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Resumo
A

ptesente tese trata dos resultados de estudo de sistemática paleontológica da fauna de

invertebrados da Formação Piauí Q.leocalbonífero, Bacia do Parnaíba). Adicionalmente, duas
espéoies de braquiópodes e ur-rÌa espécie de bivalve da Formação Itaituba (Neocarbonífero,
Bacia do Amazonas) foram descritas.

A fauna de invertebrados marinhos da Formação Piauí é a segunda mais diversificada

e

abundante do Neopaleozóico do país. Incluindo os bivalves anteriormente tratados (Anelli,

1994, Disseltação de Mestlado), 51 espécies são atualmente reconhecidas na formação.

o grupo rnais abundante é o dos bivalves, com 30 espécies (58%),
seguido dos gastrópodes, com 9 espécies (17%) e 1 cefalópode (2%). Os braquiópodes,
Der]tle os üroluscos,

segundo grupo em abundância, compreendem

9

espécies (I7o/o), atribnídos as ordens

Acrotletida (1 espécie), Strophomenida (1 espécie), Productida (5 espécies) e Spiriferida (2
espécies). Tlilobites (1 espécie) e briozoár'io (1 espécie) ocorrem subsìdiariamente na fauna.

Dentre as 25 espécies da Formação Piauí aqui tratadas,

3

espécies, Bellerophon

(Pharkidonotus) sp. n. (gastrópode), Pteronites sp. n. (bivalve) e uma nova combinação,
Palladin pluntnteri n. comb. (trilobites), são novas para a ciência. Foram ainda identificadas 2
novas espéoies de braquiópodes, Neospirifer sp.

n. 1, Neospírifer sp. n. 2, e um

molusco

bivalve, cf. Edmondia sp., na Formação ltaituba.

A distribuição geológica

das espécies reconhecidas indica uma idade pensilvaniana para a

F-olmação Piauí, concordantemente, com a cronologia paleontológica conhecida da formação

(Andares Atokano, Morrowano, podendo atingir a base do Desmoinesiano), estabelecida com

base em conodontes. Aproximadamente

a

mesma idade

é

indicada por conodontes

e

fusulinídeos para a Formação ltaituba, Bacia do Amazonas.

A

composição das faunas das formações Piauí e Itaituba mostra fortes similaridades

taxonômicas, confirmando sua contemporaneidade, bem como a provável ligação geográfica
entle as duas bacias no Pensilvaniano médio. Faunas do Meio-Oeste americano, incluindo as

da Formação Amsden (Wyoming), e da seqüência desmoinesiana do sudeste do Missouri,
E[J,A, mostran-r tanbém fortes afinidades paleontológicas com as assembléias estudadas.
Faunas sul-amelicanas de idade pensilvaniana conelacionáveis em menor grau, incluem as da

Fornração Cerro Prieto (Montanhas Amotape, Peru), Seção La Jagua e Formação Palmarito,
Venezuela.
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Além da aboldagem taxonômica tradicional utilizada na análise das assembléias estudadas.

o presente estudo incluí ensaios de análise cladística de alguns grupos representados
espécimcs ber.n preservados

e mais abundantes.

Estes incluem táxons

da

por

subfamilia

Oriocrassatellinae (Mollusca, Bivalvia) e dos Productida e Spiriferoidea (Brachiopoda). Os

resultados obtidos permitiram visualizar alguns dos problemas taxonômicos atualmente
existentes relativos à sistemática desses táxons.

A análise cladística não ponderada da subfamília Oriocrassatellinae Boyd & Newell,l968,
mostla as lelações dc parentesco entre 16 espécies do gênero Oriocrassatella, bem corno

a

existência de dois grupos monofrléticos, consistentes com as reconstruções paleogeográficas

do final do Paleozóico. De acordo com esta análise, parte dos táxons da superfamília
Crassatellacea são inconsistentes com a sistemática tradicional do grupo. A análise ponderada,

por sua vez) embora üão demonstre uma forte tendência de agrupamento de formas laurásicas

e gondwânicas, é largamente coincidente com as propostas de agrupamentos de famílias

e

subfamílias

da

disponíveis.

A análise cladística auxiliou ainda na identificação de espécies monofiléticas e

superfamília Crassatellacea mostrados nos esquemas

de

classificação

parafiléticas, no âmbito da superfamília.

Uma análise cladística preliminar dos braquiópodes productídeos, baseada em lista de
caracteres da literatura, foi executada com o fìm de testar o tratamento sistemático atual de

espécimes da Formação Itaituba e as hipóteses de atribuição taxonômica do material da
Formação Piauí aqui descrito. A sisternática conhecida dos productídeos da F'ormação Itaituba

só é em par1e corroborada pelos resultados da análise cladística e carecem de

revisão.

Espécimes da Formação Piauí, ernbora preservados apenas como rnolcles, exibem caracleres
úteis na identifìcação das superfamilias.

A

análise cladística

da

subfamília Neospiriferinae indica esse táxon como não

monofilético. Resultados preliminares da análise cladística de grande parte dos táxons
atribuídos

à

superfamília Spiriferoidea mostra

a família

Trigonotretidae, bem como

as

subfarrílias Neospiriferinae e Trigonotretinae, corno agrupamentos parafiléticos. Toda

a

coleção da Formação ltaituba atribuída por Mendes (1966) a Neospirifer dresseri parcce
agrupar trôs espécies distintas.
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Abstract
'lhe prescnt thesis covers the systematic paleolìtology of the invertebrate fauna ftom the
Piaui Formation (Late Carboniferous, Parnaíba Basin). Additionally, two brachiopods and one

bivalve species, from the Itaituba Formation (Late Carboniferous, Amazon Basin) are also
described.

The invertebrate narine assemblage fiom the Piauí Fo¡mation is the second most
diversified and abundant in the Brazilian Neopaleozoic. With the inclusion of the bivalves

studied by Anelli (1994, Master Dissertation), 51 species are recognized. Among the
molluscans, the bivalves are the besl represented group, including 30 species (58%), followed

by nine species of gastropods (17%), and one of cephalopods

(2o/o). The brachiopods, the

second best group represented, include nine species (17%), attributed to the acrotretids

(l

species), strophomenids (1 species), productids (5 species) and spiriferids (2 species). One
speoies

oftrilobite and one of the bryozoa

are also described in the Piauí assemblage.

Among the 25 species from the Piauí Formation treated here, three species, Bellerophon
(Pharkidonotus) sp. n. (gastropod), Pteronites sp. n. (bivalve) and the combìnalion, Palladin

plwnmeri n. comb. (trilobite), ate new
Neospirifer sp. n.

1,

to

science. Two new species

of

brachiopods,

Neospírífer sp. n.2 and a new bivalve, cf. Edmondia sp., are identified in

the Itaituba Formation.

The geological distribution ofthe recognized species indicates a Pennsylvanian age for the

Piauí assemblage, corroborating the age determination based on conodonts (AtokanMorrowan, including the lower part of the Desmoinesian) for the Piauí Formation and on
conodonts and fusulinicls for the Itaituba Formation.

The faunas from the Piauí and Itaituba Formations show c.lose taxonomic similarity,
supporting the contemporaneity and probable geographic link between the two basins in the

Middle Pennsylvanian. Other faunas showing close taxolomic similarities with the Brazilian
ones are those from the American Mid-Continent, including faunas from the Amsden
Fonnation, fi'orn Wyoming, and the Desmoinesian sequence

of

southeast Missouri. South

Amcrican Pemrsylvanian faunas showing affinities to the Piauí Formation include those of the
Cerro Prieto Formation (Amotape Mountains, Peru) and the La Jagua Series a¡d Palma¡ito
Formation, Venezuela.

In addition to the traditional taxonomic approaclì, this study also includes the cladistic
analysis

of

some well-r'epresented groups. Taxons analyzed include the subfamily
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and the Productidina and Spiriferoidea
(Brachiopoda). Results of the analysis led to the fecognition of problems related to the
Oriocrassatellinae (Bivalvia. Crassatellacea)

systematics of these groups.

The unweighted analysis of the subfamily Oriocrassatellinae Boyd & Newell (1968)
revealed the phylogenetic relationships of 16 species of the genus orioct'assatella and
ide¡tified two monophyletic groups, thus corroborating the paleogeographical reconstructions
during the late Paleozoic. According to this analysis, part of the taxons of the superfamily
Crassatellacea arc not iD agreement with the traditionally accepted systematics of the group.

The weighted analysis, although not corroborating the paleogeographical groups, is consistent

with the groupings of families and subfamilies of the Crassatellacea as traditionally
understood. The cladistic analysis also helped in the identihcation of monophyletic and
paraphyletic species.

A prelirninary

analysis of the productids based on a list

of characters presented in

the

literature was carried out to test the systematics of species from the Itaituba Formation as well
as the preliminary systematics of the material from the Piauí Formation. The systematics

previously proposed for the Itaituba productids only partially agrees with results of the

cladistic analysis and needs revision. Specimens from the Piauí Formation, although
preserved as moulds, show sufficient characters for grouping species into superfamilies.

Cladistic analysis indicates that the subfamily Neospiriferinae is paraphyletic. Preliminary
results for most of the taxons of the superfamily Spiriferoidea show the Trigonotretidae,
wel.l as Neospiriferinae and Trigouotretinae, as paraphyletic groups.

All

as

specimens from the

Itaituba FoÌmation assigned by Mendes (1966) to Neospirifer dre.cseri may be polyspecific, as
indicated in the cladograms.
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I.

INTRODUÇÃo
Embora a geologia e estratigrafia da Bacia do Pamaíba

já se encontrassem

delineadas

desde a década de 50, muito pouco progresso ocorreu posteriormente no conhecimento

científico dessa irnportarfe área sedimentar, em comparação com o das outras duas grandes
sinéclises intracratônicas paleozóicas do Brasil: Amazonas (agora subdividida em bacias do
Amazonas, Solirnões e Acre) e Paraná. Em grande parte, isso parece ter deconido do grande

insucesso dos esfor'ços exploratórios ligados à busca de recursos minerais sedimentares,
porventìira, existentes na área. Até hoje, o núrnero de poços perfurados pela Petlobrás na

Bacia do Parnaíba é rnenor, proporcionalmente a sua enorme área, de aproximadamente
600.000 km2, do que no caso das outras áreas acima mencionadas.

A

evolução do conhecimento paleontológico obedeceu, obviarnente, o mesmo padrão.

Enquanto as bacias do Amazonas (1.s.) e Paraná

já

dispunham, até a década de 60, de

monoglafias publicaclas sobre as suas mais importantes faunas e floras (e.g:Clarke, 1908,
1913; Write, 1908; Katzer, 1903; Mendes, 1952; Mendes, 1956a, 1956b, 1957,1959, 1966;

Rocha-Campos, 1969 etc.), o mesmo tratamento não se estendeu às da Bacia do Paruaíba.

Essa dehciôncia da pesquisa paleontológica brasilei¡a envolveu, dentre outras,
carbonífera da Bacia do Parnaíba, cuja oconência

a

fauna

foi pioneiramente dada a conhecer por

Duarte (1936). Este e os traballios posteriores de Kegel (1951, 1952) e Kegel

& Costa (i 951)

revelaram, enhetanto, consistirem as faunas das formações Poti e Piauí, particularmente, esta

última, de uma assembléia diversificada, contendo um grande número de
representativas de pelo menos cinco

filos de invertebrados. Bleves estudos

espécies

abordando

nricrofósscis prosseguiran com Dequech (1949, apud Kegel, 1951) e Müller (1962, aputl
Mesner

& Wooldridge,

1964) e Carnpalha

&

Rocha-Campos (1979). Posteriormente, Assis

(1979, Dissertação de Mestrado, UFRJ) reconheceu 16 espécies de bivalves do calcário
Mocambo.
O projeto de dissertação de mestrado iniciado por mim em 1990 (Anelli, I 994) constituiu a

primeira fase de urrl novo esforço em encarar, de forma ablangente,
paleontologia carbonifera da Bacia do Parnaíba.

A

dissertação versou

a

questão da

a taxonomia

dos

bivalves, grupos de invertebrados mais abundante e diversificado na fauna da Formação Piauí.
além de aspectos da tafonomia. Os resultados obtidos na análise serviram para a interpretaçãÕ
dos arnbientes sedimentares dos carbonatos fossilíferos, a paleoeoologia dos bivalves, além de

sua cotrelação com faunas contemporâneas da Bacia do Amazonas (Mendes, 1966) e de
outras ocorrências do Norte da América do Sul e Meio Oeste dos Estados Unidos. Naquele
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estudo redescrevi (Anelli, 1994) espécies identificadas por Assis (op. cit.), reconheci táxons

até aquela época não identifrcados e descrevi 2 novas espécies de bivalves (compondo 22
táxons no total), incluindo material proveniente de duas outras facies carbonáticas (Meruóca e

Contendas) descritas por Lima Filho (1991). Finalmente, Anelli e/

al. (1998)

abordaram

aspectos da morfologia funcional de espécimes d,e Wilkingia terminalis (Hall) preservados em

posição de vida.

O tratamento taxonômieo clássico por mim adolado (Anelli, 1994), se de um lado revelouse adequado para os propósitos da dissefação, ou seja, de finalmente identificar e desc¡evet

os táxous bivalves presentes da fauna, deixou também claro as inconsistôncias sistemáticas

dos grupos envolvidos devidas, em grande pafte, a falta de embasamento taxonômico
adequado dos esquemas sistemáticos disponíveis na literatura (¿.8., Cox et al

,1969; Morris ef

a|.1991).
Na presente tese, além de cotnpletar a descrição da fauna, realizei um esforço de aplicação
de urna nova abordagem no estudo de invertebrados marinhos das faunas neocarboníferas das

bacias do Parnaíba e Amazonas. Dessa forma, alguns táxons (Oriocrassatellinae, Bivalvia;

Neospiriferinae e Productida, Brachiopoda) com representantes nas faunas das duas bacias,
foram selecionados para análise cladística. Esta resultou em novas propostas de agrupamentos

filogenéticos para cada grupo examinado, bem como no aperfeiçoamento das descrições
taxonômicas, no entendimento das afinidades morfológicas de ocorrêucias contemporâneas e,
no caso dos Oriocrassatellinae, no de sua paleobiogeografia.

O tratamento taxonômico tradicional foi cornplementar no tratamento utilizado para os
outros grupos de invertebrados das farma das formações Piauí e Itaituba.

1.1. TAXoNoMTA

Muito esforço tem sido empregado por taxonomistas de invertebrados össeis

na

proposição de agrupamentos hierárquicos (Filo, Classe, Ordem etc.) que, no valor maior e
mais nobre de expressão, demonstrem um significado histórico evolutivo para o gnipo em
estudo. Contudo, é comum que resultados de estudos taxonômicos tradicionais resultem em

agrupameffos listando táxons em seqüência alfabética, com base em agrupamentos
geográficos ou mesmo aleatórios (e.g., Mendes, 1956a, 1959. Assis, 1979; Anelli' 1994), de

modo que as relações filogenéticas entre os elementos estudados, que deveriam estar
explessas na classificação obtida, não são demonstradas

(Amorim, 1997).
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Assim, todo esforço despendido em estudos envolvendo grande númeÍo de táxons. como

o

caso dos volumes

do

Trccrtise

of

é

Invertebrate Paleontology, especialmente aqueles

e braquiópodes, embora reconhecídamente úteis, e de
consulta obrigatória para qualquer estudo taxonômico, não se fundamentaram em
referentes aos moluscos bivalves

metodologias consistentes e carecem de revìsões. O Dr. Normam D. Newell, antes tnesmo da

publicação dos volumes referentes aos bivalves, declarou que

o

conhecimento ali

representado estaria j á desatualizado.

A partir da década de 90, começaram â sulgil trabalhos na literatura aprescntando
hipóteses filogenéticas para moluscos bivalves com base em análise cladística (Bieler &

Mikkelsen, 1992, para gêneros atribuídos à família Galeomatidae Gray, 1840), Schneider
(1992, 1995, para subfamílias de Cardiidae Lamarck, 1809), Newell

&

Boyd (1995, para

bivalves pectinóides), Simões ¿¡ al. (1997, para gêneros atribuídos à família Megadesmidae

Vokes, 1967), bem como para classes e ordens de braquiópodes (Carlson ,1991, Popov et al..
1993; Holmer et al,

,

1995), e, mais recentemente, para famílias e subfamilias atribuídas a

ordem P¡oductidina (Brunton el a|.1995). A parlir de então, novas classihcações baseadas em

hipóteses filogenéticas resultantes de análises cladísticas coïr.eçaram a surgir tanto para

bivalves (Schneider, 1995; Simões et al., 1997), como para braquiópodes (Brunton er a/.,
19es).

Ao menos no caso dos braquiópodes, as hipóteses filogenéticas baseadas em

análises

cladísticas iniciaram-se por encomenda por ocasião do início do processo de revisão dos
volumes do Treatise. São os casos dos trabalhos de Carlson (i991, i993), Popov ¿/ al. (1'993),

Holmer et al., (1995) e cle Bruntol et al, (1995). Eu acredito que esses resr¡ltados, incluindo

as

novas classificações filogenéticas para bivalves acima referidas, constituam o verdadeiro e tão
desejado início do processo de revisão dos volumes do Treatise para estes dois impoltantes
grupos de inverlebrados.

Outro trabalho realizado sob encomenda do grupo de revisão do Treatise, referente aos
braquiópodes, trata da taxonomia de táxons atríbuídos à superfamília Spiriferoidea

(Carler et

al.,

Kirg,

I 846

1994). Porém, estes autores não utilizaram rnetodologia consisteffe para a

reunião dos táxons nas inúmeras farnílias

e subfamílias ali

descritas. Assim sendo,

as

hipóteses de agrupamentos ali apresentadas não representam nada lnais que uma ampliação de

trabalhos anteriores de taxonolnia tradicional, não apoiada em teoria ou metodologia
modernas.
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As faunas marinhas neopaleozóicas das formações Piauí e Itaituba reúnem um grande
número de invertebrados (ver tabelas 1.1. e 1.2.) representados principalmente por bivalves
(Forrnação Piauí) e braquiópodes (Formação Itaituba).
Embora os inveftebrados destas duas formações tenham sido tema de estudos taxonômicos,

todos os braquiópodes, gastrópodes, alguns bivalves e briozoarios presentes na Formação
Piauí permaneciam não descritos. Por sua vez, o material da Formação Itaituba de acordo com
resultados obtidos nessa tese, carece de revisão.

Tendo em vista

o

avanço

do

conhecimento morfológico dos braquiópodes

e

a

disponibilidade da metodologia cladística (Hennig, 1966), o presente trabalho traz a descrição

dos invertebrados ainda não descritos em ambas formações, bem como propõe hipóteses

filogenéticas de alguns grupos estudados, embora nenhuma hipótese de classificação
f,rlogenética seja oferecida.

Abordagem taxonômica clássica

Como vimos, táxons da fauna marinha da Formação Piauí foram

abordados

taxonomicamente, seguindo a tradição dos estudos paleontológicos. São descritos de maneira
detalhada, comparados com espécies de outras localidades, formações e bacias sedimentares
de mesma idade. Sempre que possível, o material é ilustrado em estampas. Uma vez descritos,

e tendo suas afinidades morfológicas discutidas, os táxons foram agrupados segundo

as

classifi cações disponíveis.

O material da Formação Piauí foi por mim confrontado com fósseis morfologicamente
próximos, descritos de formações cronoestratig::aficamente correlacionáveis, a saber:
Formação Itaituba (Pensilvaniano médio), Bacia do Amazonas; grupos Tarma e Copacabana

(respectivamente Pensilvaniano
(Mississipiano

e

e

Permiano inferior), Peru; Formação Amsdem

Pensilvaniano), Wyoming,

EUA; Série

Desmoinesiana (Pensilvaniano

médio) Missouri, EUA; Formação Magdalena (Pensilvaniano, Monovano) das montanhas
Ueco, Texas, EUA, etc.
Segue, abaixo, a lista de espécies Ìedescritas e novas espécies descritas neste trabalho.

Mollusca
B¡valyia
Septin¡,alina laney Mct)des, 196ó
Ednrondia sp,

lllorísnta

sp.

Ptercníles sp. tl.
Gâstropodâ

Procedôncia
Formação
Formação
Formaçilo
Formaçào

Piaui, calcários Mocambo e Esperança
Itaituba,
Piâuí, Calcário Mocambo
Piaul. calcários Mocarnbo c Espcrança
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Bellerophon (P harkidonotus) allazoníc s Mendes,
Bellerophon (Pharkídorìol¡¡.r) sp.

Eüplqnites

n.

sp.

I

966

Straparahs (Ettonphdl¡/r) ódtir¡d¡ Mendcs, 1966
Etrconospira cf. b, asil¡¿¡r.r ¡s Mcndes. 1966
Stegocoelia (Goníast;ra) 1asa1lensis

sp.
Strobeus sp.
OrIhoùetha sp.

(Worthen)

? Git'ty.tpirc

f:ormação Piauí, calcfuios Mocambo c Meruóca
Irornação Piauí, calcário Mocanìbo
Formação Piauí, calcá¡io Meruóca
Fo|maçào Piauí, calcário Mocambo
Formação Piauí, calcários Mocambo e Esperança
Formação Piaui, calcário Mocambo
Fouìâçào Piaui. calcário Mocambo
Formação Piaui, calcário Mocambo
Forn)ação Piauí, calcário Mocambo

Ccphalopoda

O

hocerus

sp.

Irormação Piaui, calcário Mocarìrbo

Brachiopoda

Acrocrciidoo
Orb¡clrloidea pûelana Chronic,

1949

Forrnação PiauÍ calcário Esperançâ

Schuchcrtcllidâe
Gen. c sp.

indct,

Ilormação Pia!í, calcários Mocambo, Mcruóca e Contendas

Productidâ

sp.
sp,,
sp,
lJu-:xlonia pertyiana (d'Orbigy).
Linoproductus sp.
Eonút ginderc
af, Mat'ginifet'a
cf. Bras¡l¡oproduct s

Spirifcricla
Neospirifer drcsseri Mendes,
Neospiriler sp. n. I

1966

r.2
Neospiriler sp. n.3
Gen. c sp. iûdot,
cf. Crurithyris sp.

Neospít'¡ler sp.

Trilobitomorpha
Palladin pltmmerí n.

conb.

Formaçâo Piaui,
Fonnação Piauí,
Formação Piaui,
F'ormação P¡auí,
Formação l'iaui,

calcário Meruóca
calcário Esperança
calcários Mocambo e Men¡óca
calcário Ëspcrança
calcários Esperança c Meruóca

Formação Itaifuba

l'ormaçâo ltaituba
Formação Itaituba
Formação Piaui
Formação ltaituba
Formação Piaui, calcário Esperança

Formação Piauí, calcário Meruóca

Briozoa
?

