only. ln this case, t.he data we¡e

restricted to nine samples that yietded >100 brachiopod valves and also rncluded more than 25

valves ofepifaunal sessile calcitic bivalves (Table 2). The two groups of taxa differ significantly

in drilling frequency whether analyzed using a non-parametric ranktest(Z:3.5, p:O.0004, n¡=9,

nz:9, Median.ou",r"=10.1, Mediançu"¡¡*¿,:0.4) or a paired t-test (F5,01, p:0-001, dÈ8,

Mean.ollu"r,=l L0, Meanuool,i*nd,:0 56).

out of eleven drill holes found in brachiopods (Fig. 4; Table 5), only seven are complete

penetrations, whereas the additional four cases represent incompleæ holes (Fig. aQ-s). No scars

Õr blisters were observed. Single, complete holes were observed in three ventral and four dorsal

valves. A beveled edge is displayed clearly in some c¿¡ses @ig. aE-G), although drill-hole

outlines are somewhat variable (especially in the case oftheir inner opening). The drill holes in

bivalves are similar in their morphology, often dìsplaying beveled edge and somewhat variable

outlines @ig. 5).

The extemal diameter of complete brachiopod drill holes ranges from o,4 to 2.2mm and

averages L54 mm. The extemal diameter of incomplete drill holes ranges from 0 2 to 1,Omm

When the complete drill-hole diameter is plotted against shell length, all drilled brachiopods fall

withÍr the range ofvalues recorded for mollusk bivalves (Fig. 6). The seven brachiopods with

complete drill holes are distributed across a wids range ofshell sizes represented by the sampled

brachiopod valves (Fig. 7). Howeve¡ the scarcity ofdrilled shells is insufficient to evaluate if the
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size distnbution ofdrilled specimens is non-random across the size classes.

Figure 8 shows the distribution ofbeveled drill holes on Rouchardia rosc¿ shells. With one

exception dnll holes are located nea¡ the middle axis ofthe shell. Conversely, most ofthe

incomplete drill holes afe located at the posterior end ofthe ventral and dorsal valve (Fig. 8). As

indicated by cross-sectional analysis (Fig. 9), the incomplete holes tend ø be localized in the

thickest part of the shell. However, due to scarcity ofdrilled specimens, it is not possible to

evaluate whether incomplete and complete holes differ in their typical spatial location, and

whether spatial distnbution ofdrill holes is non-random (stereotyped) in terms ofdrill-hole

location or valve preference.

DISCUSSION

Origin ofdrill holes in brachiopod

Perforations that are (1) single, (2) perpendicular to shell suråce, (3) circular to subcrcular

in plan view, (4) found in only one valve, and (5) drilled from the shell ouær surface are most

likely, a record ofpredatory acti vity (e.g., Carriker and Yochelson, 1968; Smith et al., 1985;

Baumiller et al., 1999; Kowalewski,2o\2; and references therein) However, the rarity of

drillings makes them both suspeot in terms ofecological interpretations as well as difficult to

evaluate in terms ofquantitative criteria such as size, site or predatory stefeotj?y Consequently'

o single unambiguous interpretation cannot be postulated here. The followrng four working

hypotheses appear viable and consistent, with at least some aspects ofthe data:

1. Drill holes ¡ecord natioid/muricid predation. This hypothesis is supported by the fact that some

dnfl holes are beveled (Figs. 4-5), a morphology charactensúc ofnaticid gastropods (e.g.,
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Kabat" 199O; Anderson et al., 1991; Kelley and Hansen, I 993; Kowalewski, 1993; Kelley and

Hansen, 2003; and references therein). Also, the drill holes fall within the d¡ill-hole size range

typical for naticids (e.g., Kowalewski, 1993). Moreover, although rare, naticjds are present in

the study area (Dr. Migotto, A., Institute of Biosciences-USP, pers. comm.,2004), and the

drilled bivalves collected here are similar in terms oftheir size, morphology, and drill-hole

characteristics to sympatric drilled brachiopods. It is noteworthy that Delance and Emig

(2004) proposed recently that naticids were most likely drillers ofbrachiopods dredged from

the present-day seafloor ofthe Mediteffanean Sea. Additionally, the possible "quasi-infaunal"

mode of live (see above) (Fig.2D) of B. rosea may favor naticid attacks since they tend to

preferentially prey on inåunal øxa (although these gastropods are also known to occasionally

drill in epifaunal prey; e.g., Kabat, 1990). However the naticid hypothesis should be treated

with caution because (1) naticids are known ûo prey on species with a high nutntious value

(bivalves and gastropods), rather than on low-nutritious and perhaps unpalatable brachiopods

(e.g., Thayer,1985); and (2) some muricid gastropods drill holes that are similar in shape and

size to naticids, especially in the case of small, thin-shelled prey (see Kowaleuski, 1993).

Drill holes record predation by some other drillers. Because drilling behavior is a highly

convergent behavioral feature (especially among predator gastropods), the morphology of

dlll holes alone may not be sufficient to confidently identi! the predator (see Kowalewski,

1993,2002 for detailed discussion). It is thus possible that drill holes are produced by other

predators. The drill holes may even record multiple drilling predators, especially considering

that the holes include both incomplete and complete penetrations located in various regions of

the brachiopod shell.