Phylloporidiuae

Formação Piauí, calcários Esperança, Mcruóca. Contendas

Todos os espiriferídeos, aqui nomeados N. dresseri, N. sp. n. 1 e N. sp. n. 2, provenientes

da Formação ltaituba, foram atribuídas por Mendes (1956a) a Neospirifer dresseri.

O

levantamento dos dados referentes à matriz construída para análise cladística dos táxons

atribuídos

à

subfamília Neospiriferinae, bem como os cladogramas obtidos, sugerem

a

segregação da série em espécies distintas.

Abordagem taxonômica cladística

A

uecessidade do uso de uma abordagem, envolvendo a análise de palcimônia, surgiu

devido aos resultados insatisfatórios das discussões

e

conseqüentes atribuições

às

classificações hierárquicas das espécies de pelecípodes descritas em trabalhos anteriores
tratando dos invertebrados das folmações Piauí (Assis, 1979, Anelli, 1994) e Itaituba Mendes
(1956a, 1956b, 1957, 1959, 1966).
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Uur dos problemas sérios que ocorrem nos arranjos taxonômicos propostos pelos
paleontólogos que se dedicam à taxonomia tradicional, especialmente no caso dos
invel'tebrados paleozóicos. é, primeiramente, a falta de consenso nas descrições de táxons

relacionados (por exemplo, as espécies atribuídas ao gênero Oriocrassatella, ver também
discussão referente ao caráter 27 na anÍüse referente a Neospiriferina e, pítg. I47). Além disso,

as discussões não levam em conta, e nem é isso possível senr uma abordagem cladística, a

possibilidade

da

comparação

de

caracteres homoplásticos. Nesses estudos, inúmeros

caracteres, eÍnbora visíveis nas ilustrações, não foram citados nas suas clesclições originais.

Em outros casos (e.9., espécies atribuídas por Mendes, 1956a ao gètero Neospirifer,
espécies descritas

pol Cooper & Grant, 1976),

e

alguns autores utilizaram um número de

caracteres muito reduzido, em lelação aos que constam de outras descrições dos mesmos
táxons. De fato, em muitas ocasiões, não é possível saber se o caráter não foi descrito por não

estar pleselvado, não

tel sido

reoor recido,

ou, sirnplesmente, não estar presente

na

morfologia do anirlal.

A construção de uma malriz de dados

baseada em lista de caracteres mostrou-se o modo

tnais eficieute e objetivo de indexar as informações referentes às feições morfológicas de
todos os táxons estudados. Dessa folma, é possível trabalhar com um maior volume de dados

referenles

a

caracteres, bem como com um maior número de táxons. Este método

é

seguramente mais prático, ainda que não se tenha em vista a análise de parcimônia.

Com a análise realizada e os caracteres otimizados, foi possível reconhecer de que forma
os calacteres evoluíram ao longo da árvore filogenética e, desse modo, executar de maneira
mais segura a sua cornpalação. Na maioria dos casos dos estuclos clássicos, a comparação dos

ca[acteres morfologicarnente semelhantes nunca levam em conta

a história do

caráter,

incorrendo, poltanlo, no risco de comparar caracteres homoplásticos, agrupando espécies
simplesmente por mostrarem aparência similar.

A 'labela

1

.1

. apresenta, sublinhadas, as espécies que tiveram seus caracteres incluídos na

análise cladística realizada para cada grupo.

Anrilise chtlística do gênero Oriocrassøtella (Crnssatellacea, Bivnlvin)

O gênelo Oriocrassatella Boyd & Newell (1968)

acornoda pelecípodes paleozóicos

costnopolitas dotados de uma charneira heterodonte contendo diversos caracteres (dentes
cardinais, latelais, r'esilífelo, septo etc.). Táxons atlibuiveis a Crassatellacea (Cypricardella,
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Astartidae) são tâmbém cornuns eul sedimentos pâleozóicos, inclusive na fauna da Formação
Piauí, de modo que táxons úteis na análise como grupos extemos são também acessíveis.
Dessa forma, conseguiu-se criar condições para a análise cladística de um grupo, como

entendido atualmente por taxonomistas clássicos, monofilético (Oriocrassatellinae, Boyd &

Newelt, 1968), distribuído em praticamente todos os continentes durante

o final do

Paleozóico.

Foi também realizada uma análise mais abrangente, envolvendo táxons representativos das

subfamílias agrupadas em Crassatellacea.

A

lista dos 56 caracteres, matrizes de

cladogramas e discussão dos resultados são apresentados na seção "3.

"A,nálise

dados.

cladística da

subfamília Oriocrassatcllinae".

Atttílise cla¡lística clos ProducÍidø (Brachiopoda)

Deúre os grupos abordados nesta tese, Productida é o único a apresentar uma hipótese
filogenética prévia baseada em um esludo cladístico. Brunton et al. (1995) propuseram ,com
base na análise de 34 caracteres, uma hipótese filogenética para familias

e

subfamílias

incluídas nos Productida.

O material das formações Piauí e Itaituba referentes aos braquiópodes productídeos

são

abundantes. Treze espécies foram descritæ por Mendes (1959) dos carbonatos da Fonnação

Itaituba e cinco espécies são reconhecidas, neste trabalho, nos carbonatos da Formação Piauí.
Desse modo, parte do material brasileiro tem seus caracteres inseridos na matriz de Brunton ¿/

al. (1995), com o propósito de esclarecer suas afìnidades taxonômicas. A
caraeteres de Brunton et
apresentados na seção

discussão dos

al. (1995), matrizes, cladogramas e discussão dos resultados

"4. Braquiópodcs productídeos: filogenia

são

e sistemática".

Análise cla¡lística da suhfnmília Neospir¡ferinfle (Spiriferoidea, BrachÍopoda)

Os mesmos principios utilizados na análise de Oriocrassatella foram

tambéln

implementados no levantamento dos carecteres, construção da matriz e análise cladistica de
espécies atribuídas a subfamília Neospiriferinae.

Este táxon está representado na Formação Piauí por espécimes preservados como moldes

internos, externos, ou silicificados como no caso da Formação haituba. Dezessete espécies

silicificadas, apresentando

a

totalidade do número de caracteres utilizados na análise

cladistica neste trabalho. foram descritas por Cooper e Grant (1976) de sedimentos permianos
do Texas, EUA. O material nolte-americano tornou-se uma grande fonte de informações para
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o desenvolvirnento desta análise. Trinta e quatro espécies formam o grupo interno

desta

análise Q,Jeospiriferinae) e onze espécies são utilizadas como grupo externo.

Uma limitação refere-se ao fato de que caracteres normalmente utilizados nas descrições
rnorfológicas nos trabalhos tratanclo da taxonomia de braquiópodes nunca foram definidos

objetivamente (e.9., bico foftemerlte encurvado, ou costelação proeminente), dificultando
comparações. Desse modo, 12 caracteres (0, |, 4, 9, 10, 16,23,24,25, 30,31, 32) dentre um

total de 36, foram definidos de rnaneira objetiva ern dois ou mais estados. Ao final, a análise
envolve 45 táxons, e 36 caracteres com 92 estados distintos. Os resultados desta análise estão
incluídos na seção "5. Análise cladística da subfamília Ncospiriferinae".

1.2. On¡puvos
Os objetivos desta tese incluem:

a.

A

descrição taxonômica de inverlebrados marinhos neocarboníferos das formações

Piauí (Bacia do Parnaiba) e Itaituba (Bacia do Amazonas);

b. A análise cladística da subfamília Oriocrassatellinae,

bem como utna hipótese

preliminar do relacionamento filogeuético entre representantes da superfamília Crassatellacea;

c.

Testar, por meio de análise cladística, as atribuições taxonômicas de Mendes (1959)

referentes aos braquiópodes productídeos da Formação Itaituba, bem como as afinidades
taxonômicas dos productídeos da Formação Piauí;

d. A análise cladistica da subfamília

Neospiriferinae (Brachiopoda, Spiriferoidea),

incluindo análise do gênero Neospit'ifer a paúir de espécies descritas na América do Sul,
Austrália e Estados lJnidos; bem como a revisão da espécie Neo,spirifer dre,sseri Mendes,
1956.

1.3.

AspEcros cEoLócrcos DAs tìoRMAçoES PrAUÍ E ITÀtruBÀ

Bacia do P¿rnaíba e a Formação Piauí

A Bacia do Parnaíba localiza-se na região nordeste ocidental do Brasil ocupando uma
de aproximadamente 600.000

A

t<m'?

área

1ng. t . t.;.

sedimentação neopaleozóica iniciou-se no Pensilvaniano médio com o Grupo Balsas,

inaugurando

a

deposição da seqüência transgressiva-regressiva carbonífera-triássica, que

inclui as Formações Piauí, Pedra de Fogo, Motuca e Sambaíba, esta última já de
triássica.

idade
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Sedimentos do Carbonifero superior atribuídos à Formação Piauí afloram ern extensas
áreas nas bordas leste, sul, e em uma pequena área na borda oeste da bacia próxima à cidade

de Araguatins (ftg. 1.1.). Trata-se de sedimentos depositados sob clima arido, primeirarnente
e¡n ambiente continental com facies eólica, lacustre, fluvial, deltáica e, posferiormente, e eln

direção ao centro da bacia, facies marinhas rasas, evaporíticas, de folhelhos, carbonatos

e

anidritas (Lima Filho, 1991; Góes & Ferjó, 199a).

Corbonatos da Fonnoção Piouí

O material fóssil estudado nesta tese referente à Formação Piauí é proveniente de quatro

facies carbonáticas marinhas (calcários Mocambo, Esperança, Meruóca

e

contendas).

afloÌantes na borda leste da Bacia do Parnaíba, na região do Município de José de Freitas.
Piauí.

Lima Filho (1991, 1999) descreveu e interpretou os ambientes deposicionais de seis facies
carbonáticas aflorantes na região do Município de José de Freitas. De modo geral, trata-se de

carbonatos associados

a

ambieutes marinhos costeiros rasos, apresentando estruturas

indicativas de retrabalhamento por ondas de maré e tempestades. A fauna de invertebrados.
apresentando predomínio de formas fiÌtradoras (bivalves, briozoários) uo calcário Mocambo,

bem como aspectos tafonôrnicos, tais como o alto grau de retrabalhame¡to dos bioclastos,
corrobotam esta interpretação. O predomirio dos braquiópodes afticulados e inarticulados nos

calcários Esperança e Meruóca (neste último, os inarticulados não foram identificados),
apresentando baixo grau de retrabalhame nto, deve indicar um ambiente mais restrito. ou
pouco mais profundo.

A idade

&

destas rochas só

foi abordada

de maneira extensiva com os estudos de campanha

Rocha-campos (1979), que indicaram, com base nos conodontes e foraminíferos, idade

Pensilvaniano médio superior (Morrowano-Atokano, podendo

atingir

a

base

do

I)esmoinesiano), para carbonatos aflorantes na borda leste da bacia (frg. l.a.).

o

aspecto geral dos afloramentos, bem como a descrição sucinta dos perhs de cada

ocorência estudada, é apresenlada nas figuras 1.2. -1.3.

A Føuna morinha
conforme

já

dn

visto,

Fornnção Piauí

o

estudo paleontológico da fauna marinha preserìte nas facies

calbonáticas da Fornação Piaui iniciou-se com Duarte (1936), que identificou braquiópodes

e

pelecípodes, dentre os invefiebrados presentes. Estudos posteriores de Kegel (1951, 1952)

e
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Costa (1951) descreverarn de maneira mais completa espécies de pelecípodes e

trilobites. Breves estudos abordando ¡nicrofüsseis prosseguiram com Dequech (1949, apud
Kegel, 1951) e Mùller (1962, apud Mesner

&

Wooldridge, 1964) e Campanha & Rocha-

Campos (1979), que resultaram na atribuição da idade dos carbonatos.

Posteriormente, Assis (1979, Dissertação de Mestrado, UFRI, inédita) reconheceu l6
espécies de pelecípodes do calcárioda Fazenda Mocambo, Anelli (1994) revisou as espécies
descritas por Assis (op. cit.) e descreveu novas espécies de pelecípodes, incluindo material

proveniente de duas outras facies carbonáticas (Meruóca e Contendas) descritas por Lima

Filho (1991). Anelli ¿¡ al. (1998) abordaram aspectos da morfologia funcional de espécimes
de Wilkingia !erminalis (Hall) preservados em posição de vida.

A Tabelal.1.

apresenta a lista dos invertebrados presentes nas quatro facies carbonáticas

estudadas da Formação Piauí.

Bacia do Amazonas e a Formação Itaituba

A Bacia do Amazonas ocupa uma

área de aproximadamente 500.000 km2 na região norte

do Brasil (fig. 1.5.). As formações Monte Alegre, Itaituba, Nova Olinda e Andirá constituem a
seqüência neopaleozóica de rochas do Grupo Tapajós. Trata-se de sucessões de ambientes

deposicionais flúvioJacustres
neopaleozóica

da Bacia do

e

eólicos, depositados, como

no caso da seqüência

Parnaiba, sob clima árido, com intercalações

de

facies

carbonáticas de ambiente marinho raso, fossilíferas, que constituem a Formação Itaituba.

Os sedimentos carboníferos da Formação Itaituba afloram em duas extensas faixas de
sentido leste-oeste, ao norte e ao sul do rio Amazonas, desde um pouco a leste das longitude

de Santarém e a oeste de Manaus (fig. 1.5.). Apresentam facies calcárias, dolomíticas

evaporíticas, intercaladas

com

e

sedimentos clásticos. Sedimentos neopaleozóicos

conelacionáveis ao Grupo Tapajós são conhecidos em subsuperficie na Bacia do Solimões

(Silva, 1996; Becker, 1997). Trata-se da sequência permocarbonífera do Grupo Tefé, com
sedimentos clá;ticos, carbonáticos e evaporitos marinhos das formações Juruá, Carauari e
Fonte Boa.
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Figura l.l' Mapa geológico da Bacia do Parnaíba mostrando as áreas de afloramento dos
sedimentos do Carbonífero superior e sua relação com rochas de outras idades, e áreas de
afloramento das facies carbonáticas na região de José de Freitas (detalhe).
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Figura L2. Seção colunar do afloramento da Fazenda Mocambo, Formação Piauí próximo a José de
Freitas, PI.
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ru¡n"lcom orgililo ovemelhodo

2

Colcórenito fino
Colcorenilo creme, recrislolizodo
(possÍvel nível fosilífero)

Figura 1.3. Seções colunares dos afloramentos das fazendas Esperança (A); Meruóca (B);
Contendas (C), Formação Piauí, próximo a José de Freitas, PI. Legendas iguais às da fig. 1.2.
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I'abela 1.1. Lista dos táxons preseutes nas facies carbolláticas da Fonnação Piauí. Moc., Mocambo;
Esp,, Esperança; Mer., Meruóca; Corn., Contendas; espécies sublinhadas, incluídos em análìse
clad ística+, indica nome inválido.
Moc.

I áxon

I!sp.

lvt

cr

Com.

I m. ltaituba
lrspccre
ucncfo

Relèrênciâ

lJivâlvcs

PaIaconrc Ia |eva|ifot n]is
I' hes I ¡ a

rletoütles

flct'ta

X

lrial.l

be I I is

t\.

slJ.

!

sD

X

Assis ll9?9ì- Anrìiì

X
X
X

Assis

X

X

SeDtinlr'alinat !anei

X

X

Schtzo4 s ¿lptnus

X
X
X
X

979), Anelli (1994)

Anelli ( I994)
Kegel & cosra (1951), Assis

X
Aviculopectctt lrichotonl s

ll99'l)

ll9?9).,Anelli ( 1994)

AsÍartella subq adrc!a

X

lv /v¡. .'ìllnrrr L rv7Ll,
Anolli 1994)
¿ISSIS I

X

Assis

X

X

Wilk¡ g¡a lern nal¡s

X
x

Strebtopleria

X
X

sÞ.

Ld ìù otlcl ta c orDu le nl a
Rinuny ¡ intha bras i I i e tß i s

(

1979),

Anclli (¡994)

{

l9 /!

Anellr ( 1994 )

^ssrs

X
X
LyprLcdt ¿leIIa cL L. subeIItÞltca

979), Anclli ( 1994)

Assis

't

òanguulol¡les sp

X

X

X

Assrs

I

^nclh

ASSIS

Assis ( 9't9)
Assrs I197!

X

ASSIS (

X

ryl:

Assis I1971

X.

Ucn ct sD. rnclet

X
X

Ane

(icn (:t sn- in.ict.

(

1994)

.Anelll 1994)

.Jcn ct sD. lnclct

Ucn et sp. rnoct.
(ietì et sD- indet-

lli

An€llr t9941

Õ

x

Anelli

x

Anellr l99t
qncll¡

7

19941

uâstrÔpodes
Ite

IIe

rop non

\

r naf Kt d anolus ) anaz ontcus

x

\,

X

X

x
Sli

aparohts (Llrc nV

;tegocoe I Ia \l.t
'lGD
J1/

on

I

ta I

tas Dt a

us)

b

a h s ta

i

X
X

X

x
x

X

X

X

X

| ß s c¡ I le n s ß

lysp¡ra sÞ.

X
X
X

oóe¡lJ sÞ

Ot'!l¡onema sÞ

X

K

Neste
Noste
Nostc
Neste
Neste
Nestc

tfatlalho
trabalho
trallalho
lrabalho
trabâl11o

trâbâlho
Ncste trabalho
Neste trabalho
Neste tfabalho

ßrâquiópodes
X

Neste trâbâlho

Schuchcrtcllidae inder

X

Lontdt ginúera sp-

cL Marglnllera sD
ct. lJrclsilioprod cttll :o.

()

ut

íU1))t

x

x

trlotlta Derúv¡aúcl
inoprcdtrctus sf'

l.

x

X

X
X
X

is sp

.sD.n

X

x

x

x

Ncstç trabalho
N€stc trabalho
Neste trabalho
Ncste traballìo
Neste trabalho
Neste trabâlho
Neste trabalho

LCI¡¡loDodes
Ncste trâbâlho

X
I rrloDrtes

I'alladitt plunnt'rt
Briozoário

t

:olnb

X

x

IY94)
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Lemos (1992a, b) estudou os conodontes presentes em sedimentos provenientes
formações Monte Alegle, Itaituba

e Nova

das

Olinda, atribuindo idade Pensilvaniano

(Morrowano-Atokano) para amostras provenientes da área de afloramentos de sedirnentos
carbonífcros. Rcccntemente, Becket (1997) avaliou os zoneamentos propostos por Altiner &
Savini (1991, ln Becker, 1997) e Silva (1996), com base nos foraminíferos fusulinídeos, para
a seqüência pensilvaniana da Ilacia do Amazonas. Um quadro apresentando uma síntese das
idades apresentadas por estes autores é apresentada na figura 1.4.

A Fttuna morinha do Formoçäo ltaituba
Os invertebrados da Formação Itaituba começaram a ser descritos no fìnal do século
passado com os trabalhos de Derby (1874, 1894), Katzer (1903), Reed (1933), Dresser
(1954). Coube, contudo, a Mendes (1956a, b, 1957, 1958a, b, 1959, 1961,1966, 1967,1972)

a revisão complela da fauna que se tornaram referôncia obrigatória sobre a paleontologia
carbonífera da Bacia do Amazonas. Pinto, 1977, completou a descrição dos invertebrados
descrevendo 6 espécies de cnidários rugosos dos carbonatos (tabela 1.2.). Trata-se de uma

fauna silicificada, de excelente preselvação, composta por inúmeros grupos de inveftebrados

(ver tabela1.2). Mendes abordou ainda aspectos da distribuição estratigráfica da fauna
(Mendes 1958b, 1967). Mais recentemente, Fonseca (1990,

in Silva,

1996) revisou

a

taxonomia dos os braquiópodes Strophomenida propondo 5 novas combinações. Tendo em
vista não ter sido possível exaurinar diretamerfe toda a coleção examinada por essa autora,

limitei-me, no momento, a legistrar as mudanças sistemáticas propostas por ela, conforme
consta na Tabelal .2.

o
()

'o
N

o
uJ

J
o-

Boclos

Sollr].Ées Arno¿onos

PERMIANC

o

z

o

É.
t¡J
.r.L

z

o

ì

z
dl

É.

Pornoíbo

.¿c

o

6

zuJ
0,

-?-

DEVONIANO

Figura 1.4. Estratigrafia e idades das folrnações Piauí e Itaituba (baseado ern Canpanha & RochaCampos, 1979; Góes & lìeüô,, i994; Lemos, l992a,bl Becker, C.lì., 1997; Silva, 1996)

05l0Pco
<

[--l
I
I
l---l

Hæsozóico/Cenozóico
coroonffero/Permiono
OrOou¡ciono/Siluriono/Devoniono

rroo*mento

Figura 1.5. Mapa geológico da Bacia do Amazonas mostrando faixas de afloramentos carboníferos
e de carbonatos fossilíferos ao longo da seção-tipo do rio Tapajós (detalhe, modificado de Mendes,
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Tabela 1.2. Lista dos táxous presentes nos carbonatos da Formação Itaituba, incluindo gêneros

e

espécies leconhecidas na Formação Piauí.
Rclcrancrâ
rrspecrcs

ßr:rq
I' h r

t

iópodcs

a40l

c

lltn!

Mcncles- l95f â

ù10u ttf r

olireit ar
NcosPtt tIet .treSst1
Spit ¡Jer

MCnOCs, I vJOA
Mcndcs. 195ôa

t

MCnOCS.

Ilnc

Iosl)t

1 t

lct

lv)Oa

idcs I apa ¡ oe tls ¡s
tlI eptorhynchus c01 ) edt1.ts
llItil)Ido|tcIla pc Ðian,l
Ut l llol c llta nlor ø at1 nn a
Illlytlc llotlel la D¡D¡t a
De t'b)¡o

Mcndcs. 1956b

t

Mendes 1956h

tlusled¡a 0ntaralt
ñat ltrna f coutullloqna felt.ta
DieIasÙtã ? ilaituben:P

tt

1

to n ¡o

as

ßtas

¡des

x

Neste trabalho

Mcndcs- l9) /
Mcndcs I957
Mcndcs. 195 /
Mcndes, I957

i,

col11l)

a nl az o n i cu s

I I

)opì otJ

cIu

s

c

|la na

I e

rI

t

opt'odÙ

cIu

s

c

ht atli

c

ss

L

i

Linoptotluctus derhtt

ty)

r. comb., ¡n I'onsec4 ¡990)

x

McndeS. l rJy
McDdlrs, 1959

X

Mcndes. 1959
Mendes. lyJ9
Mcndes- I959

kal:eri

Lchinoconchus

r'lclt('¡c5.

Mendcs. ly) /
Mendos, I959
Mcndcs. l9J9

(n. comb,, in tonssca, 1990)
Nestc trabalho
NeSte trabâllìo
Nostc trabalho

X

Msndes. I959

l)1rat'Íca batcsianar
Atonía rhotùeana

Echirlaria

i-

cot\1b.