Drill holes record some parasitic drillers. Many parasites (or even commensals) drill in shells

or tests of their hosts (e,g., Matsukuma, 1971 , 1978;Warén, 1981; Baumiller, I996)
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Moreover, the absence ofscars and lack of multiple holes is not a conclusive evidence that

these holes are non-parasitic in origin. Not all parasites leave visible attachment scars, and

single holes are possible, especially given the rarity ofdrilled specimens in the sampled

material. Also, given the low nutritious value and possible unpalatability ofbrachiopods (e.g ,

Thayer, 1985), the parasitic behavior may be a more feasible explanation than predation (e.g ,

kleptoparasitic behavior focused on stealing food particles filtered by the brachropod)-

4. Dnll holes record mistaken or opportunistic attacks by a predator on a live brachiopod, and

rnay also represent erroneous attacks on empty shells. This interpretation is attractive because

mistaken predation is well documented in marine lnvertebrates (e.g., Walker and Yamada,

1993), and has been recently postulated as a possible explanation for the persistent rarity of

dnlled brachiopods in the fossil record in general (Kowalewski et al. 2005). This hypothesis

would explain the scafcity ofdrill holes, high frequency of incomplete holes located in the

thickest shell region, and the similarity of drill-hole sizes and shapes to much mo¡e common

drillings that are observed in sympatric bivalve mollusks. However, the scarcity of holes also

may reflect the scarcity ofthe drillers in the studied habitats (see below) or a facultative

behavior ofa driller (even such notorious drillers as naticid and muricid gastropods often use

altemative attack sfategies; e.g., Vermeij, I 980; Taylor et al , I 980; Kabat, 1990; Vetmeij

and Carlson, 2000; Kowalewski, 2004).

These four working hypotheses require further testing and are offered here to serve as

guidelines, and an incentive, for hrture studies ofdrilled brachiopods, bolh in modem settings

and in the fossil record.

Regardless of which ofthe above hypotheses is correct, the very presence ofdrill holes in

shells of ,8. rosea may be of paleontological relevance. The bouchardiid clade has a long

Cenozoic history that can be traced back to the CretaceouslPaleocene boundary (Manceñido and
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Griffin, 1988). The presence ofoccasional drillings in tlle extant species of this lineage suggests

that this brachiopod group may provide a tãrget for studying long-term interactions between

drilling organisms and brachiopods throughout the Cenozoic Era. However, given the scaroity of

d¡illings, such studies would likely require very intense sampling in order to yield reliable data.

Frequency of dnll holes

The analysis ofover 5000 specimens ofbrachiopods Aom multiple sites shows

conclusively that drilling on brachiopods, although present, is extfemely sporadic (Table 2). This

remarkably low frequency is consistent with many previous studies. Although high frequencies

have been occasionally reported from the Paleozoic (e.g., Hoffmeister et al , 2003), Mesozoic

(e.g., Harper et al., 1998), and Cenozoic (e.g., Baumiller and Bitner, 2004), typical drilling

frequencies in brachiopods are low, both in the fossil record (e-g., Kowalewski et al,, 1998, 2005;

Harper, 2003) as well as in the recent habiøts (e.g., Baumiller et al,, 2003;Delance and Emig,

2004).

However, the analysis presented here indicates that these very low frequencies can be also

observed for brachiopods that belong to benthic associations where drilling is not extremely

scarce otherwise. As documented here by sympatric bivalve mollusk prey, drill holes are

widespread (i.e., can be found at sites where bivalves are present in noøble numbers) and tfie

frequency ofdrilled bivalves, albeit vanable, is much higher tha¡ that observed for brachiopods.

Although some genera ofbivalves are drilled at very low rates (Table 4), those bivalves that are

most comparable ecologically to brachiopods (epifuanal, sessile, calcitic forms) are drilled at

frequencies almost twice as high as all bivalve fauna analyzed together. Thus, tle extreme

scarcity of dnlling in brachiopods is neither due to the general scarcity of drilling organisms nor
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the specifrc inaccessibility ofcalcitic sessile epifauna to drillers.

It is noteworthy that although the drilling frequency observed for bivalves is at least an

order of magnitude higher than that observed for brachiopods, the overall drilling frequency in

bivalves is still rather low (5.6%). These low drilling frequencies may reflect the scarcity of

drilling organisms in the studied habitats (see also the "abundance ofdrillers" hypothesis of

Baumiller.and Bitner, 2OO4). For exarnple, gastropods are fa¡ less abundant than lrivalve

mollusks and brachìopods in all sampling stations (Table 1; Table 3) Although naticid and

muricid gastropods do occur in the study area (Dr. Migotto, A.,Institute of Biosciences-USP,

pers. comm.,2004), their shells are rare in the studied death assemblages - rn particulaq

members ofdrilling groups (such as naticids and muricids) are very rare in the death

assemblages that yielded drilted bìvalves and brachiopods (only one specimens; Table 3). This is

also consistent with a recent feport by De Léo (2003) who recovered only t\ to Natica sp. shells

in 20 litters ofsediment acquired at 30 m depth in Ubatuba Bay (JBA Station 1 of this study).

Also, Santos (1993) in his study ofthe benthic macrofüuna ofUbatuba Bay noted that gastropod

shells are remark¿bly scarce rn the area (only one shell per/o.2mz, Santos, 1998). Nevertheless,

Santos (1998) did record the occurrence ofCåicoreus senegalensrs' (muricid) and Nalica pusilla

(naticid) in area corresponding to UBA Station 9 (Fig. l), while Paiva (1996) reported the

occurrence ofNaica pusilla in the central portion ofPicinguaba Bay (PIC Station 12)

We stress here that overall frequencies arotnd 5%o or less are known from the Cenozoic

mollusk associations (e.g., Kelley and Hansen 1993), and should not be viewed therefore as

anomalously low. Even more importantty, other metrics of drilling intensity fall well within the

range ofvalues typical to the Cenozoic and recent mollusk associations. That is, the drilling

frequency observed aI àny given site for the most frequently drilled genus always exceeds 107o

(Table 4), and the proportion of common genera drilled exceeds 50o% for all analyzed sites
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(Table 4). In sum, whereas dritling gastropods are relatively infiequent in the study area and the

resulting drilling activity appeafs to be rather low in the bivalve shell assemblages, these

somewhat lowered rates ofpredatron cannot account alone for the extreme scarcity ofdrilling in

brachiopods.