Kt olovia wãIlaciana - ScoIoconclta'l n. contb
ITal eratos i a c ot nel I i ã t1.j

IJrvâlves
Solenontytt ? sp
Sanguinol iles

Ncstc trabalho
Neste trâhâlhô

It I t1:I

KLa nEs i c I la ltal I ian,1

Bux

X

t.x

r,

cur¡[r,, l¡¡ roIl5cç4. lyyuJ

l9)9

n. comb.. rn l-onscca. l99U)

Mendcs- 1959
Mendes, 1959

n. comtt.. in l.onsecâ- 1990ì

Mendes-

Mendes- 1959

Mcndcs, 1966

Ì chronic

¡

Mc¡rdcs. l9ô6

I'at allelodon harllL

Mcndcs, 1966

Kat:cia

Mendes- 1966

splcnJi¿a

4t'tcullopmna sp.

Anolll. 1994: Assrs- 1979

À

Menoes, tyoo
l\4cndcs,

Mcndcs- l9ôô
Mendcs, 1966

MvalDla aùtazanrcã
SeDlirnrt¡lino !onci

AvrculoDccllnldac een. cr. st). l¡td_
Av ic lt I opcc

I e

h

ca

nt D os

i

McDdcs.
Mcndcs,

Ancllr. lY94: Ass¡s. l919
Assrs. 1979- Neste lrabalho
Anellr. tYY4: Assrs. l919
Anelli. I994; Assis. 1979
ó\nelli, 1994; Ass¡s, l9?t

966
966

X

Melrales

X

McllClcs, 196ó
McDdes. 1966
MCndcs, I ybo
McDdcs. 1966

X

cL Ldt)lôD,lir sp.

ll/Ìlkulgtt l

sp

JtreDIoctlonal.Ìat

sD

Luna ! sp.

Mc¡ìdes. I Yôô

l!ÍarlellLl langet

X

Anetli. 1994: Assis. 1979

x

Noste trabalho
Neste trabalho

Iiâstrónorlcs
buplleDl¡tes sÞ.
f¿

llAr klClOll0l

I: ontphollt!

ba I t.\ t,:

E cottospira bt a5t
IIAttUDIA

Mendcs.

US d nÌ A:O11 L a:tS

CAI ÙtOI(I

lvorlhetl)d ! sp

l

t¿

966

X

S.

966

tjri,
Mcndcs. vôô
Mùì dcs, 966

X

x
x

Neste trabalho
Neste trabalho

l8
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NaticoDs'nae gcn. cl. sD. indet

lvlcrìdes. 1966

Otthoncnta sp.

Mendcs. 196(
Mcndes- 1966

X

Mcndes- 1966
Sc¡¡phopod¡r
Plasiosl.,)pta sÞ

Mcndcs- 1966

Cclalópod¡
McDdcs. 1966

Orthoccridâ

X

Neste tiabalho

(lorâis

l'i¡to.

Slerosl!lus tìrcndcs
Slereoslvltß leinzi
4

n pl e\is crf)hre

ü

I

is pelt

i

i

I'r1lo. 19l

D i bunophyl oì des ge i s e I í
t

l

l'inlo. 1977
l'into, I977

urDunoÞtlytutuct
\4ul I ¡lhecoDot'a nì

1977

I'int(l, I97?

l,¿t1a t

Trilohit'cs
I'hrII¡Dsta IAnt¿üt'¿)

Lhtalt

Kcscl( lY)

tct

I

x

Corrclação

A correlação entre

as falrnas pensilvanianas do nofie da Arnérica clo Sul, inclusive as aqui

tratadas, e do Meio-Oesle americano

é limitada pelas incertezas inerentes às

atribuições

taxonômicas de nír,e[ específico, pol tratar-se de material lössil nem sempre apresentando a

qualidade de preselvação desejável. De fato, é pequeno

o

número de espécies comuns

identificadas nas diferentes assembléias (tabela 1.3.). Embora a correlação ao nivel de gênero

não seja a ideal por tratar-se de entidacles taxonômicas de rnaior aplitude, uma correlação
tentativa das faunas sul e norte americanas é apresentada na tabela I .3.

Outra limilação possível é a qualidade das amostras disponíveis. Pode-se argumentar, no
entanto, que as folmações geológicas acima referidas vêm sendo estudadas há muito tempo,
de modo que o conhecimento da sua composição é, provavelmente, satisfatória.

A fauna da Folnação Piauí apresenta composição sirnilar

a de outras faunas pensilvanianas

do norte da Anérica do Sul e Meio-Oeste americano (tabela 1.3). Dos gêneros presentes na
Formação Piauí, 61% estão representados na Formação Itaituba, sendo esta a que apresenta

maior afinidade genérioa e específica na cornposição da fauna. 43Yo dos gêneros presentes na
Fonnação Piauí é congenérica àqueles pt'esentes na seqüôncia Mississipiana-Pensilvaniana da

& Pojeta, 1975). Outla fauna
norte alnericana mostrando similalidade na composição faunística é a descrita por I{oare
Formação Anrsden (Gordon et al. 1969; Gordon, 1975; Gordon

(1961) da seqtiência desnoinesiana do Missouri, EUA sendo 4l%o dos táxons da Formação
Piauí congenéricos.
Faunas pcnsilvanianas clo nor-te da América do Sul apresentando composição similar a da

Formação Piar-ri, porém rnenos explessivas, incluern as descritas da Formação Caño Indio
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(Iìenedetto, 1980a), Formação Cerro Prieto Qltrewell er al. 1953), Seção La Jagua (Royo &
Gomes. 1945, Stibane

& Folero,

Palmarito (Benedetto

&

1969, fu Rocha-Campos

Odremar.r, 1977; Odreman

& Archangelski, 1985), Formação

&

Wagner, 1979). Outras

faunas

pensilvanianas do uortc da Amética do Sul com poucas similaridades na composição incluem
as da Formação Rio Palmar (Benedetto, 1980a, c) Formação Mucuchachi (Benedetto, 1980b)
e do Grupo

Talma

I.4. M,tlunr.rrColcçõcs pu

Q.'trer,vell et

E MÉ

rl

al.

1953).

roDos

comparaçiro

As faunas de invertebtados uralinhos estudadas apresentam fortes afinidades com diversas
assembléias do carbonífclo superior do Norte da América do sul e da América do Norte, que

ocorrem, muitas vezes, silicificadas (e.g., faunas da Formação ltaituba, Bacia do Amazonas e
dos grupos Tarma e copacabana, Pelu). um fator importante e de grande ajuda no estudo da

taxonomia dos inverteblados da Fo::mação Piauí são as coleções-tipo e de referência destas
faunas pefiencentes ao Depaftamento de Paleontologia e Estratigrafia do IG/USp.
Parte da coleção-tipo dos braquiópodes silicificados da Formação Itaituba (Pensilvaniano

superior) estudados por Mendes (1956a,

b;

1957, 1959, 1966 em parte),

encontra-se

depositada nesta institr"rição, o que facilitou a análise direta das feições morfológicas dos
táxons. Todo o matelial de blaquiópodes da Formação Piauí pôde ser comparado diretamente

com a coleção original
represeDtados

estLrdada

por Mendes. outros grupos da Formação

na coleção e ainda não descritos, incluem braquiópodes,

ltaituba,

gastrópodes

e

briozoários. grupos estes tanrbétl pr.esentes na Forrnação piauí.

Uma coleção de .eIè::ê'cia muito impoftante, também disponível no Departamento, é a

referente

à fauna

silicilicacla dos grupos Tarma (carbonífero superior)

e

copacabana

(Permiano inferior) do Peru Newell et al. (1953), coletada por A.c. Rocha-campos em 1969.

o

material

é de

excelente pleselvação

e tern possibilitado a

comparativos. como no caso clos braquiópodes.

oportunidade de estudos
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Tabela 1.3. Lista de gônelos (.) e espécies (sp.) de faunas pensilvanialìas da América do Sul e do
meio-oeste amer icano, coulrìlìs aos c{a Formação Piauí.

Finalmente, outra coleção do DPË, recenternente organizada, contendo 7.000 espécrmes

füsseis de diferentes id¿des

e

cle mnitas regiões do mundo, inclui inúmeras formas

carboníferas e permiarlâs corlparáveis às da Formação Piauí. Alguns desses espécìmes são
utilizados neste estudo e estão ilustlados llas estampas para fins de comparação.

Problcmas na prepârrçiro e análisc morfológicâ dos invertebrados

A

taxonomia dos invertebrados da Formação Piauí apresenta dificuldades na sua

preparação mecânica, por trat¿ìr-sc de lnaterial preservado em carbonatos extremamente
duros, consumindo muito ternpÕ

material minelalizado oliginal

11â

extração de um único espécime. Na maioria dos casos o

foi dissolvido,

estando os fósseis representados apenas por

moldes intetnos e extcnìos. Dessa fon.na, nem sernpre todos os caLacteres presentes nas paftes
duras, tais como olnalrcnllção. calacterísticas internas relativas às inserções musculares e da

estrutura da charneila, sãtl obscrviiveis. Estas dificuldades ocorrem, de modo especial, nos
espécimes de braquiópocìcs, plcsenles

er-n

abuudância uas facies Meruóca e Esperança.
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Outlo fator de couplicação

r1a

análise da morfologia dos fósseis refere-se aos processos

tafo¡ômicos ocorridos anlcs do soterramento final. Formas escavadoras rasas (principalmente
pelecípodes)

e da epifauna (braquiópodes e gastrópodes), abundântemente representados,

ocorrem em todos os calbon¿rtos aplesentando cet1o grau de retrabalhamento, com estrutuas
desgastadas ou corroídas. No caso dos pelecípodes, em que as valvas apresentam imagem

especular uma da outra (com exceção da charneira) e gastrópodes, de concha univalve, o

problerna do letrabalhamcnto limita-se apenas à fragmentação e ao desgaste das conchas.
Entre os braquiópodes, r'aranlenLe preservados com as duas valvas, a desarticulação trouxe
problemas mais sérios. Em algnns casos, apenas uma das valvas ou apenas uma das faces

(interna ou externa) está plesclvecla. É tambóm difícil estabelecer com segurança a relação
entre valvas braqr-riais e pecliculares para a mesma espécie.

A metodologia

ern¡rregacla nas análises cladísticas serão citadas nas respectivas seções.

Abreviatr¡ras relativas ¡o material rnalisado.

AMNII
DGP

A¡nelican

N4useum of Natural History,

Departamento

New York, EUA.

de Geologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e

Letras,

Universidade cle São Par.rlo, São Paulo, Brasil.

DNPM
DPE

Depaltanlento Nacional de Produção Mineral, Rio de Janeiro, Brasil.

Departamento

dc Paleontologia e Estratigrafia, Instituto de

Geociências,

Univelsidade cle São Paulo, São Paulo, Brasil.

DPE/Bi

Coleção Didálica de Moluscos Bivalves, Departamento de Paleontologia

e

Estratigr:afia. lnstituto de Geociências, llniversidade de São Paulo, São Paulo,

Brasil.

DPE/Br Coleção Didática de

Braquiópodes, Departamento

de

Paleontologia

e

Estratigraha, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo,
Brasil.

DPE/Ga

Coleção Dicìática Mohrscos Gastrópodes, Departamento de Paleontologia

e

Estlatigrafia. Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo,
B¡asil.

DZ

Departamento dc Zoologia, Instituto de Biociôncias, Universidade Estadual
Paulista, Botucatu,

GP/1C

B

t

asil.

Coleção Compzualiva do Departamento de Paleontologia

e

Estratigrafia,

Instituto de Geociências, Univelsidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.
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Coleção de llntlacìa do Depaftanento de Paleontologia e Estratigrafia, lnstituto
de Geociências. ljnive¡sidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.

GP/IT

Coleção Tipo do l)epartaÌreDto de Paleontologia e Estratigrafia, Instituto de
Geociências. Uniyclsiclade de São Paulo. São Paulo, Brasil.

IG-USP

Instituto de Geociências. ljniversidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.

LES

Numeração plovisór'ìa

do material proveniente do calcário da

Fazenda

Espclança, MLrnicípio de.losé de Freitas, Piauí, coletado em trabalho de campo

realizado eur agosto de 1995; rnaterial depositado no DPE.

LMO

Numeração plovisória

do material proveniente do calcário da

Fazeuda

Mocambo, Município de José de Fleitas, Piauí, coletado em trabalho de campo
realizado erìr ¿rgos[o de 1 995; materíal depositado no DPE.

MZSP
NMV
UI

Muzeu de Zoologia. Univelsidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.

National Museunl ol'Vitolia, Victoria, Austrália.

Univelsity ol'hrcliana, lndiana, EUA.
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2. PALEONTOI-OGIA SISTEMÁTICA
Os nomes utilizados para as espécies novas na sistemática refeleute aos bivalves na minha
Dissertação de Mestrado (Anelli. 1994) são invalidados pelo Artigo 9" do ICZN (lnternational

Contnission on Zoologicctl Nomenclature, 1985). Embola a atitude mais correta fosse
atlibuição da solução "sp. n,

l"

a

etc., naquele trabalho, a fitn de não poluir a literatura informal

com norles inválidos. foram atlibuídos nomes aos novos táxons lá erigidos (tabela

1.1.).

Nesta tese, poréur. são nornes provisórios (sp. n. 1 etc.) pala os novos táxons erigidos.
São dcscrilos nesta seção inverteblados pertencenles a grupos não incluídos nas análises

oladísticas desenvolvidas

llâs

seções posteriores (ct'assateláceos, ploductídeos

e

espirifer'ídeos). Estes inclueur quatro espécies de moluscos bivalves, nove gastr'ópodes, urn
braquiópode inarticulado, um articulado, um trilobite e um briozoário.
Os conceitos de alongamcnto e obesidade plesentes nas desclições dos moluscos bivalves
estão de acordo

con Slanley (1970),
Filo Mollusca
Classe Bivalvia

Lin¡é,

1758

Subclasse Pteriomorphia Beurlen, 1944

Ordem Mytiloida Férussac, I 822
Superfamília Pinnacea Leach, 1819

F'anília Pimridae Le ach, 1 819
Gênero Pleronites

M'Coy,

1

844

Espécie-Tipo: Solen pinnaefornz¡¡ Geinitz, 1 848

Discussão: f'olarl descritos de sedimentos neopaleozóicos da América do Sul e Estados

Unidos, pinídeos apresentando margens dorsal
(Pensilvaniano do Peru. Newell ¿¡ al. 1953),

l.

e

ventral retas: Aviculopinna

sp.

sp. ( Permiano dos Estados Unidos, Wintels,

1963), A. sp. (Pensilvaniano da Bacia do Amazonas, Brasil, Mendes, 1966) e Pteronites sp.

(Pensilvaniano da Bacia do Parnaíba, Brasil, Anelli, 1994). A designação Aviculopinna Meek,
1864 rj oonsidelada sinônimo júnior de Pteronites (Cox et a|.,1969), Este último caracterizase pela posicão do umbo a uma cur1a distânoia da extlemidade anterior e pela ausência de

uma carena rnediana. Esta última feição, bem como a prescnça de costelas radiais,

está

presente na diagnose do gônero Pinnu Linné, 1758. Mâterial adicional, moldes internos

Ánelli.
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cornpleLos,

não defornados, plovenientes da Fornação Piauí (calcários Mocambo

Corrlendas), estão disponíveis e permitem cotnplementat a descrição de Pleronites

sp

e

ern

Anelli (1994). O material aqui redesclito é atlibuído ao gênero Pleronites devido a ausôncia
da carena mediana.

A

preseuça de uma elevação tênue próxima à extremidade anterior da

concha, associado à uma carena umbonal fraca no exemplar LES/4, possivelmente reflete a
posição do umbo. Este

último

caráter, no eutauto, ptecisa ser confirmado por meio de

material adicional,

Pteronites sp. n. ?
Est. 1,Figs. l-4
Diagnose: concha glande. ornameutada pol rugosidades coucêutricas.

Sinonímia: Pleroniles sp. Anelli, p.28, 1994.
Mate rial-tipo: I-Lolótipo LES/4; parátipo LMO

11

8.

Estrato-tipo : Formação Piauí, Neocarbonílero.

Localidadc-tipo: calcário esperança, Fazenda Esperança.

Material: dois moldes internos completos, com valvas conjugadas e oito moldes internos
fragmentados.

Descrição: concha grancle, de até 14,8 cm de comprimento, equivalve, muito alongada,
comprirnida; uma carena pouco nítida, associada à uma fraca saliência da malgem dorsal
próxima à extremidade anterior pode indical a posição do umbo. Margens dorsal e ventral
retas; extremidade anterior aguda forrnando ângulo de 28o no espécime LES/4 e de l3o no

espécime I-MO/I

l8;

extremidade posterior não pteservada integralmente em todos os

espécimes; ornamenlação constituída por rugas uniformemeute espaçadas, de lalgura inegular

variando de 1 a 2 mrn. Feições internas não preservadas.

Dimcnsões (cm):
Espécime

Comprirne nto

LES/4

LMO/I

Largura

AItürB

Ocorrôncia: calcá::ios Mooambo

4.5

e Esperança

Obesidade

2,3

I

4,8

Alongamcnto
3

t.6
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a valiação na

obesidade apÌesentada pelos dois exemplares aqui

descritos LES/4 (calcár'io lìspelança) LMO/I 18 (calcário Mocambo), bem como a variação no
ângr-rlo da extremidade antet'ior'.

De fa1o, o exemplar LES/4 presente no calcário Esperança

apresenta variações morfológicas que podem agrupá-lo ao gênero Pinna. Por exemplo, este

espéci¡re ó relativamente rnais alto na legião posteliol', apreseffa sinais fracos junto à margem

anterior que podcm indicar a preserì.ça de costelas radìais, estas duas caractetísticas

são

diagnósticas do gêr.rero Pinna. Por outlo lado, o material do calcário Mocambo aplesenta
n-raior obesidade. Não é descal'ta.la. portanto, a hipótese de tl'atarem-se de espécies distilltas.

No nromento o t.naterial é provisoriamente alocado em Pleroniles, até que material adicional
lcvcìc caractcristicas rnorlológicas inlclnas.

A espécie da Irormação Piauí

é

muito semelhante

a

Aviculopinna descrita por Newell el a/.

(1953) do Pensilvaniar.ro do Peru. Contudo, difere daquela pot ser espécie de maior tamanho,

e pelo padr'ão de orlamcutação constituído pot' rugosidades enquanto a espécie

peruana

apresellla-se ornamentacla apenas por linhas de crescimento.

Oìitras espécies atriì:uídas a Avicttlopinna, na Amórica do Sul, incluern Aviculopinna sp.
(Mendes, 1966) e Aviculopinna anteûcana Meek, descrita por Dua e (1938), ambas da
Folmação Ilaituba. Tlata-se, contudo, de material muito mal preservado o que impede uma
cor.nparação

rlais polmenotizada. No entanto, os espécimes da Formação Piaui diferem

de

todos os espécimes acima citados pelo grande tatnanho.

Ordem Pterioida Newell, 1965
Subordem Pteriina Newell, 1965

Superfarnília Ambonychiacea Miller, 1 877
F'amília Myalinidae Frech, 1 891
Gènero Septimyalina Newell. 1942

Espécie-tipo: Mytrlinct peratterutala Meek &. Hayden, 1858

Discussão: dentle os caracteres inclicados por Cox et al. (1969:N291) como diagnósticos do
gênerc Septinty¿tlinu eslit a cavidade umbonal cobelta anterodorsalmente pela plataforma da

chalneila. Skelton (1985) acrescenta como caráter diagnóstico de Septimyalina a presença de
bicos fì'acos. ltlosógiros, e rrargenl ventral arredondada. encutvada para baixo. Estas mesmas
caraclerísticas. levou a att'ibuição do uraterial da lìormação Piauí ao gênero Septimyalina'

,lnell¡. Ì 999
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Se¡t/in4,trlina

/¿¿¡r¿

I Mer.rdes

Est.2, Figs. 1-10
Sinonimia: Septimyalina

/ane

l. Mendes (1966), p. 40

M:rterial: treze moldes intet'nos de valva

esquet'da c uln de valva direita.

Descrição: cor.rcha prosóclina aprescntando umbos ploeurinenles; linha de charneita teta.
forrnando ângulo aberto (120"-140) corn â lnargem posterior" esta levelnel.ìte couvexa; área
ligamental dorsal eslriada; lrargem ventlal arledoudada, margetl auteriot' levemerrte convexa

abaixo da altura média e, acima desta. levemente convcxa. Otnamentação constiluída por
Iamelas concôntlicas imbricadas, fracamente rnarcadas, regularmente espaçadas. linhas
crescirnento bem rnarcaclas. Septo umbonal visível no espécime (LMO/99b, est 2.

c'le

lìgs 5,6)

Oulras feições intemas desconhecidas.

Dime nsõe s (cm):

( ). dimensão est

Ocorrência: calcários Mocambo

e Espelança.

f)iscussão: lormas sul-aurericanas atribuíd as a Seplintyali¡za ocolrent nos calbonatos da
Forrnação ltaituba (Mendes, 1966), e em sedimenlos pensilvanianos do Pelu Q"lewell el
1953).

A

a/,

espécie peluana é clatamentc distinta do rnaterial aqui descrito pela forma geral,

conr margem dorsal prolongada até a exlremidadc posteliol da concha. Mendes (1966) erigiu

S. Ianei, distinta de

S.

perdtlenuatn (Pensilvaniano da América do Norte) pol sel tnais

oblíqua e por não possuir lamelas cremrladas imbricadas. De fato, a crenulação das lamelas
bem evidente

r.ra

é

espécie norte-americana mas ausente taurbét.n nos espécimes da Forntaçào

Piauí. As espócies clas fblmações Piauí

c

Itailuba assemelham-se por selelr tnais obliquas

¡lnell i. I 999
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qùe S. perutlenrl¿rlí (Meek

& I{ayden) e pelo caráter

côlìcavo-convexo da margem anterior

Dessa fbu.na. os espécimes da Foruração Piauí são atribuídas

Subclasse Auomalodesmata

^

S. lanei Mendes, 1966.

Dall, 1 889

Superfarnília Pholadomyacea Fleming, I828

Fanrília Edurondiidae King, I850

Discussão: lìunnegar

& Newell (1974)

r'evisararn a classificação da família Edmondiidae

e

redescleveram a morfologia de espécies atlibuídas a este táxon. A prescnça de um sulco na

oharneira de cada valva, normalmente apresentarìdo cicatrizes, interpretadas por aqueles
autotes corno inser'ções de músculos suspensores, aglupa as espécies atribuídas aos gêneros
Edntondia de Koninck, 1842, Scaldia De Ryckholdt, 1'852, Carcliomorpha De Koninck, 1 852

e Alloristna King, 1844. Embora e ste caráter não seja visível no material da Formaçào
Itaituba, este é atribuído provisoriamente à família Edrnondiidae com base na semelhança
com o padrão de ornamentação e forma geral.

Gènero |idntondia de Koninck. 1842

Espécic

-tipo: Isocardia unir.tniformis Phillips,

1836

Discussão: em sua maioria, os caracteres utilizados como diagnósticos do elenco de gêneros

qne cornpõem Edmondiidae, referem-se

a

feições internas da charneira

e

cicatrizes

rnusculates (Runnegar & Newell, 197 4). Uma feição imporlanfe de Edmondia é a presença de

ul¡a crista projetada sobre a linha de charneira de arnbas

as valvas, onde ocorrem cicatrizes

dos músculos que sustentam as viscelas. A ornamentação pode variar de ausente a lamelas
que prdern ou não apresental estriações radiais.

Espécies atribuídas

ao

gênero Scaldia apresentam forma circular

e

dentes bem

descnvolvidos em cada uma das valvas,

(iu'diontnr¡tlta, ?C. sp. (Girty, 1903, 1910), ?C. inflata (Gordorl et al., 1969) têm formas

bem

caractel

ísticas. todas apresentando celta redução na altura da região antetior,

possivelmente relacionada a um liábito de selni-infauna bissada. segundo Stanley (1972).

Ánelli. 1999 Pa/eontoloqiq
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Newell (1974) diagnosrtcart¡t AllorislT?¿¡ corno ul¡a ooncha

trlongada.

apresentando ornautetltação extcrna constituída de rugosidades grosscilas. com charneita c
n'r.uscì-rlatura senlelhantes às

de Edntondia, porém. col.t.t ttlll stlpolte

proemilìente

(å¿11l,'¿J'J')

atrás da área de inser'ção da mnsculatula pedial antelior.

hrfelizmente. nenhuma das calacterísticas internas citadas acima foi verificada no material
da Formação Itaituba. Os espécimes são semelhanles na fon¡a e orÌr.amentação a espéciures

silicificados atribuídos a Edntondia, plovenienle do Permiauo do Texas e Novo México.
ilustrados por Runnegar'

& Neivell (

1

974, Fig. 2), do Carbonífero de Ohio (Molnirrgstar-.

1922. Ilst. 10, Fig. 7) , e do Permiano do Perú Qllewell , et al. 1953, Ëst. 33, Fig. 3a. b) sendo

portallto provisoriamentc atribuídas a este gênero.

cf . Edmondicr sp.

Iist. 3, Fig. I

Matcrial:

duas valvas esqucldas silicihcadas.

Dcscrição: ooncha varianclo no complimento enlre 2,4

- 3,2 cm; moderadameute

alongadas.

infladas; umbos salientes sobre a linha de chalneira, corn bicos prosógiros; cristas umbonais
ausentes; margens anterior', ventral e posterior levemente convexas; margens dorsal e venttal

paralelasl ornamentação constituída por cristas concêntricas berl marcadas. com espaçanento
cr'escente

a paltil do umbo na direção postelior', apresentando liuhas de crescitnento bem

narcadas entre as cristas; lúnula e escndo aparenlemente auselÌtes. Caractetisticas iutet'uas da
chameila c tnusculatura não visíveis.

Dimcnsõcs (cm):
Uspecime
GP/tE 2562"
UP/llr 2562t)

Largur¿r
(1,4)

2.4

J,l)

(1.ô)

Altl¡ra

Alongamento

( 1,j

,4
2,',7

Obcsidadc
5)

(1,6)

r.2J)

Ocorrência: Formação llaituba,

I)iscussño: Dualte (1938) ilustlou espécimcs de Edntondia proveuientes de algilitos
calboníferos pr'óxin.ros ao

rio

Jalapúr. Embora

as ilustrações

sej

atn insatisfatór'ias

para

corlparação, é possivel notar quc aquclcs espócimes aplesentam redução na altura da região

,lne lli,
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antcrior. col'no discutido anteriormente parã (:ø'diomot'ph(l. sendo portanto distinta, na sua
folma, dos espécimes aqui desclitos.

Os espécirles da Formação Itaituba assemelham-se, na forma geral e padrão

de

ornamentação, aos descritos do Permiano do Peru por Newell ¿¡ al. (1953), podendo tratar-se

de táxons coespecíficos. Feições externas desses bivalves assemelham-se as de

E

tt.s¡tit'm,allensis Meek. r'edescritas de carbonatos da F'or:mação Conemaugh, Pensilvaniano de

Ohìo pol Moningstar. 1922.

Gê.nero

Allorisma Krng, 1844

Espócie -tipo: Sangtùnolaria sulcala Phillips, 1836

& Newell

Discussão: dos oaracteles indicados por Runnegar
gêneto

Allorisna, somente o padrão

(1974) como diagnósticos do

de ornamentação, formado de rugosidades concôntricas,

bem rnarcadas. estão presentes no material da Formação Piauí. f)essa forma, os dois únicos
espécimes disponíveis são atribuídos tentativamente a este gênero.

cf . Allorisma sp.

Est.3,Figs.2-4
Matcrial: dois r.r.roldes composlos.
Descrição: concha variando entle 2,8 - 4,5 cm. moderadamente alongada, foftemente inflada;
umbo pouco proemìneute, posicionado junto à margem aúerior, levemente acima da linha de

charneira, com bico prosógiro, apresentando uma carena posterior fracamente marcada;

malgens dorsal

e

ventral. respectivamente, levemente côucava

paralelas; extremidade posteriot

e anterior

arredondadas. Lúnula

e

levemente convexa,

e escudo, embora

pellèitarnentc visíveis, fracamente marcadas. Otnamentação folmada
concôntlicas. bem marcadas,

d" lalgura iruegular e regularmente

por

rugosidades

espaçadas. Características

intelnas da charneíra e musculatula não visíveis.

Dirncnsõcs (cm):
lrs pccrm c

Complirnellto

Largura

l)N PM 2l i

|,'7

LMO/96

(2.4'l

(4,5)

Altlu'â

AIongâmento

Obesidâdc
I,¿3

I

j,0

não

(

r

.25)

1949
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Ocorrôncia: calcário Mocambo.
Discussão: Newell

e¡ a/. (1953) r'edescleverarr Allt¡ristnct bctrringtoni Thomas do

Pensilvaniano do Peru, Embora. do ner-l ponto de vista. nem todos os espécimes ilustrados por'

aquelcs autores (Est. 32. figs. 1-7) devam ser atribuídos ao gênelo Allorisma, é grande a
serlelhança do rnate¡ial da Formação Piauí, com alguns espécimes lá r'epresentados (Est. 32.

Figs.4, e 5a, b), Os espécimes peluanos lembrarn o lnatelial aqui descritos pelo padrão de
orlamerltação e forma geral. O padrão de ornamenlação do material peruano é, contudo. nrais

legulzrr, apresentanclo espaços côncavos entre cada .ugu.

É

porétn" dil'ícil

a

atr'ìbuição

específica do rlaterial aqui descrito sem o conhecimento das feições inten.ras. Espécirnes
atribuídos a

Alloristnu foram descritos de sedimentos do Permiano da Bacia do

Paraná.

lìrasil (l{ocha-Campos. 1969; est. 3, 1ìgs. 6,7,8), difelindo, contudo, pel¿Ì ornancntação
constituída por rugosidades mais espessas, irlegularmente espaçadas.

A.

inflectoventris

(l-lalrington) do Pelmiano da Algentina é espócie mais alongada. com umbo posicionaclo
próxirno ao comprirnento médio da concha (est. 3, 1ìg. 5).

Classe Gastropoda Cuvier, 1797

Ordem Archaeogastlopocla Thiele, 1 925
Subordem Bellerophontina Uhich

& Scofield,

1879

Família Bellelophontidae M'Coy, 1 85 1
Subfarnília Bellerophontinae M'Coy, I 85 1

Gênoo Belleroplron de Montfolt, 1808
Espécic-fipo: llellerophon vasulites de Montfott, 1808

B

e II e

r o p ho

n

(P ha r kido no I u s) a nt az o n

icus (Mendes)

Est.9, Figs. 1-7

Sinonímia: Pharkidonclus ant¿tzt¡nicus Mendes, 1966:17-18"

Matcrial: cinqüenta e um espécimes, moldes internos

es1. 1;

figs 3-4.

e externos.

Descrição: concha com em'olaurento planispilal, globosa, de perfil semi-ovalado, valiando no

cornprirlento entle 1.4

- 3 cr¡. Abeltura alnpla.

mârgem postelior côncava

e

de formalo semi circular. apresenlando

rììargeln anterior convexa, Margens laterais da abertura

espessadas, feohando parciah.neDte

o nurbílico em alguns espécimes. A rnargem antet'ior

é

,lnell¡. l!)99
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arqueada. apreselltando um sinus profundo na largutâ média. Selenizona ampla, fracamente
elevada na tegião anterior. Supelfície da concha coberta por nurnerosas linhas de crescimento

be¡r rnarcadas. que se originam no umbílico, encurvadas fracamente, e mais foftemente juuto

à selenizona. Rugas colabrais muito fiacas são visíveis em alguns espécimes. Inductura
parietal não visível.

Dinrcnsõcs (cm):

DNPM s/u 7A

DNPM I3 I

Ocorrôncia: calcários Mocambo

e Meruóca.

I)iscussão: Batten (1995:6-7) discutiu a dificuldade de se caracterizar morfologicamente
espécies de belerofontídeos corno entidades taxonômicas válidas.

A

ausência de feições

diagnósticas no grande número de espécies descritas, de diferentes regiões e idades, dificulta a
compalação mollológica e o entendimento das relações de afìnidades, na maioria dos casos. O

material da Fomração Piauí não foge a esta regra, porérn caracteriza-se, principalmente, pelo
padrão de olnamentação consistindo apenas de linhas de crescimento

e selenizona

elcvada na porção antcrior da concha. Bellerophon (Bellerophon) øassus Meek

&

mais

Worthen,

redescrito por Batten (1995:195, Fig. 1) de sedimentos moûowanos da Formação Magdalena,

Texas, difere do material da Formação Piauí pelo tamanho reduzido. Bellerophon sp.l,
descrilo pol Newell ¿t ctl. (1953:129, Est. 27, Figs. 7a, b, c) difere do material da Formação

Piauí pol sel criptonfalosa (umbílico não visível)

e mais fortemente

achatada dorso-

ventrahÌente. Mendes (1966:17-18, Est. 1, Fig. 3 e 4) desoreveu Pharkidonotus omazonicus

de sedimentos carboníleros da Formação ltaituba. Os espécimes foram desctitos como
anonfalosos, mas a julgar pela ornamentação colabral, elevação modesta da selenizona e pelo

lato de a ausência do umbílico poder ser uul artelaÍo da tafonomia, é possível que os
exemplares da Folmação Piauí sejam coespecíficos ao material da Formação Itaituba.
L.rfclizmentc. o holótipo 7-1005 indicado por Mendes (1966) como depositado na Coleção do
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de Geologia e Paleontologia não foi encÕntlado. irnpossibilitando

uma

compalação direta com o material da Folmação Piauí.

Um espécirne de ISellerophon sp. (est. 12, figs, 1-3) do Carbonífelo (sem procedência)

por aptesetltat perltl
circular. linha de selenizona mais estreita e ornamentação constituida por rugas hnas
u1iÌizado para courparação, difere do rnaterial da Fonnação Piauí

fracarlente marcadas.

Be lle

ropho n

(P

harkidonol us) sp. n.

Est.9, Fig. 8-10

Ðiagnose: arnpla supelfície achatada entre a fileila de nódulos ao lorìgo de todo o perímetro
da concha e área da selenizona fol'temente elevada ua tegião anterior.

Material-tipo: holótipo

GP/Il¡.1 1795.

Estrato-tipo: Folrnação Piauí, Neocarbonífero.
Localidadc-tipo: calcário Mocambo, Município de José de Freitas. PI.

Matcrial: um espécime. molde externo.
Descrição: concha de enrolamento planispilal, comprimida dolso-ventraltnente, auônfala,
Selcnizona ampla sobre uma carena fortemente elevada na região anterior da concha.
Onlamentação na região anterior', constituÍda por linhas de crescimer.rto finas: região posteriot'
ornamentada por rugas colabrais regularmenle espaçadas. Na porção posterior. a superfície

dolsal rnecliana é aohatada, limitada latelalmente pol duas fileiras de nódulos, lormados pela
interseção da ornamentação colabral e cristas que delimitam a selenizona. Inductura parietal
não visível.

Dimcnsões:
Espécimc

cP/ IE t 795

Altur'â
(

I,l

Largura
1,8)

c0rnpÌlmcnto
1'7

Ocorrôncia: calcár'io Mocambo.
Discussão: embora

ul

único exemplar', molde extelno, tenha sido identif,rcado no calcário

Mocar.nbo, as feições apresentadas aptesentan-se suficieutes para a ploposição cle uma nova
espécie. Euphentites nodt¡curin¿ørrs

(lIall), registlaclo pol l.loare (1961) no Desmoiuesiano

do
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Misso¡ri, aprese¡ta

ár'ea da selenizona

l¡ais estreita

e nódulos menos espaçados que a espécie

da Follração Piauí.

Familia Siluitidae Dall em Zittel-Eastman, 1913
Subfamília Euphemitinae Knight,

195 6

Eu¡themites Waarthin, 193 0

Espócie-ti¡ro: Bellerophon zrlii Fleming, I 828

Discussão:

o

gênero Euphemites

orrranrentando a concha, e por

é

reoonhecido pela presença

de cordas

espirais

ulla selenizona ampla. Este gênero difere de Retispira Kfight.

1945 da For.mação Magdalena, 'lexas (Batten, 1995) pela ausência clo padrão reticulado da
ornamentação.

Euplrcntiles sp.
Est. 13, Figs. 1 e 2

Material: um espécime, molde interno, com lestos de concha preservados sobre a superfìcie
do rnolde.

Descrição: concha com enrolamento planispiral, fottetnente involuta. Selenizona ampla,
fracamente elevada tta supelfície dorsal da coucha, posicionada entre duas cristas bem
mar.oadas. Ornar.uentação constituída

por coldas espirais fltnas, presentes apenas sobre

a

superfície posterior da concha. Abertula foÉemente côncavo-convexa. Características do
urnbílico e inductura parietal não visíveis.

Dirncnsões (cm):

c

L

lisÞéc¡rnc

GP/lU t868

l.ó

(l.8

)

2,

Ocorrôncia: Fonnação Piauí, calcário Metuóca
Discussão: uur único excmplar, reconhecido uo calcário Meruóca, apresenta resto de corlcha
mostr.ando a ornamentação constituida por cordas espirais. O material identificado por Newell

et ul. (1953:133, Esf.21, figs. 3 a e b) Do Grupo Tarma, Peru, (Peüsilvaniano médio) não
apresenta selenizona visível na supelfície da ooncha silicificada. No espécime da Forrnação

Pia¡í. a selenizona não é visível onde resto de couclla está preservado, mas está presente

Anel/ì.
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cor.no Llma cicatriz. plóxima à abertura onde a corch.a

foi parcialmenle removida. E possír'el

que a selelizona seja visível. con'ìo a impressão. apenas tlo molde intelno O espécime
identificado por Mendes (1966:16 e 17. Est. 1, fig.2) é muito semelhante aos cspécimes da
Fo¡.nação Piauí, tanto na ploeminôncia das co¡clas espirais, como nas diurensões e pode ttatarse <le táxon coespecífico. Contudo. o rnatclial está iluslrado de tnaneira insatisfatória

Subordem Euomphalacea de Koninck, 1 88

I

Farnília Euomphalidae de Koninck. 1 881
Strcrpcn'ohts de Monfort,

Dspécie tipo: S. dioq¡sii, de Monl'ort.

1B

l0:

I

810

74.

Slraparolus (Ëuontphalus) J. Sowerby, 1814

Espécie tipo: Straptrrolus pentanguh,ts J. Sowerby, 1814

espécirnes da Forrnação Piauí

a S. Antphiscaplzø Knight,

1942.

os

folam atribuídos a Slraparolus (Euomphalus) pela presença

de

Discussão: embora morfologicamente próximos

forte concavidade na face inferiol e a ausôncia da forte carena na face superiot' das voltas.
feições presentes no primeiro gênero.

S tr ap a r o lu

s (Eu ontp ha I u s) óalls/¿¿l Mendes

Est. 10,Figs. l-11

Material: dezoito espécimes, moldes internos e extetnos, com l'al'os restos de

concha

reclistalizados plese::vados.

Dcscrição: concha discóide, com espira levemente elevada, amplamente fanelonfalosa, de
seção transversal subquadracla em todas as vohas. Face superior da concha carenada.

levelnente convexa; face inferior fortemente côncava. Face superiol das voltas iniciais
achatada, tornando-se levemente convexa nas voltas rnais novas; face infelior das voltas
carenada. lracamente côncava. Face latelal externa das voltas levemente convexa. Limites

etltre as superfícies superior', lateral e inlèrior separadas por carenas fracas e lisas. As voltas
tocam-se ao longo de toda a ontogenia da concha; a sutLrra nas superfícies supeliot e inferior
são

plofindas e distintas. O quarto 1ìnal da última volta desloca-se dislintamente pelo eixo

de

Anelli,
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enrolarnento na direção venîal. NlLcleus não visível. Linhas de crescimento bem marcadas,

com padrão sigmoidal nas supelfícies superiol e inferiot. Zonas de espessamento das linhas
de clescimento ausentes. Caracter'ísticas da abertura não visíveis.

Dimensões (cm)
Altu râ

lts pccr ¡n e

2,J
2.6

U.

s/r')

Lalgura

DNPM 267

M0/5
(0,8)
t,u)

DNPM s¡r7B

l)NPM

s/D

/(

l_l\tlvlu//

t.7
t,8

0 .4)

u./

GP/l E 1703a'l

Ocolrôncia: calcário tnocaurbo.
Discussão: Duarte (1938) identificou Euornphalus sulcifer Giny e E. luxus Write em rocha
calbor.rífera aflorante na área do Rio Jatapu, Amazonas. Contudo. as descrições são pobres e â

qualidade das fignras insuficientes para compalação.

Mendes (1966:19) descreveu espécimes de Euomphalus batist(ti coletados por f)erby no

século passado

e

iclentifioados apenas como provenientes de ârea próxima

Itaituba, PA, plovavehnente correspondentes

à

à cidade

de

Formação Itaituba (Pensilvaniano). A

descrição dos espécimes, incluindo as dimensões, são perfeitamente compatíveis com o
material da Fomração Piauí, devendo tratar-se de mesma espécie.
Apesar de suas grandes dimensões. o exemplal a que Mendes (1966:19) se referiu como

provenierfe da localidade de Bom Jaldim, depositado nas coleções do IG/USP, mostra a
mesrna rnolfologia de Stroparolus (Euomphalus) batistai (esf. 10,

fig.

12).

I)uomphalus årowrl Thomas, do Pensilvaniano Médio, Grupo Tarma, Peru, redescrito por

Newell e/ al. (1953) difele do material da For-mação Piauí por possuir as superfícies inferior

e

superior côncavas, e pelo maior diâmetlo relativo da região terminal da última volta.

Straparollus (Euomphalus) tnuricatus registrado por Batten (1995) de sedimentos
morrowanos da Fonr-ração Magdalena, Permiano do 'fexas, difere da espécie da Formação

Piauí pela concavidade da supelfíoie supelior de cada volta

e pelas dimensões

reduzidas.

Subordem Pleurotomariir.ra Cox & I(night, 1960

Supelfamília Pleulotomat'iacea Swainson, 1 840

muito

Ane/li. 1999 ^ P leontolosiu
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Família Eotomaliidae Wenz.

193 8

Sultfantílict Eotonnriinqe Wenz, 1938

Iribo

Ptychornpl-ralides Wcnz, I 93

8

Gênero Euconos:pira Ubich in Ulricjr e Scofield. 1 879

Espécie tipo: Pleurotontaria ttu'biniforn¿i.ç Meck & Worthen, 1861

Discussão: o matelial disponível é escasso, incluindo dois exemplales: um molde iutelno
û'agmentado (l,MO/158), não aplcscntando a [rltima volta e abertula. e um molde externo

(LIIS/21), defolmado. com apenas uma das voltas preselvadas, apresentaÌ.ìdo as liuhas
crescimento.

A

de

diagnose de Peel (1985:104) para o gôuero Euconospira lJlrich, 1879, inclui

como feições diagnósticas a presença de "fortes carenas" na legião inlèrior de cada volta, uma

feição possivelmente presente nos espécimes da Formação Piauí, porém pouco visível. Os
cspécimcs da Folmação Piauí são atlibuídos a este gênero por aplesentarem folma geral.
calacter'ísticas do rulbílico, posição da selenizona e ausôncia de nódulos como ornamentação

e lir.rlras de orescimento características de Eucottospira, como ilustrado por Knigth cl

a/.

(1960:1203, figs. 118, 10) e Pell (1985:105; Fig. 6.6.14).

Euconospira cf. brasiliensis Mendes" 1966
Est, 11, Figs.9-14

Matcrial: três espécimes, rnolde s internos, fragrnentados
Dcscrição: concha troquiforl'rle, corll até 5 revoluções nos exemplares examinados, última
volta levemenle expandida. Faces de cada revolução aohatadas, diminuindo em inclinação nas

voltas mais jovens, conferindo o forr.nato ligeiramente collvexo ao perf,rl lateral da concha.
Nucleus não visivel. Ângulo apical en1 tomo de 70u. Suturas dislinlas, não encobeltas pela

volta posterior'. Área de \ocalizaçáo da selenizona estreita, no limite entre as faces superior

e

inferior de cada revolução. Carenas não visíveis. Face inferior da irltima volta levemente
convexa. Umbílico estreito. Linhas de crescimento. visíveis no exemplar LESl21, rnuito finas,

plosóclinas. Abeltura não visível.

Dimensõcs (crn)
Esnécimc

Altu ra

lJrãnrctro

l-MO/l5E

l¿,4 )

(2.S)

Angulo

¿ìDrc¿ll

70"

3l
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Ocorrôncia: calcários Mocambo

e Espelança.

Discussão: Mendes (1966:20-21. Est, 1,

fig. 7)

descreveu Euconospira brasiliensis de

calcário da Formação Itaituba. Embora este r¡atetial não este.ja disponível para análise e

a

ilr.rstlação do espécin-rc não scja de boa qualidade, feições descritas tais como o ângulo apical

em torno de 70n, selenizona estleita, e dimensões, sugerem coespecificidade com o mate¡ial
da Formação Píauí.