Finally, the drilling frequency patterns show remarkable parallels to quantitative daø

reported by Hoffemister et al. (2004) who oompared drilling predation pattems between Permian

brachiopods and bivalves collected from the same fossil assemblages of West Texas. In the first

comparative study of tlrat sort, Hof&neister et al. (2004) found that bivalve mollusks were drilled

7 times more frequently than sympatnc brachiopods. Also, the frequency of drilling in

brachiopods was very low comparable to estimates reported here. It is also interesting to

compare the low drilling frequencies detected here with some Permian localities oúier tha¡ the

West Texas. Drilling fiequencies are very low in the brachiopod-mollusk associations of the

Permran strata of Paraná Basin, Brazil (Kowalewski et al., 2000). As in the case of the studied

modern environment, gastropods are not frequent in the shelly associations ofthe Permian

Paraná Basin, which are largely dominated by bivalve mollusk shells @unnegar and Newell,

1971 ; Simões et al., 1 998), These comparisons hint at a remarkable ecological stasis in

brachiopod-driller interactions throughout the evolutionary time

Final remarks

This study adds to the growing evidence that drill holes in brachiopods tend to be

persistently present but almost invariably infrequent regardless ofgeological age, geographic

setting, habitat, and associated faunas. First, the infrequent drilling in brachìopods has been

reported recently in multiple studies ofthe recent ecosystems, from tropics to polar latitudes



17

(Harper and Peck, 2003; Baumiller et al., 2003; Delance and Emig, 2004). Second, this pattem is

also remarkably consistent with the observations in the fossil record of rhynchonelliform

brachiopods, which - throughout the Phanerozoic - appear to have been affected by only scarce

but persisteni drilling attacks, with only a few I ocalized cases ofhigh frequencies of drilling

(e.g., Kowalewski et al., 1998, 2005; Leighton, 1999,2001;Harper,2o03; Hoffmeister et al.,

2003,2004\.

The pattems seen in modem ecosystems of the southem Brazilian shelf and elsewhere

suggest thus that, despite of diversifrcation ofmanne predators in the late Mesozoic and

Cenozoic (e.g., Vermerj, 1987), predation pressures on brachiopods have remained low through

today, As proposed recently by Kowalewski et al. (2005) the scarce but spatio+emporally

persistent drillings in brachipods may represent several hundred million years of mistaken

predation (see also Walker and Yamada, 1993) or opportunistic attacks by enemies ofother prey.

This hypotiresis would explaur (l) the scarcity ofdrill holes, (2) the high frequency of

incomplete holes located in the thickest shell region (Fig. 9), and (3) the similarity of drill-hole

sizes and shapes to much more common drillings that are observed in bivalve mollusks.

However, the scarcity ofholes also may reflect a facultative behavior ofdrillers, which often use

other attack strategies (e.g., Vermeg, 1980; Taylor et al., 1980; Kabat, 1990; Vermerj and

Carlson, 2000; Kowalewski, 2OO4).

Whereas drilling predation has been intensely studied within higher taxa, including

mollusks and brachiopods, we lack studies both in the fossil record as well as the recent

ecosystems that would provide a comparative assessment of drilling predation pattems in

mixed brachiopod-mollusk assooiations. Only such studies can allow us to evaluate conclusively

Ihe veracity ofthe intnguing macro-ecological søsis in braohiopod-driller interactions suggested

in this and other recent analyses.
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FIGURE CAPTIONS

FIGURE I - Locatjon map showing flie sampling stations (black dots) in tlbaluba (JBA) and

Picinguaba (PIC) bays, northcrn coast ofSão Paulo State, Brazil. Stations that yielded d¡illed brachiopod

spocimens are rndicated by black Eiangles.

FIGIIRE 2 - Bou.chardía rosea shells. A vcntral valvc, B - dorsal valve; C rarc lìving spccimcns in

a marine aquarium, showng thcir free-lying mode of life; D - drawing ofB. rosca (modified after

Richardson, l98lb) shorving the tluasi-inlaunal modc oflifc (scc tcxt for additional cxplanations). All

scale bars represent 5mm.

FIGURE 3 - Comparison of drilling frequencies for ten bulk sanples that yielded > 100 brachiopods and

> 100 mollusk bivalves. A. Drilling frequencies plotted by sampling station. B. Drilling frequencies

plot[od as a function of sanple sizc. C. Drilling frequcncies plotted by sampling stalion for restricted dnta

(only calcitic, sessile, epifaunal bivalve mollusks arc included in this companson).

FIGIJRE 4 - Drill holes in shells of Bouchardia rosea. A-G, complete holes located near the middle axes

of the dorsal valves. A-8, specimen DZP-I7332, el;'dC-D, specimen DZP-l7335,both f¡om Ubatuba

Bay, 30 rn depth; E-F, specimen DZP -17346, antl G, specimcn DZP-17428, both frour Picinguaba Bay,

l5 m deplh. H- incornple hole in a dorsal valve, specimen DZP-17341, Ubatuba Bay, l0 m depth. I-P,

conrplete lrolc in veniral valves; I-J, spccimcn DZP-17345 ,Picinguaba Bay, l5 m depth; K-L, specimcn

DZP-l7362,lJbatuba Bay, l0 m deplh; O-P, the same specimens on SEM; M-N, specimen DZP-17349

showing a hole at re antcrior margin, Picinguaba Ba¡', 35 rn depth. Q-S, incomple te holcs at thc postcrior

ond of lïe ventral valve; Q- specimen DZP-17352,k- spccimen DZP-17351, both from Picinguaba Bay,

l0 m depth; S- specimen DZP-17334, Ubatuba Bay,30 m depth. Graphic scale: lmm.