Ontphalotrochus obtusispira (Schr.rmard, 1859), do Grupo Copacabana, Permiano do
Pern (Newell et u.l. 1953), aprcsenta duas calenas que delimitam uma superfícies lateral

e

inlèr'iol na face superiol da concha, características estas ausentes no material das formações
Piar"rí e

ltaituba. Além disso. essa espécie é amplamente faneronfalosa.
Iiuconospir"u disjlûlcta. descrita por Yochelson (1962:30, Est. 5, figs. 36,39, 4l-42;

apud Gordon et al. 1969) de sedimentos rnississipianos de Arkansas e Oklahoma apresenta
selenizona estreita, umbílico estreito e linhas de crescimento semelhantes ao material da
Irormação Piauí e ltaituba. Contudo, a presença de uma superfície inferior na face superior da

conclia é unla característica muito marcante que a distingue de E. brasiliensis Mendes, 1966.
Duas espécies do Carboníf'ero superior do Texas, EU A, Trepospira depressa (Conrad) (est.
12, figs. 8-10), e I(orthetnia tabtictta (Conrad) (est. 12, frg. 6 e 7), distinguern-se do material

da Formação Piauí, dentre outras características, pelo forte achatamento apical-abapical na
pril-reira espécie, e pela separação das faces inferiol e superior de cada volta por uma carena
rnuito proerninente. Nos dois casos a ornaüentação por nódulos é bastante evidente

.

Os espécitnes da Formação Piauí são tentativanentc atribuídos a Euconospira brasilîensis

Mendes, 1966.
?Archaeogastropoda
Subordern Mur-chisoniinae Cox & Knight, 1960

Supelfamília Murchisoniacea Koken, 1896
Família Murchisonidae Koken, 1896
G

oniasnta f'omlin, I 930

Espécie tipo: Mtu'chisonia las¿tllensis Worthen, 1890

I)iscussão: o gênero Goniasma Tomlin, 1930 é comurnente encontrado ern sedimentos do
Pensilvaniano médio das Américas e Eulopa. Caracteriza-se pela face superior, de cada volta.

lisa e pelo pal de carenas e selenizona situados inteiramente na face inferior, sendo a carena

mais supelior coicidente com a bolda infeliol cla selenizona. Batten (1995:20) propôs

¿Inelli. 1999
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Gonittstna como subgôllero de Stegocoelio por possuir selenizona inteiramente colocada na
face inferior de cada revolução. tendo o limite superior sobre a dobra periférica.

Ste goc o

eI

ia

(G

on

ía sma)

lasall ensis (Worthen)

Est. I l, Figs. 1-7

Espécie-tipo: Mrtrchisonia (Slegocoelia) compacta Donald, 1889

Material

: seis espécirnes. moldes externos e internos.

Dcscrição: Concha cônica, turrilelada. Espécimes maiores aplesentando até
Ângulo apical variando entre 20"

-

l0

revoluçòcs.

27" . Faces superior c inferiol de cada volta, retas ou rnLrito

fracamente côncavas, separadas por forte dobra perifér'ica de ângulo em torno de 135" no

cornplimento médio, situada na ahura rnediana de cada volta. Sutura rasa. I.argula de cada
revolução igual a duas vezes a altura. F'ace superior lisa; face inferior apresentando selenizona

e trôs carenas, sendo a mais infèriol fraca, posioionada sobre a sutura ou inediatanente
acima. Umbílico anônfalo. Selenizona levemente côncava, ocupando aploximadamente um

quinto do comprimento de uma revolução, com margem superior coincidente com a dobra

peliférica da revolução e margem inferior soble oarena supetiot. Espaçamento e[tre

as

calenas pouco maior que a lalgura da selenizona. Uma terceira carena está presente na última

volta. Feições da abeíura, tais corno a dobra da selenizona e lábios, não preservados. Linhas
de crescimenlo não preselvadas.

Dimcnsões (cm)
Espécime

(ìt)/ìì-t

405R

t)NPM 2 /{)
cP/l H t 583
GP/1Ft 4039t)

Alturâ

l-tr¿irÌlctl.o

1.5

0.5

20"

,2
1.7

0.)

'¿J'

0,6

2t"

0,8

U,J

Angulo âDrcâl

Ocorrência: caloário Mocambo e siltito arroxeado da Formação Piauí, de proveniôncia
incerta.

Discussão: Newell e¡ al (1953:135-136, Est.28,

fig.5) atlibuír'am duvidosamente espécimes

silicificados, fragmentários, provenientes do Grupo Copacabana, Peru, ao gênero Gortiasma,.

As desctições não incluem a presença de carenas na lace infeliol de cada levolução, além
daquela que mafca

o limite inlèriol da selenizona. IJma carena na face supelior, junto

sutura, parece estar presente no exemplal ilustlado.

à
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Floare (1961:162, Est.22^ hgs 19-20) descreveu Goniasma lasallensis do Desmoineslano

do sudeste do Estado do Missouri. O material da Formação Piaui deve ser coespeci{ico

de

Gt¡niasna lctsallensis, vatiaudo apenas pol possuir uma terceira cosfela na última volta.

Stegocoelia (Goniasmo) lasallensis identifìcada

por Batten (1995) da

Formação

Madalegna (Morrowano), T'cxas, difere do tnaterial da Formação Piauí pela selenizona mais
larga e pela forte concavidade da face superior das revoluções. O próprio autor questiona a
sua atlibuição do material do Texas à espécie S. (Goniasma) lasqllensis.

Donttldinu? Knight" 1933, sp. descrita por Mcndes (1966, Est. 1, Fig. 11), da Fonnação
Itaituba, difere do matelial da Ëormação Piauí pelo ângulo apical pronunciado (em torno de
40u, est. 12, ñgs. 4 e 5), e pela concavidade mais malcada e uniforme dos flancos laterais de
cada volta.

Subclasse Opisthobranchia

Milne Edwards, 1848

Ordem Cephalaspidea Fischer, 1883
Superfarnília Acteoninacea D'orbigny, 1 842

Família Äcteoninidae Pcelincev, i 960
Girryspira Knight, 1936

Espécie tipo: Bulimella canaliculata Hall, 1856

Discussão: ver discussão em Kolmam & Yochelson (197 6) e Erwin (1988a)

?

Gittyspira sp.

Est. 13 , Fig.

3

Matcrial: um único exemplar, molde interno.
Descrição: concha pequena, fusiforme, tunitelada. Ângulo apical em tofllo de 20o. Largura de
cada revolução pouco maior que o comprimento conferindo uma forma subquadrada a cada

voìta. Face lateral de cada revolução levemente convexa. Dobra periférica não visível no
molde inlerno. Sulura estreita e profunda. Feições da abertura, umbílico e omamentação não
visíveis.

Dimensõcs (cm):
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Ocorrência: calcário Mocambo.
I)iscussão: o exemplar é tentativamente atribuído ao gênelo Gyrtispira Krigt, 1936. presente
em sedimentos do Calbonífeto e Permiano da Arnérica do Norte e Europa. Por tratar-se de um

único exemplar, molde interno, algumas das feições diagnósticas. como por exemplo
prcsentes

na

abertura. não estão accssíveis

no

exernplar, dificultando

a

as

comparaçào

morfológica corn outros grupos. Batten (1995:35, fig. 50) descreveu Girlyspiru minuta
(Stevens, 1858), de sedimentos nlolrowanos da Forrnação Magdalena (Morrowano), Texas.

G. ntinula distingue-se do material da Formação Piauí apenas por possuir a última volta um
pouco mais inflada. [Jm outro gênero, Meekospira, também presente na Formação Magdalena

(Batten. 1995), assemelha-se ao rnaterial aqui descl'ito. Trata-se, contudo, de runa forma mais
foltemente tulritelada. Gyrtispira parece estar ausente Paleozóico superior do Peru (Newell et

al. 1953) e Forrnação Itaituba (Mencles,

1966).

Ordem Caenogastropoda Cox, 1959

Superfanília Subulitacea Lindström, 1 884
Família Subulitidae Lindström, 1884
Subfamília Soleniscinae Wenz,

193 8

Gênero Slrobeus de Koninck, 1881

Espécie-tipo: Slrobeus ventricosus de Koninck, 1881:26, por designação subseqüente de
Cossmann, 1909:102.: Ianthinopsis Meek & Wofhen, 1866; Sphaeorodonla Keyes, 1889.

Discussão: Erwin (1988b) Ìevisou

o

gênero Strobeus. Dentre as feições mais garacterísticas

do gênero estão a presença de uma dobra columelal e a última volta inflada. Embora

a

abertura não esteja preservada para o reconhecimento de uma dobra columelar, o material da
Formação Piauí é tentativamente atribuído a este gênelo pelas características da última volta e

forrna gelal.

Strobetts sp.

Est. 1l, Fig.

Matc¡ial: ur¡ molde interno fragmentado.

8
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Descrição: collcha peqì-Ìena. fusilolt¡e. apleselltalldo até 4 r'evoluções. Ângulo apical em
totno de 45o, Lalgula cle cada revolnção âploxinadamente duas vezes a altula Voita do colpo

levertcnte expandicl¿I. Dobta pcrifélica e carellas ausentes. Iraccs latetais das revolttçòes
levcrnente coltvexas. Sutul'a profulÌda e estreita. Feições da última |evolução. abeltula.
unlbílico e ornamentação não visíveis,

Dirncnsões (cm)
EsDécimc

LM()/

I

Altura

Diâmctro

t.3

0.8

i

Anr¡ulo aDical
45'

Ocorrôncia: calcál'io Mocambo.
Discussão: por tlatar-se apenas de molde interno, divetsas feições diaguósticas não cstão

visívcis. Assim, não há elementos sul-lcientes para rÌma iderttificação ao nível cspccífico
Newell ¿¡ at. (1953:116, Ilst. 29, Irig. 12) descreveram slt.oheus regularis (cox) do Gtupo
Copacabana (Permiano inferior), Peru. Mendes (1966:26,

Est. l, Fig. 9)

duvidosamente um espécime da Formação Itaituba ao gënerc lanlhinops'ir Meek
S.

attibuitr

& worthen.

printigenius (Conrad) e S. poronlus Kues, descritos por Battem (1995:34, Fig. 48 e 49) de

sedimeDtos

da Formação Magdalena (MolTowano), Texas, são espéciss nais

infladas

apresentanclo ângulos apicais mais pronunciados que as espercies sul-americanas. É possível.

e

dependen<lo da análise de matelial tnelhor preservado, que os espécimes sul-anrericauos
sej

arn ooespecífrcos.

Subclasse Plosoblanchia Mihre-Edwards, 1848

Otdem Mesogastropoda Thiele 1925
Superlamília Loxonematacea Koken, 1 889
Família Turritellidae Woodward, I 851
Orthonemtt Meek e Wolthcn, 1851

lìspécie-tipo: Eunemttf sal¡¿rl Meek & Worthen,

1

86 I

Discussão: a atr.ibuição do material da Formação Piauí ao gê,nero orthonenl¿r deve-se

à

presellça de urna carena imediatamente abaixo da clobla da sututa, de acordo com a diagnose

ofeleoida pol Elwin (1988b:567).

Itt,

lli
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Orlhonenta sp.
Est. 13, Figs. 4 - 6

Matcrial: um tnolde extertlo fiagurentado.

f)cscrição: concha alongada. cônica. Espécimes, fragmentados, apresentando até

5

rcvoluções; 7 a 8 devern eslal prcsentes em espécimes completos. Largura de cada revolução

o comprimento. Ângulo apical em torno de 23o. Sutura ampla e profunda. Duas
care¡as mLlito 1ìacas poclem estar ltresentcs imediatamcnte aoinla e abaixo da sutura,
defininclo urn perfil lateral achatado ou levemente convexo para cada volta. Ornamentação

clnas vezes

constituída apeltas por linhas de crescimento muito fracas e finas Feições da abeÉura

e

umbílico não visír'eis.
Dimcnsõcs (cm):
!ls pécim

e

LMO/151

DNPM s/n

7

Altu r'â

Diâmctro

Ansulo âDical

2,t)

0,E

30 "

2,5

t,l

45"

Ocorrência : calcário Mocatnbo.
Discussão: a preservação do material é insuficiente para uma comparação a nível específico.
Esre gênero foi reconhecido com dúvidas por Newell et al (1953:148, EsL 29,fltg.13) em
seclinrentos

do Grupo copacabana, Peru. Esta espécie e

o.

salteri Meek

&

worthen

'fexas, distinguem-se do
identificado por llatten (1995:29, Fig. 40a e 4b) no Pensilvaniano do

matelial da Formação Piar,rí por possuírem a calena sob a sutura mais foÉemente marcada,
alérn de uma ângulo apical rnais fechado- Orthonema parece estar ausente na Formação
Itaitul¡a.

Classe Cephalopoda Cuvier, 1797
Subclasse Nautiloidea Agassiz, 1 847

Ordem Orthocerida Kuhn, 1940
Supelfamília Orthoceratacea M'Coy, 1 844

'äi:::ïi","'i,i:i:"T::î;ä
Bspécie-tipo: Ortltoceratires regularis Schlotlieim, I 820

43
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Orlhocera.s sp.

Est. 13. Figs. 7 - 12

Material: oito lnoldes intelnos

ir.rcornpietos.

Descrição: concha de ângulo apical entte

6o

-

7o; ci¡cular elu seção transvelsal. Expansão das

câmalas legular. Septo simples, igualmente espaçados, levemenle convexÕ dorsalurente.
apresentando linha de sutura relililea, não elaborada. llt.n torno de duas (tros espécir.nes
menores) a quatro (nos cspécimes maiores) câmalas oclrpanr espaço eqr,rivalente ao diâmetro
da concha. Um dos fragnreutos tnais l¡etl preselvados (LMO 90b; est. 13, hg. 9) contendo
câr.naras apresenta 5,5 or.n de cornplimenlo e 2,2 cm na extremidade adotal.

13

O silúnoulo está

localizado cxccnlricamente. a uula distância do centlo do fragtnocoue pouco meuor ql-le a
t.netade do

raio: na câmala o sifúnculo é expandido adoraltnentc. O rnolde inteluo é liso. Um

exernplar, LMO 101a, molde externo com restos de concha, não rrostra linhas cle crescimcuto.

Dimcnsõe s (cm):
CornDrimento

No. Cârnâr'âs

!.lsnCcI m c

ul'cL,5

Maiol diâme tro
0,5

I

l,M()/9(Ja
LMO/9Ob

t3

DNPM/269

6

DNPM/IJ6

5

4

2.1

1)
¿,t)

2,2

LMO/l0la

4

U,9

Ocorrôncia: calcário Mocarnbo.
Discussão: a taxonomia do cefàlópode aqui desolito está de acoldo com a oferecida por
Sweet

(

1

964)

Mendes

desclever

(

1

lo volune

do Tre¿tlise

o.f

Invertebrate Pttleontology relèl'entc aos ccfalópodes.

966) r'eferiu-se a presença de Orlhocertts na F'ot'uração Itaituba, sem, no entanto'

ou

aplesentar ilustração fotogr'áfioa.

IIoate (1961) identioltcou

como

P.seudorthr¡cercts nautilóides do Pensilvaniano do Missouri, EIJA. Esse material é, no entanto,

mal pleselvado, não ofelecondo condiçõcs para compalação.

Filo Brachiopocla Duméril, 1 806
Classe Inarticulata Lluxley, I869

Ordem Àcrotr eticla Kuhn, 1949
Subolder.n Acrotretidiua Kuhn, 1949

SuperfarnÍlia Discinacea Ciray, 1 840

Família Disoinidae Gray, 1 840
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Subfàmília Orbiculoideinae Schuchelt & l,e Vene, 1929
Gê.nerc Or

hi

ut lo ide

a

cl'

Orbiglry, 1 847

Bspécie-tipo: Orhiculo Jòrbe sl Davidson, 1848.
Discussão: de aco¡do corn Rowell (1965) e Cocks (1985), o gênero Orhiculoidea acornoda
braquiópodes inarticulados de perfil semicircular': valva pedicular sub-cônica

à

côncava,

aplesentando rulir abeltula pedicular triangular', estleita c alongada, fechada uas formas seuis;

blaquial gentilmente cônica. com ápioe submarginal. Estas características apoiam com

e valva

scgurança a atribuição do rnatelial da Formação Piauí a este gênero.

Or

b

iculo itlea pr

i

et

ana Clt onrc

Est. 14, figs. 1-7

Sinonímia:
Orbiculoideu meekana 1'homas: 402; Est. 24,frgs. 11,,12, 1930
OrbicrLloidea pri¿¡a¡ra Newell et al. :51, Est. 5, figs. la-4b, 1953.

Material: quinze moldes internos, valvas pediculales

e braquiais.

I)escrição: concha de tamanho médio, biconvexa , cilcular, com altura equivalente

a

um terço

do diâmetlo. Vah a blaquial cônica, com bico elevado, situado a aproximadamente um terço

do diâmetro da urargem posterior; perfil, a parlil da margem anterior ao ápice, levemente
convoxo, periil. do ápice à r'nargem posterior, levemerÌte côncavo. Valva pedicular levemente
colrvcxa na região do ápicc, aohatada na perifelia; cicatliz da abertua pedicular relativamente
ampla, losangula¡. estendendo-se do ápice até dois terços da distância até a margem posterior,
ápice levemente deslocado do centro na direção posterior.
Omamentação na valva pediculal bem rnalcada, constituída por cristas concêntricas, finas,
aparentes nas duas faces da valva. Valva pedicular olnamentada por linhas finas, fracatnente
marcaclas.

Dilncnsões (cm):

lìspécinre
1579 B

CP/lI.
GP/l

Ii 1885
ì

Valva
doÌsâl

CompÌimeIlto

La Igur'â

(0,3)

,0

u,J

dorsal

iP/ ì I'. ìlt4

dorsal

,U

iPl ll-. llí4i
GP/lll 16 l-::

ventÌal

I

(
(

ventral

Altura

,0

,0

U,J
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C)corrência : calcário Ìisperança.

I)iscussão: a diagnosc das diferentes espécies incluídas ern Orbicttloidea, identificadas er.r.r
pl.aticameute toclos os contineutes (Ordoviciano-Permiano) não são suficientnlente claras e
cousistenfe para alribuições específicas seguras. O mater:ial da lìormação Piauí. uo entanto.

é

se¡lellrante na fbrma geral a O. prietqno. descrita por Newell ¿¡ a/, (1953) do Pensilvaniano
clo Pelu.

Classe Alticulata I-Iuxley. 1869

Oldern Stlophomenida Opik, 1934
Subordern Strophomenidina Opik, 1934

Superlàrnília l)avidsoniacea King, 1 850
Família Schuchertellidac Williams. 1953

Discussão: Cinco gêneros apresentando morfologia m¡:ito semelhaute, Kiangsiellu Grabau &
Chao, 1927 , Derbyoides Dumbat & Condra, 1932, Derbyia Waagen, 1884, Tapaiotia Dresser.
1954, e Orthotel¿s Fischer de Waldheim, 1829, são comulls em seditnentos neocalbouíferos

das bacias do norte da América do Sul e meio-oeste da Ar¡érica do Norte. O material da

Forrração Piauí difer.e de Kiangsiella pela presença, neste último gênefo, de plicas radiais
ber.n marcadas na região anterior da valva pedicular"

De acordo com MeDdes

(I

956b),

Derbyoicles clifere de Derbyia pela ausôncia d.e extensões posteriorcs das placas crurais
circur.rsclevendo as impressões musculales e ausôncia das plac;as crwais. Tapaiolitt é, ûa

opinião rle alguDs autores (Mendes, 1956b; Cooper'& Grant, 1974) sinônimo de Derbyctides.

Devido

a

r¡á preservação do rnaterial da F'ormação Pìauí, e a falta de consenso entre vários

autores (Mendes, 1956b, Muir'-Wood

&

Williams, 1965; Ilenry

&

Gordon, 1973) com

respeito aos agrupamentos de espécies de schuchettellídeos, os espécimes aqui descrito são
provisoliamente atr-ibuídos a família Schuchertellidae Willi ams,

I 95 3.

Schucheúellidac
Gon. e sp. ind.

Est. 24. figs. 8-10

Material: 'hôs rlroldes iutcrnos

de valva pediculat'c utn rnoldc interno de vah'a braquial

.,l n e l l

i.

199

9
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.s í.s

te
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Dcscrição: Linha de charneira menor que a largura máxiìna da concha. Valva pedicular
fortemente convexa. levemente côtlcava nos lôbos laterais. apresentando legião umbonal
Ievclnente deprimida; bico
fr.ac¿r.ncnte convexa.

e

caractetísticas

da interárea não visíveis. Valva braquial

Valvas olnamentadas por costelas radiais finas que se multiplicam por

inter.calação. apresentando faixas concêntricas regularnìente espaçadas na região anterior.

Plicação anterior ausente. Interior da valva pedicular com dois deDtes ourtos, divergentes;
septo mediauo curto e fiaco. não alcançando o pseudodeltírio; marcas musculales amplas,

flabcliformcs; chilídio não visível. Interior da valva braquial não preservado.
Dirncnsõcs

(cr.r.r):

Espécinìc

DNPM 270

t,MO/t

I

Collrprimcnto

Vr¡lva
pedicula

Altura

LarguÌa

(3,0)

3,E)

(t,2)

4,5)

pcdrcu larr

Ocorrôncia: calcários Mocarnbo, Meluóca, Contendas.
Discussão: Mendes desoreveu Kiangsiella halliana da Fonlação Itaituba. Esta espécie difere

do material da Formação Piauí por possuir as plicas radiais características do gênero e pelo
tanranho reduzido. Derbyoicles tapaioensis Mendes (Derby) redesctito por Mendes (1956b),

consideraudo a convexidade lraca da valva braquial e o padrão de ornamentação radial

e

concônlrica, é a espécie que mais assemelha-se ao material aqui descrito, No entanto, não é

possível

a

ao

atribuição da espécie da Formação Piauí

calacLerísticas do septo na valva pedicular. Outra espécie

gênero Derbyoides devido

sinilar, Derbyia buchi (d'Orbigny),

foi identilrcada por Newell et al. (\953) do Pern.riano inferior do Grupo

Copagabana. Difere,

no entanto, do material aqui desorito ¡rela convexidade mais fraca da valva pedicular'

Filo Arlhropoda
Classe Trilobita Walch

Ordem Ptychopariida Swimrelton,

l9l

Subotdetn Illaenina .Iaanusson, 1959
Sr-rpellàrnília Proetacea Salter, 1864

Faniília Phillipsiidae Oehlert, 1 886

Gènero Palladin Weller, 193 6

Espócic-tipo: GrilJirhitles ntorrowensis Mather. I915.

às

5

.t'¡, lli l9c)') f,rl,:,tDtt)lut'iLt.\t\l .ttt,it¡'\l

4'7

os
Discussão: weiler (1936a:704) emendou a diagnose de Philli¡tsiu Portlock iucluir.rdo
seguintes eleurel.llos: glabela não expanclida anteriorlnente. borda do clanídio estreitx e

achatada e borda clo pigídio estleita, sendo que a segnlentação dos lobos pleurais estende-se
muiro próximo à marger.u posterior da glabela. A espécie-tipo de Phillipsia, P

até

gentntuliJera (Phillips) apreserlla ainda lobos laterais r.ro cranídio.

o

gênero Arneura, erigìdo

por WelleÌ (193(t:713), tem por espécie -Iipo Phitlipsia (Grffithides) sungornonensis Meek &
Worthen. 1865, que possui uma borda cr'¿¡nidial achatada, Iobos latelais no crauídio, e um
pigíclio anguloso na extrcr.niclacle posterior, características que estão ausentes uo t¡¿rterìal da
Fon.nação Piaui estudado aqni estudado e aquele estudado por Kegel (1951)'

Kegel (1951) descreveu Philtipsia (Antetn'a) pl.urnnteri Kegel do calcário Mocambo,
Forrração Piauí, e P. (Anteura) duartei de várìas localidades clo Calbonífcto cìo Amazonas.

Kegel (1951) não justificou sua atribuição das duas espécies desctitas àquele gêneLo.
Contudo, a presença de lobos latelais uo cranídio em P. (1.) plztnmteri e a presença de

o

ìametltação linear de tubér'culos nos lobos pleurais (não ilustrados pol Kegel, 1 95 I ), podeDr

justilicar a sua atribuição. Iìartiugton et al. (1959) incluiu Da diagnose de Phillipsiu un
pigídio sem uma borda clatameute demarcada, diferindo do material ilustrado pol Kegel
(1es 1).

os espécimes

cla Formação Piauí são atribuídos aqui

no gênero Palladin por possuirem

sornente os lobos basais no cranídio e bordas cranidial e pigidial alnplas e bem definidas.

O gênero Kctskia Weller,1936, morfologicamente muito próxirno de Palladin, difere deste
pcla p¡esença de lobos lalerais no cranídio, pigídìo lelativan'reute graude, e boldas cranìdial e
pigidial estreitas.
Oulras refer.ê¡cias tralando de questões referentes a família Phillipsiidae estão em Thomas

(1971) e Thomas & Fortey (i985).

Paltadin plutnmeri (Kegel, 1951) u. comb'
Est.24, Figs. 1-3

Sinonímia: Phillipsicr (Antetu'n) ¡slumtneri Kegel, 1951 16-22; Est l, figs 1,2'

Matcrial: utn cranídio

e trôs

pigídios. moldes internos.

Descrição: craníclio convexo em toda s¡perfície. pottco mais elevado posteriormente,
clcspr:ovido de tubérculos; uura leve constrição

uo seu comprimenlo mécljo oollfeLe ulna

aparê¡cia expandida para as bordas antelior e posterior; Iobos glabelares basais ptoeminentes.

Anelli. I999
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oblíquos em relação ao eixo axial do cranídio.

Un telceito lobo, muito fraco, está presente

{3ntre os lobos basais ua extret.uidade posterior do cranídio. Lobos glabelares lateÌais ausentes'

Borcla anter.ior. do cranídio estr.eita, levemente convexa, separada da glabela por um sulco
em
raso, Anel ocipital não tuberculado, fortemente convexo, arqueado posteriormente. Pigídio
i.orma cle eScudo. rnaior em largura que lìo conÌprimento. Borda ampla, levemente convexa.

l-obos pleurais convexos, fracat.ttente destacados da bo¡da; lobo axial abruptamente destacado
sobre os lobos pleurais. Na margem anterior, os lobos pleurais são iguais na largura ao lobo

A borda nesta extremiclacle equivale a 1/3 da largura de um dos lobos. Os segmentÔs são
definiclos por sulcos angular.es e mais profundos quanto mais próximos da extremidade
¿rxial.

antel.jor. torna¡do-se rasos postcriormente: em torno de 10 pleurais e 15 axiais. Segmento

articular axial antelior não visível. Segmentos pleurais simples. Granulação nos segmentÕs
pleulais e axial auseute. Feições do céfalo e tórax não preservadas.

Dime nsões (cm):
EsÞecj¡rìc

DNPM s/n

l5A

I]NPM ( I94)

t-Mo/I0
¡

l

C

craìidio

0,9
o,1

0,3

u,)

{J,J'

1)*

(),6

0.jr

0,u

0,2 x

o 5*

oisíd io
Þrgidìo

,t\ t.tvl s/t] tJtl

l,

parlc do corDo

pigidio

U,J

-

C)corrência: calcário Mocambo.
Discussão: Duatte (1938, 5-6, est.1

fig. l0 e est. 3, fig' 15)

descreveu Anisopyge antiqua

Gir.ty de argilitos da Formação itaituba, próximos ao Rio Jatapú, Bacia do Amazonas. Tratase cle um pigidio que não é suhcientetnente bem ilustrado para comparação direta com o
rnaterial da Formação Piauí. Na minha opinião, foi arriscada a atribuição do material do Rio

Giiy

pela análise de apenas dois pigídeos. Diversas
caraclerísticas diagnósticas do gênero referem-se ao cranídio, não analisado por l)uarte
(1938). Além disso, é diagnóstico de Anisopyge um lobo axial pigidial com numerosos

Jatapú

ao

gêrtero Anisopyge

sonritos (Flanin gton el a|,,1969:0402, Harrington, 1968), feição não presente no material do

Rio .IatapÍr.
O pigídio de Grffithitte'; tapajoensis, ilustrado pot Katzer (1903:151, est 4,

figs

Ba-c)

pr.ocedente tle rochas calbonífelas (provavehnente calcários da Formação ltaituba) do baixo

Anrazonas. é mais agudo na extremidade posterior em relação ao de Palladin sp. da Formação
Piauí, o ¡ú¡rero de segmentos pleurais é ¡raior (ent¡e

illterna- unl tubdrculo bem evidente.

l0 -12) e possllem,

cada um, na margem
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(Gitty) do
Gor.don ¿/ at. (1969:35, est. 5, fìgs. l-23) descrever-r PaÌlatlitt mucronaÍus
F',olhelho Fayetteville. Mississipiauo

do Arkansas. llstaclos unidos.

o

material difele da

por
espécie da Foturação Piauí por possr:il cra¡ídio e segmentos do pigídio ornatleutados
gr.âr.rulos,

e

segl.tlelltos do pigídio sul:divididos por um sulco laso,

prollutÌciada do cranídio, obset'vada IÌo matelial do Arkansas

e

A

expansão anterior

ausente no tnaterial da

(Gordon ut
For.mação Piauí, deve r.efletil variações ontogené1icas eut|e aqneles espéciles

ai.

1qôq i7).

Filo Blyozoa Ehlenbelg.
Classe Stenolaemata

183 I

Bolg, 1926

Oldern Clyptostomata Vine, 1883
Família Phylloporidilae Uhich 1 890

Discussão: o material da Formação Piauí apresenta-se sob fotma cle moldes exlernos' com

matcrial original e/ou preenchido por calcita reclistalizada, sendo difícil a obse::vação de
zoécios, bem como

a

tomada de dimensões.

No

conceito da taxonotnia atual para

Cryptostomata (Blake, 1983) os caracteres utilizados para agrupar as trôs l'amílias basais

dent|o daquela ordem,

a

saber, Arlluostylidae, Phyllopolinidae, Rhinidiclyidae

e

Stictoporelli<lae, incluem na morfologia e arranjo dos zoécios, calacteres inacessíveis no
mater.ial da For.mação Piauí. contudo, pelas características que definiam táxons da antiga

família Fenestellidae Ki¡g. 1850 (Bassler, 1953), tais como zoáIios reticnlados com
interespaços circulales ou elípticos, agrupados ern Phylloporid ina.e, o matel'ial aqui dcscrito

é

tentativatnente alocado uesta lamília.

?

Phylloporidinae

Gen. e sp. indet.
Est. 24, Í1ig. 4 - 7

Matcrial: oilo moldes extetnos fragmentados
Descrição: zoário uniformemente fenestrado, apleselltando sete fenesttas circulares e T ramos

e¡r 5 ¡rilíl¡ret¡os. Alguns espécirnes aplesentando 4 fenestt'as mais altas que largas e 6 ramos
eln 5 milírnettos. Calacterístic¿rs dos ratnos e zoécios tlão visÍveis.
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Ocorrência: calcários Mocaurbo. Meruóca

e Contendas.

Discussão: é possívcl que a valiação nas características acima descritas (fenestras circulares.
esr. 24. figs.

4.6.7. e fenestlas r.nais altas que latgas, est. 24 hg. 5) impliquem tratar-se de

espécies distinlas,

Ner.vell

e1

at. (1953) descrevelam l S cspécies de bliozoários de sedimentos neopaleozóicos

do PerÍr. É notável ¡as espécies peruanas Feneslellina huascqlayana Clironic e F, picchuensis
Ch¡ol.tic as variações no fot.trrato das fenestras cotr o descritos acitr1a para as espécies da
Formação Iriauí, O exar.ne de material adicional melhor preservado, os poder'á indicar tratar-se
de r.natcrial coespecífìco.

ÁneÌlí, 1999

-
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¡lnalise clatlí.stica de subloplliq Oriocravsatellinae

3. ANÁLIStr Cr,¿.1Ísrlca DA SUBFAMÍLIA ORIocR SSATELLINAT
3.1. INTRoDUÇÂo
Pelecípocles atribuídos à supelfamília Classatellacea estão presentes no registro geológico
a

pârtil'do Devoniano inferior, ocorrendo, desde então. em sedimeutos de todas

as idades. em

platicarnente todos os continentes. A superfamília incluí em tot'no de oiteuta gêtleros, scndo
sessel.ìta e

cinco fósseis e quinzc viventes.

Mesmo tratando-se de pclecípodes

do

Paleozóioo médio (Devoniano), diversas

caractetísticas morfológicas, relacionadas plincipalmente
bastantc diversificaclas.

colr

à

chalneila,

já

se nloslravan'l

â denlição e sistena ligamental baslanle elaborados.

A partir

de

então, estas feições desenvolveram-se nos descendeutes do final do Paleozóico, estando
tanrbórn Ie¡r'cscrrlades cm lolnìas vivcntcs.
Bmbora excelenles estudos tratando da evolução cle táxons rclacionados à esta supelfamília

tenham sido lealizados (e,g., Boyd

& Newell,

1968; Motris, 1978), não há. na litetatu¡a.

traballios baseados em análise de parcimônia apresentando hipóteses de relaoionamento
fìlogenético entle os representantes de Crassatellacea.

A

identifìcação de crassatelác.eos nos sedimentos da Formação Piauí, a possibilidade de

análisc de espécimes de outras localidades paleozóicas da Amér'ica do Sul e Austrália, bem

como

o

levantamento

de dados relativos ao material uão acessível, no

Treali.se ott

Invertebrate Paleonlology referente aos moluscos, trouxe a opoflunidade da construção de

nalriz

para a análise de parcimônia e formulação de hipóteses de telacionameuto f,rlogenótico

eltre lrrembros da superfamília Crassatcllacea.
Neste trabalho apresento uma hipótese de relação de parentesco entre dezesseis espécies do

Paleozóico superior atribuídas ao gênero Oriouassatellq Etheridge

h.,

1907, de diversas

regiões do murdo, bem corro entle representantes das difelentes subfàrnílias agrupadas

etr-t

Crassatellacea.

Os hcterodontes e os crassatcláceos

A

aceitação

de Babinka Ballande, 1881 (Ordoviciano Inlètior) corlro o

priureilo

replesentante da subclasse I-leterodorfa Neumayr, 1884 é ainda controvertida r.ra opinião de
Cope (1996). Dentre os oaracteles de partes duras que agruparn leprcsentantes desta subclasse

a presença de lúnula e escudo; ligarnento opistodético, podendo ou não
uur resilífeto intetuantente; presença gelal de dentes carditlais cenlrais,

destacam-se:

aptesentar

srrbulnbonais, e laterais anteriotes e posteriores <listintos (Cox et

cl.,

1969; Neumayr' 1883,

lnelli. 1999
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ctpltd P'¿.rker. l9tl2). Cope (op. cit.) aplesentou a última classificação disponível da classe

Bivalvia, prese::vando. corxo ploposto por Newell (1965), as subclasses Palaeoheterodonta

e

IJetelodor.rta.

Memblos atlibuídos à subclasse Palaeoheterodonta Newell, 1965, de acordo com Cox

a/

e/

(1969). devet.n inchrir'. dentre outros caracteres. dentição cardinal disposta de maueira

|aclial a pa|tir da região umbonal, não aptesetfando uma área edentelosa entre o umbo e a
dentição lateral,
pteriomolfos

e

A

presença destes caracteres, conro indicado por Cope (1996), excluem

trigonióides dos heterodontes.

Pojeta (1987) rcuniu na subclasse l{eteroconchia os pelecípodes atribuídos à subolasse

I'letelodonta c rnembros da subclasse Paleoheterodonla Newell, 1965. No entanto, Pojeta
(1978), baseado no padrão de distribuição geológica das diferentes classes, e IIealy (1996),

com base

erl

estudos da morf'ologia do esperma, e fazendo meução a estudos de análise

cladística, sugeliram uma possíveI origem polifilética para os pelecípodes heterodontes.

No

entendimento atual, três ordens compõern os heterodontes (Cox

Veneroida Adams

&

et al.,

1969):

Adar¡s. 1856, reunindo táxons com musculatura isomiaria, dentição

caldinal e lateral definida, estando os laterais posteriores situados inteiramente atrás da área

do

ligamento (a.g., Lucir.racea, Crassatelacea); Myoida Stoliczka, 1870, com formas

escavadolas de sifões desenvolvidos, número de dentes reduzido ou rnesllto edentelosas (e.g.,

Myacea, Pholadacea); e i-Iippuritoida Newell, 1965, agrupando heterodontes aberrantes, os
rudistas.

Dentre os veneróides mais antigos, encontram-se gêneros do Devoniano superior, Eoclon,

ur.n astaltídeo

e

Cypricardella, (Morris, 1978; Nevesskaya, 1972) ambos atribuídos

supellàrnília Crassatellacea.

A

à

superfamília Crassatellacea Férussac, 1822, deve incluir

hetelodonles com os seguintes caracteres diagnósticos, dentre outros visíveis nas pañes duras:
charneira lucinóide com dente 3b mediano e dente 5b comumente presentes na valva direita;
dente lateral PI ausente, exceto nas lamílias Cardiniidae (Cardinia hybrida (Sowerby), est. 8,

figs. 6 e 7

) e M¡ ophoricarcliidae

(Myophoriopsis lineqta von Mùnster, 1841; Cox et al.,

1969). l,igaurento externo ou interno, Iinha palial íntegla ou levemente sinuosa e cicatrizes
pediais ben-r rnarcadas são também caracteres evidentes e diagnósticos desta superfamília.
Keen

(I97i)

apresentou diagnose sucinla para superfamília a Crassatcllacea que abtangeria

veleróides com dois dentes cardinais eur cada valva

A

e derìtes laterais

fiuos

e alongados.

taxonor.nia sìmplilìcada da classe Bivalvia, com detalhamento até subfamília para a

superfanrília Classatellacea, de acordo com Cox et al. (1969:227-859) é a seguinte:

A n e II

i

I 9 9 9,.1

n ¿î Ì i :;

e

x Ia
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Classe Biva lvra l-innaeus, tr758
Subclassc Palaeotaxodoûta Korobkov, 1954
Subclasse Clyptodonta Neurnayr, 1884
Subclasse Pleriolìloryhia Beurien, 1944
Subciasse Palaeoheterodonta Newell, 1965
Sr¡bclasse IleterodontaNeumayr, 1884

Oldcn

Veue roida ltr. Adams & A. Ada¡ns. ì 856
Supelfänrilia Babinkacea Ilornj, I960
Superfärnilia l,uc,inacea Flenting, I 828
Superfamília Chamacea Lamarck, 1 809
Superlìm ília Leptonacea Cray, 1847
Supelfànrília Chlamydoconchacea Dall, I 884

Su¡rerfarnília Cyzmiacea Philippi, 1845
Superiàm ilia Carditacea Fleuring, 1820
Superfàm Ília Cardiidae Lamarck, 1809

Supelfarnília Crâssatcllacea Férussac, 1822
Família Asfårtidac d'Orbigny, I 844
Subfamtia AstartiDac d'Orl.rigny, I 844
Subfâmüiâ Eripltylinae Chavan, 1952
SubfamÍlia Opinae Chavan, I952
Farnília Cr¡ssatcllidae Férussâc, 1822
Subfanrilia Crassatcllinâß Férussac, I822
Subfamilia Sca m bulirrac Chavan, 1952
Fârniliâ Câ¡diniidâc Zittcl, 1881
Família M¡nphoricardiidae Châvan, qud Volrcs, 1967
Família Hippopodiidae Cox, 1969
Superfamilia Tridacnacea Lamarck, I 8 I 9
Superfamilia MÂctracca Lamarck, 1819
Supelfaurília Solenacea l,amarck I 809
Supclfàuriìia Tellinacea de Blaiuville, 1814
Supelfarnilia &eissenacea Gray in Iurron, 1840
Supctfarnília Gaimardiacea Hedley, l9l6
Supelfaurília Arcticacea Newton, I 891
Superfarrília Clossacea Gray, I 847
Superfamília Corbiculacea Gtay, I 847
Supclfalr- ília Veueracea Rafinesque, I8I5
Ordem Myoida Stoliczka, 1870
Oldem l l ippLrLitoida Newell, 1965
Subclasse Anornalodes¡nata Dall, 1889

O ananjo taxonômico acima não incorpora aos Classatellacea os táxons er.igidos por Boyd

& Newell (1968). Nesse trabalho,

os autores propuselam duas novas subfamílias, a fim de

aglupat gêneros paleozóicos e pós-paleozóicos das farnílias Astartidae (Astartellinae

e

Astaltinae) e Classatellidae (Oriocrassatellinae e Crassatellinae).
Beurlen (1954, ver também Runnegar'& Newell, 1971) propôs a subfamília Pinzonellinae

para agrupar os astaltídeos Pinzonell¿t l//¡¡sa Reed, 1932 e P. neottopico (Reed, 1928),
plesentes

no Permiano da Bacia cfo Paraná. O elenco abaixo inclui estas três novas

sulrfamílias, incorporadas na classificação de Cox ¿t ctl. (1969), estando as espécies incluídas
na análise cladística da sublamílja Olioclassatellinae, discntida adiante, marcaclas conr

(*).
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Supellamilia Crassatellacea Fér'ussac. 1822
Faníliâ Astartidae d'Orbigny, 1844
Sublàmília Astafellinae Boyd & Newell, 1968 (paleozóicas)
*Astartella aueri Boyd & Newell, 1968 (est. 5, figs. l4-16)
+Astortella subquadt atd Lee

& Gir|y, 1909

(,rensu

Anelli, 1994); (est, 5,

1ìgs. I0- l3)

Subfan]iliâ Astañinae d'Orbigny, )844 (pós-paleozóicas)
*
Astarre jtsca Poli (est. 6, fìgs, l2- 13)
sAstane borealis Schumcher, l8l7 (est. 6, figs. 9-l l)
*Astqt'te cqstqrva Say, 1822 (est. 6, fìgs. 4-6)
Subfan ília Opirae Chavau, 1952
(Trigonopis) prae.rsirr/¡.r Cossmann (est. 6, figs, 7-8)
" Opi.s
Subfanlilia Eliphyllnae Chavan, I952
*Crassatelopsis hatrchecorneí BeLtshatserì, 1895 (est. 5, figs 5 c 6)
Subi'atn ília Pinzonelliuae Beu¡len, 1954
*P ìnzonellct illusa Reed, 1932
*
Pittzonella neolrop¡ca (Reed, 1928)
Farnília C¡ assatellìdac Férussac I822
Subfanlília Oriocr¿ssatellináe Boyd & Newell, 1968, (paleozóicos)
*Cypricardella subelliptica Hall, 1858 (est. 5, figs. l-3)
* Oriocrqssalella stoke.r I Etheridge Jr., 190'7 (esl. 4, fig.'l)
*O. løpidaria Reed, 1932

O

brenensis Reed, 1932
aO. intermedia &eed, 1932
O. plana (Gølowkinski, 1868) (sansz Newell, 1955)
*O. stoÅesi Etheridge Jr., 1907 (sersz Dickins, 1956)
*O. plana (Golowkrnski) (se¡?s Newell, 1958) (est. 4, figs, 9-l l)
*O. stokesi Etheridge Jr., 1907 (sensr Newell, 1958) (est. 4, fig. 8)
4
O. queenslantlica Dickins. 1961

*O. sp sensn Dickins, 1963
O. compressa Maxwell, 1964
*O. elongata Boyd & Newell, 1968 (est. 4, figs. 5 e 6)
*O. ¡lajatensis Rocha-Campos, 1970

*cf
*

O. sp sensr Manceñido, 197ó
O. sanjttaninø Gonzales, 1976

+O. plana serLsu Boyd & Newell, 1977
*O. sp sensa Dickins e Skwarko, 1981

+O. sanjuanina sensø Gonzales, 1982
O. ? sp ,rensa Sanchez, 1984
* O. elongata
sensu Sanchez, 1984 (est. 4, fr1. 12)
O. sp ;ensu Gonzales, 1992
*O. píauiensís Anclli, 1994 (est.4, 1ìgs. l-4)
Subfarnilia Crassatellinae Boyd & Newell, 1968, (pós-Paleozóicos)
*Crassqtellites prolØcfrs Conrad (est. 7, figs. 4-6)
*
Etrcrassatella (lþbolophus) speciosa (4. Adams, 1852 ) (est. 7, fìgs. l-3)
*
Euoassatella decipr?rs (Reeve, 1842)
Subfa[l ilia Scambulinae Chavan, 1952
*Cras,sinella ninor Lea (est. 7, fìgs 9
-10; f1ary,1966; Lyons, 1989))
*C. parva (est.1
I
I
e
12)
,figs
C. naldonadercisMZ 15814 (est. ?, fìgs.7 e 8)
Farn ília Cardiniidae Zittel, l88l
*Cardinia hybrida (Sowerby) (est. 8, figs 6 e 7)
Þ'amilia Myophoricardiidae Chavan ln Vokes, 1967
*
A4yophoriopsis linøal¿7 von Mü¡rster, 1841
Iranília H ippopodiìdae Cox (1969)
*
Hi¡tpopocliun ponderc¡sun J. Sowerby, l9l9

.,tnelli. 1999 ¡1nali,;e claelística tlq riubfìintília Orioa assatellinae
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Boss (1982. ln Parker, 1982, Synopsis und Classification of Liring Orgoni.sms) e Abbott
(1974, Anterican Seashells), Abbot

&

Dance (1986, Cornpendíunt of Seashells), âpresentaram

classifrcações preservando as famílias Astartidae

e

Crassatellidae como membros dos

Crassatellacea.

Utna classificação dos moluscos viventes ploposta posteriormente por Atrbot
(I

&

Boss

989) agrupa rnemblos das famílias Classatellidae e Astartidae em superfamílias distintas:
Supelfamília Crassatello¡dea
FamÍlia Classatellidae
Supetfantiiia Astartoidca
È'amília ,Astafiidae

l:'amÍlia Cardiniidae

Uma classificação segregando astartídeos e crassatelídeos vivenles f'oi apresentada também

por Korobkov (1954, apud Boyd & Newell, 1968), com base em características da charneira
relacionadas à dentição cardinal.