FIGURE 5 - Drill holes in shells of bìvalve mollusks. A, complete hole in a nght valve of

Chlamys sp., specimen DZP- I8551, Picinguaba Bay, l0m depth; B-C, Chione sp.,DZP-18552

and DZP-18553 , Picinguaba Bay, l5m depth. B, multiple complete holes in a right valve, and C'

single complete hole in a left valve; D, incomplete hole in a left valve of Andd*ra sp , specimen
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DZP-18554, Ubatuba Bay, l0m depth; E-F, right valves of Corbula sp., Picinguaba Bay, 15m

and l0m depths, respectively, E, the specimen DZP-18-555 with multiple ir.rcornplete holes, and

F, a single complete hole in the specimen DZP-18556; G-H, a left valve ol Glycymeris sp.,DZP-

18557, Ubatuba Bay, l0m depth. G, external view of compleûe hole, and H, intemal view of the

same specimen; I, complete hole in a right valve of Amiantes sp., DZP- I 8558, Picinguaba Bay,

45m depth. All scale bars: 1mm.

FIGIJRE 6 - A bivariate plot ofthe outer drill-hole diameter versus dre maximun shell length.

FIGTJRE 7 -- A size-f.tcquency distribuÍion ofbrachiopod valves (data poolod for all localities). Open

circles rndicale size-bin assignments for seven drilled valves.

FIGURE 8 Drawings of disseclcd ßor¿chardia rosca shells A- ventlal valvc shorving Lhc location of

muscles. Dnll-hole morphology based on their interior outline. Complete drillholes are in white;

inconrpletc holcs in black. Notc that somc complel.e holcs are overlying directly thc rnusclcs. B- dorsal

valve, showing the lophophore, as wcll as its tcntacles, and the adductor muscle. Complete holes shown ur

white, iuoompletc holes in black. C-D, index shells, shorving tlie iden[ification co¡le ofeach drilled shell.

Drawings modified after Brunton (1996). Graphic scale :3.5 mm.

ì¡IGI-IRE 9 - Drawings of serial scotions ol fwo Bctuchar¿lia rosea shells A- tlorsal valve, specimen

DZP-17431, and B- ventral valve, specimen DZP-17430. Black anows indicate the estimated areas where

incornplcte drillings rvere observed. Nol.e l.hal. incornplel-e holcs are occuritrg at the thickcst pôrtions of

tÏe shells. Graphic scale = lOmm. See thc text for cxplanation.
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TABLE I - Summary of sampling information for sites from the recent shelf of the northem São

Paulo State used in this study.

Substate

'folal Nurnber of Shells

l,ocatloll tlutllost r.i¡U òLrusu¿ts BrachiooodS MOllUSks CastroDods

StstioD Depth
l,ocation tìumber (nl)

lJbatub¿
IJbatuba
Ubah¡ba
Ubatuba
tlbatuba
IJbahrbu
Ubâtuba
l,haluba
Itbâtuba
'ulbatul¡a
tlbâtuba
ubâtubâ
Lll¡atuba

Picinguaba
Picinguaba
Picinguaba
Picinguaba
Picinguaba
Picurguaba
Picirguaba
Picinguaba
Picinguaba
Picinguaba
Picinguaba
Picinguaba
Picinguaba
Picinguaba
Picinguaba
Picinsuaba

6
7

9
l0

t2
13

I4
I
2
3

4
5
6
7
8
9

l0
lt
TZ

13

I4
l5
ló

0
l5t

0
0
0

150
450

0
0
0

t2
l9
6
()

l5
0
0

l8
0
0
0
6

l0
l0
2

14
0

t8
0

30 Coalse Sàrd
25 Vcry F'ine Sand
25 Medium Sand
20 Coarsc Sa,rd
20 Very Fìne Sand
15 Vcry l'ine Sand
15 Ve¡y lrine Sand
l0 Coa¡se Sand
I0 Mud
5 Mucl
5 Mud

35 Coarse Sand
bcach Coase Sand

45 Very Fine Sand
35 Coarse Sand
25 Medium Sand
15 Vøy Furc Sand
5 Coarsc Sand

25 Vcrl Iriue Sa.ld
17 h¿rd botlom
15 hard bottom

579 54t
2 484

44<)

746 582
2 421
00
00

1l3l 536
o t26
o 444
0 373
0 413

406 450
37 450
l4t 450

I 450
380 450

35
20
l5

hard bottonr
bioclast only
bioclast ooly

l0 Iri¡re Sa¡rd

l0 Coa¡sc Sand
35 Fine Sand
30 Coarse Sand
20 Very l'ine Sand

I 150
0 450

0
0
0
2
0

t0
0
0
0

376 450
0 450
00
00
l0



TABLE 2 - Quantiøtive data on frequency of drill holes in brachiopods and bivalves from 30

30

collectinc stations (Fis. I a Van Veen
Br¡clúopod Shclls

NuñbtrNuDìbcr ':-;':;-, rrillinS
o¡ tsrequency

Loùauon snecimefls "r-- --""

Drillin s Iìrequenoics %

Nun,bs \"I1". Epiraunnl
c or dflrreo sssilc Scni-

"0."iå."" 'o*'.*" rorâr c¿lcirio Inl¡unar inr¿un¡r iï:i

Ubåtuba 2

Ubnh¡bâ 3

Ubâtubå 4

trl,åtuba 5

Ut atùbâ 6

Ubst¡¡btr 7

Ubâtubå 8

Ubatubâ 9

tjbâfùbâ l0
Ubâtuba I I
Ubåtub¿ l2
LÌbAtùbs t3
Ut åtùbå l4
Pici gùabâ I
Pi,ringuât â 2

Piai'$uâbt 3

Pioirìguåbå 4

irioingüb¡¡ 5

Pioiugusba 6

Picingurba 7

Pic¡¡rBu¿bå 8

Picinsù¡bo 9

Pioinguåbâ l0
PicinguâbÍ l1
Pioingutlba l2
Pioingu¡bâ l3
Piorngùâbâ 14

PiainguÄbÂ 15

Picingnaba 16

5',19

2

I ll
746

2

0

0

I t3l
0

0.53

0

0

0

0

0

0

0

0.35

0

0

0

0

0

0

1.4

0

1.6

0

0

0

0

0

0

0

t.l
0

0

0

0

518

541

484

449

3

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

582

421

0

0

536

126

444

9 3.5

9 3.3

18 7.44
3 0.44

2',t 9.28

t0 4.74

00
00
19 7.08

3 4.16

2 0.9

3 1.6

4 1.94

t2 5.34

15 6.68

4 r.'18

32 t4.22
l8 8.0

912
15 6.68

00
00
00
5 6.68

t5 6.68

3 t.34
20 8.88

00
00
00

1.48 t tt
0.41 7_o2

0.45 0.90

2.06 0.0ó

1.9 2.3'l
00
00

224 3.',13

0 3.1?

0 0.90

0 l.6l
0 1.94

0.44 4

2.66 4.88

0 1.77

o.44 12.88

4 2.66

t.33 9.33

3.1l 2.66

00
00
00
0 6,66

0.44 6.22

0.88 0.44

2.66 4.88

00

0.78

0

0

0

L03

0.4't 0

00
00

0.37 0.75

1.59 0

00
00
00

0.44 0.44

00
00

0.88 0

00
0 l.ll
0 0.88

00
00
00
00
00
00

0.88 0.44

00
00
00

0

0

0

406

37

14r
I

380

0

r5l
0

0

0

I
0

3'76

0

0

0

I

3't3

4I3
450

450

450

450

450

150

450

0

0

0

150

450

450

450

0

0

0
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TABLE 3 - Gastropod identification for the collectìng stations that also yielded
drill"4.þe,"hiqp-o4-el"d.þ-iy-q-ly-e-*-g-11-yr.,b":!*lll^-.---,-.

Ìaxon - utrilçi -,,il'i;i;b¡T;¿il'uiïfreü.nþii-ti'Tsii:iliiiü¿-. -itfeil,e*[¡i?,

Crepidula plona 0 2 I 0 0
Conidae Corrrs sp. 1 0 0 0 0

|issulâridaoundoto¡mined01000
Olividae Olivancillaria sp 8 2 I 0 0

Oltuancillana urcets 0 0 2 0 2
MuricidaeChicoreussp00002
StrombidaeStrombussp00l00

uùdetemìined03010
l'roclììdaoCalli."stomasp000l0

Tegula sp. 4 0 0 0 0
'l'egula v¡ridula 0 4 0 I 0

UDdeteflùiucdundctenìrined3000l
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TABLE 4 - Quantitative data on frequency of
drill holes for the most abundant bivalve
mollusk species in the death assemblages that
also yielded drilled brachiopod shells (see also
Table 2).

Commonest taxa in death assemblåges n > 10

DrJllirtg

U
B

I

U
D

9

65

32

2l
l0
l9
1t
ll

3fl0

't4

35

20

l5
3't6

P
I
c
4

t,
I
c
t2

59

3l
24

t0
lI37

5.1

0

0

10.0

0.5

.10

26

20

l8
l5
l0

1t3r

't.l
0

15.4

5.0

0

6.6

20.0

o.35

t't2
2t
t1
ll

t41

r.2
o

0

9.r
1.4

Côrh.tla

3.1

0

10.0

5.3

18.2

9.1

1.6

0

0

5.0

6.7

ll
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ANEXO 3
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Despite a rapid expansion ofstudies documenting biotlc interaotions reoorded by shells of

marine benthos throughout the Phanerozoic, distinguishing diflerent types ofinteractions (i.e.,

predation parasitism, commensalism, amensalism or mutualism) is often a difficult and

somewhat speoulative task. Moreover, some oategories suoh as oommensalisms and parasitlsm -

despite the fossil record that spans back to at least the Early Cambrian @assett et al., 2004) -
received relatively little attention when comparing to the fossil record ofpredation (especially

drill holes), which remains among the most widely studied biotic interactions in the Phanerozoic

(see Kowalewski and Kelley, 2002; Kelley et al., 2003; Kowalewski et al. 2005; and many

references therein). Here, we document a case of intense biotic interactions, most likely

representing commensal and/or parasitio relations, affecting the rhynchonelliform brachiopod

Bouchardia rosea. We oombine here direct in vivo observations ofinfested specimens colleoted

alive as well as the fraces left on subfossil shells from surficial Holocene death assemblages

(median shell age -700 years BP; see Canoll et a1.,2003;Barbour Wood et al., 2004) of the

Ubatuba Bight (23" 26'5 and 45" 02'W) Sig. I ). The study area is located at the northern coast

of the state ofSão Paulo (Fig. 1), SW Atlantic, and represents a tropical-to-subtropical

transitional climate zone.

Bouchardia rosea, an endemic, sessile epiåunal or quasi-infaunal, freeJying brachiopod is a

paûchily distribuæd but often abundant component ofshelly åuna ofthe southem Brazilian shelf

(Kowalewski etal.,2OO2; Simões et al., 2004a). Also, it is the only extant member of the Family

Bouchardiidae (a group with a fossil reoord going back to the IIT boundary in the South

Hemisphere (Manceñido and Gritrrn, 1988) On the inner Brazilian shel{ a region dominated by

siliciclastic substrates (Mahiques etal., 1998,2004; Rodrigues et al.,2OO2) largely devoid of

hard substrates, B. rosea shells have provided an important substrate for boring (Simões et al.,



2O04b) and encrusting åuna through the Holocene @odland eta1.,2004, in press).