Mottis (1978) revisou as afìnidades dos táxons atlibuídos à superfamília Crassatellacea.
Segundo este autor, calacterísticas da dentição, resilífero, ninfa e lorma geral da concha,

indicam que os crassatelídeos pós-paleozóicos (Crassatellinae) apresentam relacionamento
frlogenético mais pr'óximo aos astaltídeos (Trigonoastarte, Opinae) do que com crassatclídeos

paleozóicos (Oriocrassatellinae). Este entendimento deveria levar

a incorporação da

subfamília Crassatellinae na família Astartidae.
'Iambérn de acordo com Mollis (op. cit.), a família Ptychomyidae Keen (Arcticacea), com

base em Ptychontya Agassiz, 1842, deve

ter seu .r/d/Lt,r r.eduzido à subfarnília,

rnais

inlinranrente relacionada a Scambulinae. Hipopodium (Família Ilippopodiidae) não possui

dentição heterodonte

e

possivelmente esteja relacionado

a

rner¡.br.os

Anomalodesmata ou Myoconchinae Newell, 1957 (M)toconcha J. de

da

subclasse

C. Sowerby,

1824).

Morris (op. cll.) preservou os membros de Astartellinae e outros astaftídeos na superfamília
Crassatellacea. Coutudo,

Morris (op. ci¿) não baseou sua proposta em metodologia

convinceule metodologia corrvincente. como pot' exemplo estudos de ontogenia para suas
propostas. Neste trabalho, e até que surjam hipóteses filogenéticas mais robustas envolvendo
estudos dc ontogenia, Classatellir.rae. bem como o gênelo Hippopotliunt, permanecer'ão como

rremblos da família Crassatellidae.
Características observadas em formas viventes, como a ausôncia do centríolo proximal em

lhLcr¿tssalella

ltedale, 1924 (Classatellidae, Crassatelloiclea) e Ccu'dia

(Carditidae,

Carditoidea) justificam a inclusão destas duas superfàrnílias em um grupo monofrlético. Por

.

1

ncll

i.

1

99

9
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996). enl sua árvore evolutiva dos Bivalvia, baseada em seus amplos

estudos evolutivos não cladísticos. designou Galeomatoidea como grupo irmão

de

Classateloidea. serldo Carditoideâ uln grupo filogeneticamente muito distante. Possivehnente
aquelc autol it.tclt¡i rnetlbros da farlília Astartidae, embora não representados em sua árvore,
na supellarnília Classatelloidea.

LJrl

esquerna sernelhante, aglupando astartídeos

(Heteroconchia),
diagnósticos da

foi oferecido por
sr"r¡rer

na

superlamília Crassatellacea

Skelton (1985). Aquele autor indicou como caracteres

farnília a charneira lucinóide, com ocorrôncia de alguns gêneros com

dentição reduzida; Iigamento opistodético exlerno supoftado por ninfa. parcial ou totalmente
interno. acot.nodado em um resilífèr'o sob os bicos; musculatura isomiária; linha palial íntegra,
laranlcnLe sinupaliada.
I)cssa folma, no plesente trabalho, a superfamília Crassatellacea, corno entendida por Cox

et al. (1969), deixando de lado os problemas relativos à exclusão de táxons atribuídos

a

I{ippopodiidae e inclusão dos rnembros de Ptychomyidae, é interpretada como um grupo de
possír'cl orìgcrl nrono lÌ lérica.

3.2. ANÁLrsE CLADiS'r'rcA
Estudos filogenélicos envolvendo a metodologia cladista não são comuns para pelecípodes,

de modo que uão existem hipóteses de relacionamento filogenético baseadas em análise de
palcir.nônia, ou até mesmo em uma abordagem tradicional para membros da superfamília
Classatellacea.

Bieler & Mikkelsen (1992) apresentaram resultados preliminares da análise de parcimônia
pala os gêncros viventes da familia Galeomatidae Gray, 1840, considerado por Morton (1996)

corlo grupo-irmão dos classateláceos. A hipótese de proximidade frlogenética

com

Classatellacea pode sel devido a presença de um resilífero na charneira nestes dois grupos,
alénr de caracter'ísticas anatômicas não referidas por Morton (op. cit.).

Bieler'& Mihkelsen (1992)

r'essaltaram a necessidade de se obter dados para a construção

de matlizes a partir da análise direta de espécimes (verszls literatur.a), devido à forte
arrbigtiiclade das desclições ofe¡ecidas pelos diversos autores,
espéoies representadas

e a limitação vìsual

nas

por desenhos ou fotografias. Esses problemas foram os mesmos que

ettcoutrei no levanlarnento dos dados para alguns dos crassateláceos fósseis, especiahnente os
¡raJeozóicos. Outra difrculdade encontrada por

Bieler & Mikkelsen (1992), foi a codificação

de catacteres t'elativos à dentição cardinal e latelal, e características gelais da chalneira (ninfa,

..lnelli. 1999 -.-lntiltt: <:loclí.çticu tlq,sul:¡lùntilia

Or iocras.sqtellìnt:tc
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ligamento. etc) rlos Galcomatidae. O padrão de redução presente em algulls grupos dos
Galeor.natidae dificulta

a proposição de homologia plimária, comprometendo o rigÕr

da

análise, Os autoles, no entalito. ressaltâr'arn o car'áter preliminal da análise e não extraíralrr

ut'lla llova classificação baseada nas árvores obtidas. Os representantes da supelfarnília
classatellacea.
cot.nparada

llo

entallto. apresentam glande possibilidade de estudos de morfologia

por apresenlalem a estrutura da charneila bastante elabolada já no Paleozóico

Médio (Devoniano), ern lelação aos galeomatídeos, bem como a outros grupos cotl1o. por
exerllplo, plelióides c paleotaxodontcs.

Heaney (1995,
parciurônia

e

cornunicação pessoal, 1995) apr.esentoì-l resultados de análise de

de diversas farnílias de

pelecípodes pensilvanianos (Paleozóico Superior),

plovenicntes do Buckhorn Asphalt, oklahoma, chanrando a atenção para a possilrilidade de
construção de rnatrizes de calacteres para grupos de pelecípodes fósseis, incluindo, alér¡ dos

divctsos caracteres intrínsecos

às

partes dulas, aqueles imprcssos na conclra relativos às

partes moles. Aquele autor ressaltou que a classificação obtida a partir dos cladogramas
aploximalarn-se da taxononia baseada cm abordagens tladicionais nos g1'upos estudados.
Sclrneider' (1992, 1995) propôs uma hipótese f,rlogenética baseada

em análise de

parciurônia, envolvendo glupos fósseis e viventes atribuídos às diversas sublalnílias

cle

Ca¡diidae Latnarck. 1809. Dentle os problerlas enûentados pelo autor estão a falta de urn

número maior de caracteres

e de caracteres sinapomórficos

pal.a as espécies,

o

que

provavelmente resultou em um glande número de árvoles igualmente palcimoniosas (5300).

Outras referêucias

a

análises frlogenóticas de pelecípodes baseadas em características

morfológicas da concha c/ou de paltes rnoles, envoh,endo a rnctodologia cladís1ica, estão etn

Waller (1995, 1998), McRoberts & Newell (1995), Newell
Sinrões ¿/ al. (1997), e com

& Boyd (1995), Cragg (1996),
base em atributos moleculares ern schneider' & Foighil (1998),

Gilibet & Wheeler (1998), Cooley (1998)

e

Ilamrner.& Steiner (1998).

Mate rial c mótodos
Métodos Jilogen óticos

Táxons considetados na literalura como basais dcntro da supcrfan-rília Crassatellacea (Cox
el a|.,1969.221-859) 1òLarn utilizados colno grì"lpos exlernos ltala enlaizamenlo c conseqüente
polar'ìzação dos caractercs (Watrous

A

&

Wheeler., 1981).

análise da malr'iz de dados (tabela 3.3.) deste estnd

plograma Hennig86. versão 1.5 (Farlis, 1988)

e

foi

execulada cor.n auxílio do

Tree-Gardner 2.2 (Ramos,

l99l).

A
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distlibuição dos carâcteres l'olam estudadas cotn o auxílio do programa CLADOS versão

1.2

(Nixon. 1992). O algolitrno exato "irnplicity enurneration (ie)" não foi utilizado devido

ao

glarlde núrrrero de táxons (36) e caracteres não aplicáveis (-), tornando o tempo da análise
detnasì¿rdamente longo (supclior

A utilização
aceit¿iveis

a l5 dias) em computador Pentium 266 MI1z,32Mb RAM.

cla cor.nbinação dos algoritn.ros

crl relação

mh* e bb* (Platinick, 1989) apresentou resultados

ao tcmpo de auálise.

Td-rons

Grupo inlerno. Foram selecionadas dezesseis espécies do gônero Oriocrassatella
(Olioclassatellinae) clesclitas na literatura disponível (tabela 3.1.), llas quais no lnínimo 50%
das feiçõcs descritas rÌa listâ de caLacteres, incluindo aquelas referentes à charneira puderam
ser analisados.

Elll torno de quarenta oconências de Oriocras'satella

eslão descritas na literatura sobre o

Gondwana e regiões perifélicas, além de outras na Laurásia (ver referências em Archbold e¡

al.

1996: 65). Destas, vinte e trôs espécies puderam ser analisadas por meio da literatura

disponível (tabela 3.1.). O. plana Newell, 1955,

e ?O. sp. Sanchez, 1984, esrão

insuficientet.uente preservadas e não exibem nenhum dos caracleres relacionados à charneira,

cluciais na resolução das ahnidades do grupo interno. No total, mais de 50% dos car¿ctet'es
não puderarn ser obselvados nesses táxons que foram, portanto, excluídos da análise. As
ìnfornrações para O. cornpres,ra Maxwell, 1964 estão disponíveis, embora de maneira bastante
escassa,

em Boyd & Newell (1968). Neste caso,70% dos caracteres, incluindo feições da

charneira" não estão disponíveis). Foram também excluídas da análise, deviclo ao pequeno
núnreto de informações, O. hrenensis (provavelmente um astartídeo) e O. sp. Gonzalez, 1992.

Uma teconstrução tentativa da rnorfologia da concha, incluindo a ârea da charneira, sugere
que O. inlernteclia Reed, 1932 podc estar relacionada ao gènero Astartella-

Forarn analisadas réplicas em látex de fonnas do Pelmiano da Austrália e Argentina (O.
,ç¡¿¡k¿sl

Newell.

I 95

8; O.

s¡oÆ¿^çi

Dickins, 1963; O. sanjuanina Gonzalez., i 9?6) e material

otiginal do Blasil, Pelmiar.ro (O. itajaiensis ) e Carbonífero (O. piauiensis Anelli, 1994).
Dentle os espécimes tipos analisados estão as de Ork¡crassatella itajaiensis DGP 7'1091,
7-1092,7-1093 e O. ,snnjuttninn Gonzales, 1976 (réplicas ern látex).
Grupo exlerno. Foram incluídos no grupo externo, sempre que possível, as espécies-tipo
das subfamílias Astartinae (agrupando lormas pós-paleozóioas), Astartellinae (agrupando
folmas paleozóicas), Opinae, Eliphylinae, Scan-rbulinae, Pinzonellinae, Crassatellinae (pós-
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Paleozóicos). e das fan-rílias Caldiniidac, Myophoricardiidae, Iìippopodiidae. alét.t.t da espécie

Cltpricardellct suhellipticcr. totalizando l5 táxons.
Tabcla 3.1 .Táxons analisados para seleção dos grupos intelno e extelno. Espécies t¡arcadas cour
âsterisco não fo¡arrr incluídas na análise.
âxoD

lleler'0ncia

I

rroce(lencta

ûaoc

rr¡po cxtcrno
Boyd ¡(. Newell

( I 968:

l9); Cox

et dl. (1969'.

M lsstss

N575)
Cox

It. l,ncler,¡.yu,¡'*

.f,¡/

(

1969:

N58l)

Cox rr .r1. (1969: N58i)
cox e¿ .r/ ( 1969r N578)
ol. DIrE (S/N)

( ol. lil'l:. (28I /)

¿1.

ctueri

ox ¿/ ¿/i. (1q60:N570)
Anellr ( 1994:49)
Coì. DPE (572)
Boyd & Ncwcll 1 1968:4

Col.MZ(11482)
A. cq,ttc!nea
A. /tr:;,,t
E. tlcciDicn,\

Boyd & Newell ( 1968: l6)
Col. DPE (663) 3/ l0 I

urassrco sun

rntenor
Eoceno

lnslaterra (SIl)
ln9laterra
EUA

l(ecellte
Devoniano

Brasrl(5L)

Pensllvanlano
Jurássico
Kun !¡u í]lto
l{ecentc
Reccnte

Brasrl (N)

Plloceno

Ita

UoI. DUI:
Col MZ (11507)
Lol. Dl'l- (26J
Col. DPE 2729
tJoyd & Newell ( 1968:8)

Peflnr¿ìrìo

Reed ( 1932 r57)

SakìÙaftaDo

l{eed ( l9J2:57)
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llornologia tla dentiçño crn Crâssâtellaceâ
A notoÇão de Bernar¡l

Boyd

&

e

Munier-Cholnns

Ner.vell (1968:6,

7)

chamaram

a

aterlção pala os possíveis problemas da

r.uetodologia de ßernald e Muniet-Chahnas cliada pala codificar a homologia da dentição dos
pelecípodes heterodontes. Belnard e M¡lnier-Cl.rahlas (Beurard, 1895, 1896a, 1896b, 1897.
1898.

rpld

lSoyd & Newell, 1968), atlavés de estudos ontogenéticos em espécimes viventes e

fósseis (Cox ¿¡ ¿¡l.. 1969:N54. Fig. 48), descrevelarn a origem dos dentes carclinais anteriorcs

a lrartjr: das lame las latcrais anterioles. De acot'do com Boyd e Newell (op. cit.), Bernard

e

Munier'-Chahnas não tiveram sucesso na coll'elação dos dentes latetais anteriores

e

postelioles. sendo vaga a designação da homologia com respeito a dentição lateral posterior.

A lelação de

hor.t.rologia deve complicar-se nos cstudos de grupos fósseis, onde a série de

ttansforuração ontogenética é, na rnaiolia dos casos, inacessível. Outros casos, relacionados à
problcmas onlogenéticos e de metodologia. que pocìem dificuttar o estudo comparado das
fcições da char.reira, foram brevemente discutidos em Boyd & Newell (op. cit.).

lJnr quadro ilustrando os resultados dos estudos de Bernard (op. cit., apud Cox et
a/.,1969:N54, Fig. 48) mostla o desenvolvimento ontogenético de duas espécies fósseis
provenientes do Mioceno da França, representando os tipos de charneiras cirenóide lGouldia
de,shayesiana (Basterot), Veneracea] e lucinóide LLori¡tes neglecta (DeFrance), Lucinacea].
Baseados nesles estudos, Bernard c Munier-Chahnas pt'opuseraln uma notação para os dentes

plesentcs na chalneira dos pelecípodes heterodontes. Os dentes laterais (lamelas)
designados por algarismos rorrranos (1,
del.rtes da

valva dileila, e os pales

Der.rtes latelais anteriores

¿ì

II

são

etc.), sendo os números ímpares atribuídos aos

r'alva esquerda. Dentes laterais posteriores PI, PII etc.

AI, AII etc. Do

mesmo rnodo, para os dentes cardinais, são

atlibuídos algalismos arábicos (1, 2 etc.) que podcr.r'r, ainda, subdividirem-se recebendo uma
letta do alfabeto (2a,2It).

Boyd

& Newell (1968:7, 8) propuseram unìa notação simplificada

para exprimir

gtalìcaurente a dentição em casos onde a hornologia é bem conhecida. Trata-se da atribuição
direta do algalisl.ro

"1" pala os dentes ou estruturâs potencialmente articulantes, e "0"

para

alvéolos. sendo a distinção pata dentes cardinais e laterais feita pela intercalação de uma barra

"/".

Se o dente apresenlar-se fracan-renle desenvolvido, é representado parenteticamente. Outra

proposta de Boyd

& Ncwcll (1968:7) é que a valva direita scja posicionada

de maneira

inverLida soble a valva esquerda, de lnodo que as exlrcmidades posteriores das duas valvas
eslejam voltadas para o lado esqucrdo (ver figr-u.as nas estampas 4

-

8).

.lt,.'lli. 109,) .ln,tli.\i,l¿.liitt,,t,/ñ \ul,l; ù¡li¿ ( tu,'Lrastarcllin,r

6t

Dsla notação sirnplihcada. etrrbora e1Ìciente e objetiv¿r, é impraticável em unra análise de

morfologia colllpat'ada. apoiada de lnarleira estrita lÌa hornologia entre os caracteres. pois
inrplica em descomptometirnento corr a homologia de caracteres nos estudos evolutivos. De
acordo com aqueles autores "For lhe use ofpoorly rnder.sloocl grctulss, our proposed melhotl
htt,; lhe meril of being ./iee

ftont implicotiot'ts of tmcertain hontologie.s by the uttoidnnce of

specifìcation of ltomologues dtn'ing prelintincu"y sttttlies".

o

rnesmo pensal.nento pode ser

notado nas palavras de Morris (197827 0) em que o autor deixa de lado a homologia entte os
caractel'es como solução para os casos onde a origem das eslruturas não é conhecida. No r¡eu

entenclillìento. enlretanto, o reconhecimento da homologia uos estudos evolutivos baseados
et.n r.norfologia comparada não pode ser negociado nenì mesnìo quando os grupos estudados

foret'r't pouco conhecidos. Desse rnodo, nesse trabalho,

é utilizada a uotação tle Bernard

Munier-chalmas lefelida acirna, na qual, ainda que de maneila expclir.nental, a r.elação

e

cle

homologia entrc as 0aracterísticas morl'ológicas da char.ncir.a é inte r.pretacla.

um aspccto do

esquema de

lìoyd & Newell (1968),

a representação parentética de de¡tes

fracamente desenvolvidos, é, não obstante, útil para a represerìtação dos estados de expr.cssào

(forte ou fraca) do caráter, podendo ser adicionada à notação de Bernard e Munier-Chalmas.
segundo este esquema rnodifìcado, a notação adotada para a dentição de oriocrasscttella
piauiensis Anelli 1994, na qual dentes latelais não estão plesentes e a dentição caldinal não
apÌesenta dentes fracantenle desenvolvidos será a seguinte:

Oriocrassatella piauiensis(Anelli, 1994:54-55); cst. 4,1ìgs. 2 e

Posterior VD /lnsr
Anterior VE /fnsr

4b

3b
-

2

3

3a/
-

/

Obs.: l, ligamento elásticol n, ninfa; s, septo; r, resilífer.o; -, alvéolo ou ár.ea potencialmente

alticulante.

No caso de orioct(tssatella elongata Boyd & Newell (1968), que possui todos os denles
laterais. sendo alguns fiacarlente desenvolvidos, a löl.rnula scr.ia:

OriocrqssctteÌla elongaÍa (Boyd & Newel) 1968:17 e 28); est. 4, hgs. 5 - 6

VD

PIII - (PI)/lnsr

VE PIV - PIL/lnsr

arrr
- 3a /
4b) - 2 - /(Arr) -

-

3b

Arv
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e cirenóide

O conceìto de charneira dos tipos lucinóide e cilenóide, para pelecipodes heterodontes,
dcliva dos estndos de Bernald (op. cit., apud Boyd & Newell, 1968).
Na chalneira do tipo lucinóide estão presentes, nolmalmente, dois dentes cardinais (3a

e

3b) ;ra valva djreita. e dois dentes cardinais (2 e 4b) na valva esquerda. Este tipo de dentição
está presente nos representanLes paleozóicos de Classatellidae (e.g.: Oriocrassotella), cuja
nolação seria:

VD /
vE /*4b
Obs.:

t, dcnte caldinal

A dentição

c1o

3h

3a/

-

2 - /

rnais posteriol na valva esquerda.

tipo cilenóide (est. 8, figs. 4 e 5), por sua vez,

Tem dentes cardinais dc

origem distinta (2b e

l),

apt'esentatldo um dente cardinal a mais em cada uma das valvas (2b,

na valva esquerda, e

l,

na valva dileita) derivados do dente 2 (Cox et al., 1969), estando o

dente mais postetiol situado na valva esquerda.

VD
VE

/3b-1
/*4b -

A notação seria:

3a/
2a

2b

O fato de os leplesenlanles póslaleozóicos das famílias Crassatellidae (Crassatellinae, e.g.

Crassatellites prolexlus. est. 7, lig. 4) e Astartidae (Astarlinae. e.g. Astarte castaneo, est. 6,

fig. 4) apresentalerì um dente a mais na valva direita (5b) sugere uma estrutura cirenóide
para esta valva, devido a presença deste terceiro dente posicionado mais posteriormente
(Boyd e Newell, 1968). O dente 5b, no entaffo, tem origem distinta do dente cirenóide mais
posteriol (3b), a partil da margem posterior do lesilífelo, não representando estilos homólogos
distintos de dentição e siül um exemplo de convergência evoluliva.

Crassafellirloe

e

Astartidae conto exemplos de convergência evolufiva

Boyd & Nervell (1968:10-18) ohamararn a atenção pala o fato de que representantes póspaleozóicos das lamílias Crassatellidae

e

Astartidae apresentam aspecto cirenóide da

charneila devido a aquisição independente de um novo dente (5b) na valva direita, o que
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levou diversos autores (Davies. 1935 e Korobkov, 1954. apud Boyd

&

Newell. 1968)

à

hi¡:ó1eses cle segregação das lamílias em ordens distintas,

I3oyd & Nervell (1968) preservalarn as fanílias Ästartidae e Classatellidae cor.no membros

de Cr-assatellacea intel'prctaìldo que a conclição cirenóide da dentiçâo dos táxons

pós-

paleozóicos da duas fan.rílias como resultante de convergêucia.

Baseados nesta interpretação estes autores propuselam duas novas subfamílias

par-a

acomodat' replesentanles paleozóicos com aspecto lucinóide da chalneira: Oriocrassatellinae

(classatelídeos paleozóicos)

e

Aslafielliuae (astartídeos paleozóicos),

e as subfamílias

Classatellinae (crassate[ídeos pós-paleozóicos) e Astaltinae (astartídeos pós-paleozóicos) para
acomodar táxons onde ru.n tetceiro dente (5b, ern Classatellinae. e 3a en.r Astaltinae) está
pl'esente na valva diteita. assumindo um aspecto cirenóide.
s e g ì-li

l'r.te

A

classificação resultaute é a

:

Supell'alríIia Classatellacca Fémssac, I822
Fanrília,4slartidae d'Orbigny, I844
SubfarrÍlia Asrartellinae Boyd & Neweil, t968 (paleozóicos)
Sublàmília Asrartinae d'Orbigny, 1844 þós-paleozóicos)
FamÍlia Crassatellidae Férussac, 1 822
Subfalnilia Oliocrassarellinae Boyd & Newell,l96fl (paleozóicos)
Sul¡fämília Crassatelli¡rae Férussac, 1 822 (pós-paleozóicos)

Por outro lado, os mesmos autores chamaram a atenção ao fato de que. devido à aqr-risição

do terceiro dente na valva direita, os membros das sublamílias Crassatellinae (crassatelídeos
pós-paleozóicos) e Astaltinae (astal'tídeos pós-paleozóicos) "lembram uns aos oulros entlc si,
mais forteurente que os representantes paleozóicos das dr-las farnílias".