Consequently, brachiopod shells are heavily bioeroded andlor encrusted.

Thanks to the discovery of infested live specimens we are now able to identifu one type of

common bioeroders (see below) and link those infesters to a specific type oftraces commonly

found in shells ofB. rosea. In this brief report we: (a) evaluate the identity ofthe primary

bioeroder and discuss possible ecological inærpreøtions of infestation events; (b) describe

typical traces left by it in brachiopod shells (to enhance our ability to recognize such traoes in the

fossil record and/or in shells found in recent shelly assemblages) and estimate their frequency;

(c) discuss trace fossils similar to those recent trac€s found in the Cretaoeous/Cenozoic

Bouchardiidae shells" and (d) assess the effect ofthis type ofbioerosion on the taphonomic

behavior ofB. rosea shells.

Bulk samples inoluded a total of l6l ó valves of B. rosea collecæd from 14 nearshore

localities (depth range: 0-30 m) in the general ¿rea of Ubatuba Bight @ig. 1). For all sampling

stations, at least 8 litters ofsurficial sediments were collected using a Van Veen grab sampler

(1/40 m3). During the sampling program, the bottom was dredged with otter-tr¿wl nets with an

anchor dredge, acquiring the uppermost several oentimeters ofbottom sediments. The samples

were wet-sieved, throughout 8-mm to 2-mm mesh sizes, and air-dried, Following sleving, all

live brachiopods (10 specimens) were picked and stored in TOVo ethanol.In addition, in order to

evaluate if similar traces can be found in the fossil record of bouchardiids, a collection

cont¿ining 154 valves of B. zitteli lhering (1 897), B. pøaegniga Ihering (1903), and B.

transplatina lhenng (1907) from the Miocene of Argentina and Uruguay was also examined. This

collection is housed in the Paleontological Collection ofthe Instltute ofGeosciences, University

ofSão PauloÂlSP. A survey ofmonographs and other papers (over 50 references) dealing with



Cenozoic bouchardiids from Antarctica, New Zealand, Australia, Argentina and Uruguay

supplemented our specimen-based data.

As discussed in the systematic section ofthis note, both living and dead shells ofB. rosea

typically show traces referable to the ichnogenus Caulostrepsis Clarke (1908) (Fig. 2). Out of

1616 brachiopod shells examined,292 dead shells displayed Caulostrepsis traoes, an infestation

frequency of 18ol0. Infestation rates vary by colleoting site, with values reaahíîg lp to 260/0

(Station UBA 4, 25m water depth). There is also a notable variation with shell size: for shells

grouped in terms of their maximum length into three caûegories >8mm, 8-6mm, ¿nd 6-2mm,

frequencies of infestation are 28%o,2O%o and l2%o, respecnvely. Most ofthe infested valves are

dorsal valves (n=110,7 4%). This pattem does not necessarily imply a stereotyped infesøtion of

dorsal valves, but rather reflects the åct that dorsal valves are muoh more common in the

samples than the ventral ones. Indeed, in the case of a sample (Station UBA 4), whioh includes

good representation ofventral valves, dorsal and ventral valves are both commonly infested (113

valves,30 infested valves, l7 dorsal and l3 ventral). Simila¡ rates of infestation for

dorsal/ventral valves may reflect the free-lying mode oflife ofB. rosea, as its valves are not

firmly attached ûo the substrate (see Richardson, 1981, 1997, and Simões et al., 2004a). It is

important to stress that the estimates of infest¿tion frequencies reported here may be

underestimated because Spionidae traces are difficult to deteot in unaltered shells (see X-ray of

fresh shells; Fig. 2). In such pristine shells, only tube openings, witlr their broad+entered "8"-

shaped cross-sectional morphology oan be readily observed. ln contrast, in heavily abraded

andlor corroded shells, traces are well-exposed, typically exhibiting a distinct central ridge

structure (Fig. 2). It is noteworthy in this context that the highest frequency ofinfested shells

observed at Station 4 is more likely to be a consequence ofhigher level oftaphonomic alteration



observed at this site (especially higher fragmentation r¿tes) than ¿ reflection ofelevated rate of

biological infestaúon.

Notably, none of2536 bivalve specimens extracted from the same samples f42 gener4

rnfaunal (n=865), semi-infaunal (n:163), epifaunal (n:36a) and unidentifiable (n:1lzl4) shellsl

show Caulostrepsis traces. This is puzzling considering tlat this fpe of trace has been

commonly found in mollusk shells elsewhere @romley and D'Alessandro, 1983; Pickerill et al.,

1998, 2O02; Taylor and Wilson, 2003; Lorenzo and Verd e,2OO4).

All specimens collected alive (n:10) were infested by polychaetes (Fig. 3) of the genus

Polydora (see below for diagnostic details). These infestations may represent parasitism.

However, given no obvious defimental effects on brachiopod shells (e-g., lack ofshell

deformations, different growth patt€ms, etc.), the infestations may also represent a commensal

relation. Also, there is no evidences of endoparasitism (e.g. intemal blisters or tumorJike

structures), and tubes inhabited by infestors open only to the exterior. The limited number of live

specimens makes a robust evaluation difficult at this time.

Regardless ofthe exaot ecologlcal nature ofthe interaotion, in all 10 available cases, the

infesting organrsms were found in direct physical association with Caulostrepsis traces indicating

t}rat they were responsible for these taces and also implying that Caulostrepsis found in subfossil

shells were also made by those organisms. Moreover, the high infestation rate observed for B.

rosea shells is consistent with the fact that members ofSpionidae polyohaetes are widespread and

abundant in the study area @aiva,l996;Petti,1997; Santos, 1998;DeLeo, 20O3; Amaral and

Nallin, 2004).

The infestation rates of l8olo are comparable to average values reported for parasitic records

known for the Cretaceous and Tertiary time rntervals (16%o; see Baumiller and Gahn, 2002). ht



the more regional context it is noteworthy that Caulostreosis is a very common trace fossil in

South Americ4 found in many shell accumulations ofCretaceous and Paleogene age (Casadío et

al.,2004). Caulostrepsis is common in mollusk shells of the Camacho Formation (Miocene,

Uruguay: M. Verde and S. IMa.rtinez, person. communication, 2005), a unit known to contain

numerous Bouchardia-dominated shell beds (see Maceñido and Griffin, 1988 for a review of the

geological record ofBouchardia). The detailed examination of a Mocene fossil collectron (n:

154) including specimens representing three drfferent species of Bouchardia (B_- zitteli, B.

patagetlça and B. transplat¡ria), and the survey ofthe Cretaceous/Cenozoic literature of

bouchardilds both failed to reveal any traces that could represent Caulosfiepsis. No other trace

fossils that could be attnbuted to commensal and/or parasitic interactions were found ln the

examined fossil specimens ofB. rosea.

Thus, as far as we know, Caulostrepsis has not been documented for any fossil specimen of

Bouchardia (also confirmed by M. Verde and S. Martinez, personal communication, 2005). It is

intriguing to consider that the Holocene association between B. rose¿ and Spionidae worms may

represent an evolutionarily recent development, and it would be worthwhile to explore in future

studies ifthis interaction represents a monoxenous association (i.e., requiring only one host in

the life cycle). Additionally, the intense occurrence ofspronid galleries on shells ofB, rosea

cannot be viewed as a unique local phenomenon restricæd ø the Ubatuba Bight. This is because

shells found in the Santos Bight (-100 kilometen south of the study area) and at theMaracit

beach, Rio de Janeiro coast ('187 kilometers northwa¡d of the study area) also often bear

Caulostrepsis taces.

An interesting taphonomic corollary ofthe Caulostrepsis borings is the faø that many

fragments ofBouchardia valves formed as a result ofshell breakage along surhces defined by



worm tubes, especially when locallrrÅ along the maximum oonvexity plane of the shell (Fig. 4).

This observation strongly suggests that those shells that are infested are more prone to

fragmenøtion (a biological facilitated fragmentation, see also Zuschin etal.,2ÙO3, p. 59). A

broader implication necessarily follows: in cases of benthio shelly taxa experiencing frequent

infest¿tion, the fossilization potential ofan infested taxon oan be notably lower relative to ot¡er

sympatric t¿xa, thus producing a biased, low-fidelity fossil reoord.

Until now, all inferred oases of commensalisms/parasitism involving rþnchonelliform

brachiopods were based on indirect inference, although compelling fossil evidence were

provided previously for Ordovician and Devonian associations documented by Clarke (1908),

Chatt€rton (1975), Rodriguez and Gutschick (1977), and Vinn (2005). This case study provides

direct presentday evidence for commensal and/or pamsitic interactions between Spionidae

polyohaetes and their rhynchonelliform brachiopod hosb.

SYSTEMATIC ICHNOLOGY

lchnogenus Caulostrepsis Clarke, I 908

T'ype ichnospecies. Caulostrepsis taeniola Clarke, I 908.

Other ichnospec¡es. Caulostreosis biforans (Gripp, 1967), Caulostreosis cretacea (Voight, 1971),

Caulostrepsis contorta Bromley and D'Alessandro (1983), Caulostrepsis avipes Bromley and

D'Alessandro (1983), Caulostrepsrs spiralis Pickenll et al. (2001).

l)iagnosis. Pouch-shaped or ear-shaped bonngs or embedments produced by a gallery bent in a

U-shape; transversal section subcircular, oval, elliptical or "8"-shaped, single entrance.



Description. Traces typically are organiz€d as U-shaped gallery, with the arms of the U being

more or less straight longitudinally, quiûe close øgether, and parallel to the plane defined by the

inner (or outer) surface ofthe brachiopod shell (euendolithic penetration). The sides ofthe û'¡be

are deeper than the middle, resulting in a typioal oentral elongated ridge. Hence, the space

between the arms is open but narrower, so that the cross-seotional tube morphology looks like a

broad-centered "figure 8". Both gallery openings communicate only with the outer surfaoe ofthe

shells and do not come in contact with the intemal soft parts ofthe host. In many oases, the

pllery can extend over the entire length of the brachiopod shell (up to 15 mm) (Fig. 2).

Typically, more than one gallery may be present on a single host valve (Fig. 2). Worms found

inside the borings in association wlth living specimens of B. rosea are charaaterizeí by long and

ooiled peristomial palps stretohing out ofthe tube. Large setae are present on both sides ofthe 5ú

segment (Fig. 3) and a flanged pygidium is ¿lso observed (Fig. 3). These features are diagnostic

charaoteristics ofthe genus Polydora (a spionid polychaete).

Discussion. The gallery morphology, as described above fits well the trace ¿ttributed to the

ichnogenus Caulostrepsis (Clarke, 1908). Indeed, modem spionid (polydorid) poþhaetes are

known to produce incipient Caulostreosis (Taylor and Wilson, 2003). Our in vivo observations

of worms provide direct evidence that definitive (and notjust incipient) Caulostreosis traces can

be produced by spionid polychaetes.

Caulostrensis faces are known from numerous rookgrounds and shells from the Devonian to

Rec€nt (see Taylor and Wilson, 2003, for a review). As commented by Bromley (1978, 1994),

C¿ulostrepsis and its various ichnospecies are most likely to record euendolithic or



paraendolithic activities of polychaete annelids of various families, in particular spionid

polychaetes (Bamer and D'Alessandro, 1985). We directly confirm that spionids can be

responsible for Caulostreosis traces, at least in the case of extant braohiopods. Although

Caulostreosis is lnown from shells of rhynchonelliform brachiopods as old as Devonian, this

trace is much better documented for mollusk shells (see Taylor and Wilson, 2003 and references

therein). Among extant brachiopods, Lingula is the only known brachropod that may be infesæd

by polychaeæs (Hammond, 1984),

Caulostrepgig linearis isp. nov.

Figure 2

Etymologt. From the Latln linearis, linear.

Type material and locdlity. IJolorye, gallery in DZP-18422 (Fi9.2.1). Paratypes, all galleries in

DZP-18423,D2P-18424,D2P-t8425,D2P-18426,aîdDZP-18427 (Fig.2.2,2.3,2.4,2.5,2.6).

All specimens from the general are.a ofthe Ubatuba Bight, the northem coast ofthe state ofSão

P¿ulo. All the figured material is housed in the Paleontological Collection ofthe Departrnent of

Zoology, Bioscienoes Institute, São Paulo Søte University, UNESP, under the code DZP-.

Diagnosis. Elongate, smooth galleries with stmple longitudinal U-shape arrangement,

charaatenz.edby a well-developed oenfal ridge, extending along the length ofthe trace. The

cross sectional shape is entirely marked by a figure-of-eight morphology (Fig. 5). Central vane is

absent. A tongueJike shape or "pouch" in the distal extremity poorly developed. Galleries are

straight to slightly curved, never tortuous. Apertural grooves may be present. Length up to

17.15mm; width 1.97mm, relatively constant along the entire gallery length (Fig. 2).



I)escription Trace corresponding to an axial boring characterized by a hair-pin loop. The limbs

(galleries) are fused in the entire trace, not only towards to the apertural extremity. As a result, in

longitudinal section a well developed central ridge runs along the entire face. Consequently, an

8-shaped transverse section is present along the entire span ofthe structure (Fig. 5). The limbs

are generally straight, and the disøl extremity is not enlarged. Hence, a tongue- like shape or

"pouch" is poorly developed. Flattened spreite-like structure associated with a central vane is

¿bsent and apertural grooves (Fig. 2) are not always present. Maximum observed length is

17.15mm, and width (up to 1 ,97mm) is more or less constant along the tubes.

I)iscussion. Caulostrepsis linearis is similar to C. þenjela and C. cretøc.æ, in having a

comparable pouch structure (see Bromley and D'Alessandro, 1983,p.297, fig. 7). However, C.

ünearis is morphologically simpler (Fig. 2). The other species of Caulostreosis (Ç. contort¿, e.

spiralis) are geometrically år more complex than C. linea¡is, In the later, as in C. cretacea (see

Pickerill eta|.,1998)"the U-shaped galleries are fused. Consequently, the main difference

between C. linearis and C. taeniola is that in the later the cross sectional shape varies from flat-

oval, elliptical or constricted to dumbbell (see Bromley and D'Alessandro, 1983, p.297,fr9.7),

and in the former only a figure-of-eight morphology is present along the whole trace @ig. 5).

However, in some cases, the central ndge resulting from the fusion of the limbs is not preserved

throughout the trace. This is particularly common for those tr¿ces in shells ofB. rosea that are

heavily abraded or corroded. Hence, in this particular case the absence ofthis struoture is

taphonomically oontrolled. As desoribed and identified above, the live worms found inside the



tube indicate that C. linearis are euendolithic (see B romley,1978, 1994) galleries sculpted by

Spionidae polychaetes ofthe genus Pol}¡dora.
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FIGURE CAPTIONS

Figure I -- Location map showing the study area along the northem coast of São Paulo State,

Brazil.

Figure 2 -- Caulostrepsis linearis isp.nov. 2.1 -- Holotype, DZP-18422, ventral valve of

Bouchardia rosea showing the typical morphology ofC. linearis. Note the well-developed central

ridge, and the sÍaight morphology of the trace, 4.5x, 2.2 -- 2.3 - Paratypes, DZP-18423,78424,

respectively, Note that the galleries ¿ìre more or less sraight, and not enlarged at their disøl

extremities. The apertural groove (white arrow) is well marked, 4x.2.4 - Paratype, DZP-18425,

dorsal valve, showing multiple (white arrows), staight traces, 4x. 2.5 - 2.6 - Pantype, DZP-

18426, 18427, x-ray images, 3x and 4x, respectively, of ventral and dorsal valves. Note the

straight morphology of unabraded tubes and the apertural groove (white arow) in the specimen

DzP-18427 (2.6).

Figure 3 - Polvdora sp. found in association with Bouchardia rosea shells, Pioinguaba, Ubatuba

Bight, 10 and20m depth.3.l -- 3.2 -- anteior segments of Balydela showing the characæristic

modi{ied setae (black anow) in 5ú segment, respeotively. 3.3 - Polvdora hooks (black arrow)

from the median segments. 3.4 -- Posterior segments of Pol)¡dora showing the flanged pygidium

(black anow), scale bar 100¡rm,

Figure 4 -- Fragments of Bouchardia rosea shells resulting from the breakage along the surface

defined by worm tubes, 3x.



Figure 5 -- Morphology of Caulostrepsis traces. 5.1 - 5.2 - Drawings of Caulostrepsir taeniola,

and Caulostrepsis aÍetac.ea, respectively, 5.3 - Morphology of Caulostreosis linearis, 5.5x. Note

differences in the oross-sectional morphology.
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