Boyd & Newell (1968) não descartani. entr.etanto,

Astafiidae e classatellidae no Paleozóico,

o

uìa

possível origern difilética para os

que colocaria en.r dúvida a integridade

da

supelfamília Crassatellacea (ver quadro abaixo), Como apontado por Morris (1978, ver
discrtssão abaixo), lìlemblos de Crassatellinae são filogenelicamente lnais plóximos dos

Astallidae do que dos representantes paleozóicos (Oriocrassatellcr) de Crassatellidae.
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Crossolellinoe Aslortinoe
5b 3b 3o
5b 3b 30
Pos-Poleozóico
Poleozorco

.2/

4b2

4b2

cor,-¡séncn t-\

nsrorter,inoe
5b 3b

Orioc rossole lirno e

3b

4b2

30

4b2

Crossotellidoe

Astorfidoe

+

I
I

Aspecto cirenóide
Lucinóide

ô

Crossoiellccec?

I

onqefn otlrl-ôlrco

I

I

Se a hipótese de o'igenr difilética estiver co.eta, os gôneros cypricarclella

e

Crassate Ìlops i.t, uão reptescnlariam possíveis gmpos basais comuns às famílias Crassatellidae

e Astartidae. corro proposto por Boyd

& Newell (1968), e a homologia da dentição entre as

duas làmílias estalia oornpr.ometida.

De fato, a classificação de Abbott & Boss (1989) para pelecípodes viventes agrupa
membros da Supelfamília crassatellacea Férussac, 1822, em superfamílias distintas:

Supelfanília Classatelloidea
Família Crassatellidae
Superfamília Astartoidea
Família Astartidae
Família Cardiniidae

No ell1anto, até que estudos da ontogenia da concha desta superfamília venham esclarecel
a l.ror.nologia cla oharueita crassatelideos e astaltídeos permanecerão reunidos na superfamília
Crassatellaoea,

Homologin da charneira dos ttíxotts basais tle crossateløcea à charneira Iucíruiide
Iìollnas atlibuídas à Superfamília Crassatellacea estão presentes no registro geológico a
partir do Devoniano inferior (AsLartidae) da Er-rropa, América do Norte e india (cox et al.,
1969:N575, Figs. Iì75. la-b) e Mor.r.is (1978).

Iìoyd & Ner.vell (1968:22) chamaram a atenção para a semelhança entr.e Cypricardella e
Aslarlellû, destacaudo a possibilidade clestes dois gôr)eros e l.rlarl¿ representarem estágios de
r"ula lÌlogenia independente dos crassatelídeos pol meio da aquisição progtessiva de dentes

cardinais (llalÍer'. 1959:185, Fig. 25). No entalÌto, estes autoles não consideraram a presença

lnelli,
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de unr lesilífero anlerior à ninfa em Cypricartlella subellù)ticu, como apontado por Cox
(1969:N575), conlo ul'ìla caractel'ística diaguóstica de Classatellidae, aproxilnar.rdo este gênelo
de classatelídeos paleozóicos (Oriocr:assatellinae).

A notação lucinóide para as dentições de Cypricardellct. Astartellu e Oriocrttssatella é a
seguinte:

Cy¡:ricurdella sltbelliptico Ilall. 1858, (Cox, I 969:N575)

VD

PIII - /nr - 3b - / I\I - AIII
VE PIV - PII /nr 4l: - 2 /
AIT
Aslo"tella aueri Boyd & Newell, 1 968

VD PIIT - ,zn (5b)* 3b - /Al - AIIT
VE PIV - PII /n - 4b -(2)/ - AII
- AIV*
Oriocrassatella elongttttt Boyd & Newell, 1968

VD
PIII - (pI)/fnsr
- 3b 3a/
AIII
VE PTV - PII
/tnsr (4b) * 2 - / (AIL) -

AIV

Obs.: r, resilífelo,

A presença de um resilífero en Cypricardella baudeti Chavan, do Carbonífero da Bélgica,

é indicada

por Chavan (1952, opud Cox et al., 1969). Cypricardella lantellosu
(Goldfuss) iluslrada pol I{affer'(1959: est. 12. Figs. 11 e 12). por oulro lado. não apresenra
tanrbér.n

resilífero, devendo lratar-se de Llnì táxon possivelmente lelacionado aos Astartidae.

No entanto, parece havet' conseuso entre os divet.sos autores quanto a homologia

dos

dentes cardinais e laterais das duas valvas em Cypricardella, como representado acima (ver

Haffcr,

1

959

:

I 7 1- | 75

; Chavan,

19

52 apud Cox e t al.,

19

69 :N 57 5 -57 6).

Crassatelb¡tsis (Cox et a\.,1969:Nt570, Fig. E70a-c; est. 5, figs. 5 e 6), do Devoniano da
Aler.nanha, é apontado pol Boyd
crassateláoeos.

A prescnça

cle

& Newell (1968:23)

como outr.o possível gr.upo basal dos

um ligamento intelno alojado em url lcsilíIèro, como destacado

por Cox et al. (op. cil.) e Haffer (1959:167-168), apr.oxilna este grupo dos crassatelídeos, Da

tnestra ntatreiLa. como el]ì Clt¡tt'icartlella, um resilífcro está pÍesente em

C)ras.tot ello¡t,si.:;,

indicando relacionamento filogenético com Crassatellacea.
De acordo com o entendimento de l{alfer (op. cit.) a notação para a charneira é:

,!nelli 1999
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L'ru.ssutellopsis Beushausen. 1895; est.5, hgs. 5 e 6

VD PIIlr

vE

-

3b

/r (4b*) - 2

3a /

- / (Arr)

*O dente cardittal 4b pode ser facilmcrÌte
infèrido da ilustração de lJaffer'(1959:168, Fig. l6) porérn, não loi

identiiicado pelo autot. Urn telcejro dente caldiual (5b), na valva dileita, pode estar.preicnõ, peia análise visuat
da ilustraÇão de Cox et al. ( 1969:N57l. Fig. E?0, lb). no eutanro, não será considerado aqui.

como discutido acima. Boyd & Newell (1968: 21 e 22) e tambérn I{affer (1959:1g4, Fig.
25) r'claciorralam os astal.tídeos a Cypricardelltt.
clravan (1952, npucl Boyd & Newell, 1968:22) reconheceu a ár.ea anterior aos dentes 3b
(valva di.cita) e 4b (valva esque.da) e^ cypricardella subelliptica e c. baudeti (rpud
cox er
al , op. cit.) como equivalente ao resilífero, agrupando o gênero aos crassatelídeos. De fato,

cox et al. (op. cir.) inclui o gênero Cypricardella na f'ar¡ília crassatellidae, na qual um dos
caracteres diagnósticos é a presença de ul¡ resilífero.

A

relação filogenética entle crassatelídeos pós-paleozóicos (Crassatellinae) e astartídeos

está inlplícita em Motris (1978) que discutiu os prováveis gêneros basais de Crassatellacea,

bem cono as

af

idades entre os diversos gêneros e famílias, sugerindo que a migração das

estruturas ligamentales dos astal'tídeos para a r.egião interna da charneira deu origem aos
táxons atribuídos aos crassatellidae. Monis (1978) chamou a atenção para o fato de que a
inscrção e alargal.nellto plogressivo da área ligamentar, na região cardinal de representantes de
asta.tídeos (opinae), após o Jur'ássico superior, aproxima este grupo dos crassatelídeos pós-

paleozóicos, 1o'rando seu apa.ecimento independent

e de oriocrassatella da seguinte

naneira:.

CrossoÍellinoe

Pós-Poleozóico

\

Poleozóico \
1
' r.l
t\

Oriocrossole//o

Cypilcorddlo
,''

Astorlellinoe
Astortidoe pofeozóicos
Eodon
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rlar,

1g77 (astar.tícreo) é o rnais a'tigo

represelltauLe dos vener'órdes (Devoniano), apresentando
uma redução do número de denles

catclinais et.n telação aos grupos mais basais de dentição actinodonte.

o

aparecimento cle uma

bern delìnicla é ta'.rbér' co'lsicre'ada irnporta'te para essa
atribuição.
'in1Ìr

Honologia lucin¿jitle rla dentiçíto ttos Astartiùrc
Ì)ela ser.relha'ç a corn Arcric' Schumacher, r g l 7 (Arcticacc a)
e Chione Megerre vo'
Mtihllèld. 1811. Nicol (r955:156) i'le.pretou uma dentição do tipo cir.enóide
para os
astartídeos oìitros autorcs lambérn adotaram a chaureira
clo tipo oircnóicle para astartídeos
(Sclrnridt. 19i]5. Moret, 1940, qnrtr NicoI, op. cit.).
Neste caso, cre acorclo com os
estudos de

Bclna|d (op. cll ), para cìentição do tipo cilenóide, o dente pivotal
da valva direita terr origem
llo deute late.al AI e deve ser co'sidc.ado como o dente r. A
cire'óide para a
'otação
denlìção cla cha.neira de A¡^tarle (pós-paleozóico). de
acor.cro com Nicor (1955:r5g) é a
seguinte:

,4r^torte sulcotct (da Cosra),

Nicol (1955:157, Figs. I

pTll* _ /n 3l:: _
VE pIV,'- _ pII* /\ _ 2b
VD

e 4)

- 3a /41* - AIII*
2a - / - AII* - AIV*

Obs.: AI, dente later.al: I , clente cardinal

o

dc'r.rte 3a da

valva dileita de Asl(irte não esth replesentado no esquema
de acima
é
'ras
sugc'ido po. Boyd & Newell (196g:r4), tendo em vista pr.ese'ça
a
cre um alvéolo
cortespoudetlte no esqLlellla cla valva esquerda. os dentes
lalerais (rnarcatlos com asterisco
abaixo), fo.ar¡ i'fèridos a parti'de Nicor (1955:157, Figs.
Ilernald em Cox et al. (op. cir.).

I

e 4), segundo a proposta

de

Para c gô.ero Paleozóico A,grrtrte1a. de acordo com
nolação cir.e'óide proposta por Nicol
(1955:158), a notação ser.á:

Astctrte/lo concenrt.ico (Conr.ad), Nicol (1955:157, Irigs, 2 c 3)

PIII
vll P]V _ PII
VD

/n 3b - 1
/n- 2b-

- /as
2a/ -

AITI
AII AIV*

.,lne//i.
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¡

interpretaram de maneira conclusiva o tipo de dentição dos

astartídeos. adotando a notação simplificada par.a esle gôner.o.

No ntanto. outros
e

consideLaral.r.r

autor.es (Douvillé, l9

t

2, Davies,

1935; apud Nicol op.

cit, ),

a charneila pala astaltídeos como do tipo lucinóide onde o dente pivotal da

valva direita 3b tet.n or.igem a par.tir do dente lateral AIII.

A interpl'etação da dentição do tipo lucinóid e para Aslartella serâ:
A.t/ortelÌa otteri ßoyd & Newell (1968); est. 5, figs. l4 e

15

VD PITI - ,zn (5b)- 3b _ / AI _ AITÏ
VE IV - PII/n
- 4b - 2)/.
AII _ AIV
Obs.: 3b, deule "pivotante";

Alll,

dente lateral.

Nicol (1955:157) considelou o dente cardinal central em Astartella concentrica e Astatte
.vulcatu cotno o dente cirenóide 1 e não 3b. o dente cardinal central 1 está presente em
de'tição tipo cirenóide (cox, 1969:N54, Fig.ld) considerada rara ou ausente antes do
Mesozóico McAlester' ( I 965). Desse modo, o dente cardinal central dos Astartellinae,
Astartinae e cy¡tricardella é considerado, neste trabalho, homólogo de

3a

da dentição tipo

lucinóide.

Anelli (1994: 50) intelpretou de naneira equivocada como (5b) o dente pivotante da valva
direita er.n Astqrtelltr subquadruta do carbonífero super.ior.da Formação piauí. Neste táxon, o
denle pivotante da valva direita deve ser o dente 3b, estando o 5b presente como o dente
caldinal mais posterior na valva diteita. A'otação revisada de A. subquaclrata Girty, (Anel,i,
1

994) deve sel, portanto:

A, subquaú'ata Lee e Girty (1909), Anelli (1994); esr. 5, figs. 9-13

VD
VE

PIII PIV * PII

/n(5b)
/n

4b

3b - / at AII
- (2)/-

e pa'a astartídeos pós-paleozóicos, de acordo com a interpretação de Boyd
(1968: l7),

A] I

&

I

Newell
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Astcu'te cq:;tû1e(t (Boyd e Newell, l96g); est, 6. figs. 4 e

VD
VE

5

PIII - (Pt)/n 5b - 3b -(3a)/ er - Arrr
PIV - PIT -/n
4b -2a-/_ÃIr)
_

ArV

Nos esquer.nas de ËÌerna.d pa'a a char'eira cire'óide. e em diversos
astaltídeos
paleozóicos (Astartellu subqucrcrrara Girty, crrronic. 1952;
A, .tubquor]rara Girty, winters.
1963, A, ,srbr¡uadrato Girty,

A'e i, 1994; A. r'nsLtÍt Girty, Newe et ar., 1953: A.? co\)en|eto

Chtonic, Newell, al al.. 1953; A. aueri Boyd.& Newell,1968)
o dente carclinal central da valva
di.eita (3b), aplesenta-se Iigaclo ao dente raterar ânter.ior veutral
(Ar)

devido

ao

lelacioliamento olìtogenético deslas estruturas. Nesse caso,
a eslrutura interpretada como
dente cardinal 3b deveria ser considetada como clente l, pois,
de aoor.do

Bernard

col'

os esc*rer.nas cle

(cox et al.,

1969), este dente carcrinal rnanté.' contato durante tocro
o seu
desenvolvirnenlo ontogenético con' o dente rater.al AI. Este
fato sugere umâ hourologia da
dentição cardi'al nais próxirna à interpretação de Nicol
(1952) d,edentição cirenóide
para os

astattídeos paleozóicos.
Pot' outro lado, nas ilustrações de Berna¡d da
charneira lucinóide e de alguns astartídeos

pós-paleozóicos examinados
erstarte conunwzie, Jurássico; est. 6, figs. r e 2; A. obrupta, e A.
cuneiþrmis, ambas do Mioceno) e recentes (Astarte borearis;est.
6, figs. 9 e r0; A. cqsronect.
est. 6. figs. 4 e 5), o dente cardinal centlal da valva
dir.eita (3b) não esta em contato com o
deDtc lateral anteÌior ventlal (AI),
¡:r.ovavelmenle co1.no uma car.acter.ís1ica secturclália.

Lucinóide

Cirenóide

VD5b-3b-3a
vE 4b- 2-

vD3b-1
VE 2a

3a
2,b

Até o mon'ento, neste t.abarho e seguindo o consenso dos vár.ios
autores citados.

a

charneira de Astartidae é consider.ada do tipo lucinóide.

Etn conco.dância co'r outros pesquisadores, Boyd & Newe (r96g:25-27)
crramar.arn
atenção ao lato de que o dente rateral anferior
<iorsal em Astal.tinae (póslareozóicos)

a

por eles

examinados (16 fbrmas recentes, 13 terciárias e uma pleistocônica),
pocle não ser homólogo

ao dente laleral

'a

posição eclui'alente dos Astarte inae (pareozóicos), tratando-sc.
na

Ane/li, I999 - An¿ilise cladística
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verdade, da margem dorsal que migrou ventralmente e assumiu uma função articulatória,
sendo, inclusive, recebida em um alvéolo entre os dentes laterais da valva direita.

Urna espécie recente de Astartinae (Astarte borealis, est. 6, figs. 10) e formas do Terci¿lrio

(A. obrupla, A. fusca) analisadas, mosfram claramente não haver vínculo entre a estrutura
chamada de "dente" lateral anterior (margem articulatória) e o dente cardinal 2, como nas
lomras paleozóicas, podendo, realmente, tratat-se da margem dorsal anterior da concha, agora
funcionando como uln dente lateral.

Um estágio intelmediár'io, em que o contato entte a margem dorsal anterior e o

dente

cardinal 2 é pouco evidente, pode ser observado em um exemplar do Mesozóico (Jurássico),

Astatte comnunie (ver est. 6, fig. 2). Este exemplar sugere

o

surgimento da margem

arliculatória em Astartinae (não hornóloga ao dente AIV) como entendido por Boyd & Newell

(op, cif.), através do surgimento de uma crista anterior ao dente cardinal 2, fortemente
destacada etn A. caslanea (est. 6, fig. 5). Desse modo, a crista arliculatória anterior dorsal não
deve ser considerada homóloga ao dente

AIV ligado ao dente cardinal 2, presente em alguns

astartelíneos paleozóicos (A. aueri Boyd

& Newell, 1968; est. 5, fig. 15). No entanto, este

caráter é ainda pouco conhecido do ponto de vista ontogenético e não será utilizado na
análise.

Homologia lucintii¡le da clrurneira de Oriocrassatella

Boyd

&

e crassatelídeos

ptis-pøleoztiicos

Newell (1968:28) erigiram a subfamília Oriocrassatellin ae para acomodar

crassatelídeos extintos, nos quais lúnula

e escudo estão

ausentes, fortes ninfas septadas

ocolrem entre o resilífero e o ligamento externo (opistodético), possuindo apenas dois dentes
cardinais em cada valva, sendo o mais posterior na valva esquerda, e com a valva esquerda
sobrepondo-se anteriormente a valva direita.

Boyd & Newell (1968:17) optaram pela possibilidade mais parcimoniosa na escolha da
hornologia entre a dentição cardinal da valva esquerda dos crassatelídeos paleozóicos e póspaleozóicos. interprelando o surgimento do terceiro dente (5b) na val.,a direifa, como uma
novidade nos crassatelídeos pós-paleozóicos e preservando a homoJogia dos dentes cardinais
de crassateláceos paleozóicos e pós-paleozóicos. A notação para O. elongata, de acordo com
a sugestão de Boyd

& Newell (1968)

é, portanto:

1t,,llt lraa- !th¡/t.\, 'l't,l¡.\tt,rJ¿\ttl'l:ttrt¡l¡,¿t)ti"LIar'\, illt1

11

.1,

Orir¡crassolell¿t elong(ttd (l3oyd & Nervell. 1968:17 e 28); es1 4'

PIII - (PI) /lnsr
/lnsr
VE PIV - PII
VD

figs

4e6

AIII
- 3b - 3a/
(4b) - ? - /AII) - AIV

e. para crassatelídeos pós-paleozóicos:

Cru,;s¿tle Ilile .ç

protexlllr' Conrad; est. 7. iìgs. 5 e 6

PIII - (PI)/lnr 5b - 3b - 3a/ AllT
4b - 2 - /AII) PII - /lnr
VE PIVVD

AIV

Darragh (1965a, b) atribuiu a mesma notação para crassatelídcos tercifuios e recentcs
(Etrcros,suÍellu e ,Spir^sot ellct), nos cluais consiclerou o dente 5b, igualtnente, oouro a tlovidade
para a valva direita dos ctassatelídeos pós-paleozóicos.

3.3. OBJIiTIVOS

A

análise cladística apresentada

a

seguir tem

por objetivo testar a hipótese de

mo¡ofiletismo adotada pala a subfamília Orioclassatellinae, verificar a consistência das
espécies atlibuídas à esta subfan-rília e analisar brevemente aspectos da sua distr:ibuição
paleogeográfioa e cronológica no Paleozóico supelior cont l¡ase uos claclogramas lesultantes.
Considerações prelinrinates
L'r'rssaicllacea sào rculiz.edas.

a

respeito do monohletisno das lamílias

e

subfarnílias de

.lnell¡. 1999
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c,\(],\o ti DtscussÂo Dos

'foclos os cat'actetes utilizados

t.ra

C,\IìACTERES

análise estão relacionados às partes duras das conchas.

meslno embola algurras espécies do grupo extelno tenham representantes viventes. Treze
caractet:es estão relaciouados às feições externas e

fo na geral

da concha. Trinta e seis estãc)

relacio¡ados às leições da charneira. incluinclo características da área ligamentar, ninfa,
dentiçào caldinal e lateral. Três calacteres estão relacionados às cicatrizes dos núsculos
ac tLorcs. pediais e do r.nanto. No total. tratatn-se dc 52 calactetes apresentando 144 estados
rlistir.rtos de expressão. Os caracteres listados abaixo, beln como a atribuição de seus esiados

pala cada táxor.ì são suurarizados no flnal da seção na "lista concisa dos caracteres" e na
Tabela 3. O comprimeuto (L), índice de coucistênoia (CI) e índice de retenção (RI) de cada
carátel lefere-se à análise não ponclerada.

C¿rrncteres relncion¿rdos :ìs fcições cxternâs e formato da concha

0.

Olnamcnt¡ção (L=l
(0 - lamelas;

l,

Cl=27, IÅl=42)

I - cristas ou costelas

concêntricas; 2 - exclusivamente na região umbonal; 3 -

auscnle)

De acordo com Cox (1969) os diferentes padrões de ornamentação de concha são um
registlo das inlerrupções ou mudanças das taxas de secreção durante o crescimento, podendo

refletir, juntamente corn a forma geral da concha, as características ambientais do meio
ocupado (KauiTrnan, 1969, Stanley, 1970). Os elementos principais podem ser reunidos em
dois grnpos prinoipais: cristas ou costelas (est.5, lìg. l1) e lantelas (est.

4,fig.

4).

Não há consenso na literatura quanto à designação dos tipos de ornamentação presentes em
Classalellacea. especialmente nas descrições para

principais podem ser reconhecidos quando

o

o gênelo Oriocrassstella. Dois

estados

caráter está presente nas 16 espécies de

Oriocrassatellct incluídas na análise e nos mernbros do grupo externo: cristas ou costelas
concêntrioas, que são elevações ;bruptas na superfície da concha, de dimensões inferiores aos
espaços iulercostais (est. 5.

fig. l1); e larnelas, que

são elevações menos pronunciadas, mais

largas que os espaços intellame lat'es; ambas não refletidas na paúe interior da concha (est. 4,

fìg

4)

A

olnamcnlação em Oriocrassatella

e nos detnais

táxons do grupo externo foram

agrupadas em tr:ês estados: lamelas; cristas ou costelas; olnamentação exclusivamente na
legião r:mbor.ral: e auscrìte

lnclli. 1999 .,lntilìse clq¿li.vticd ¿|a.vtb/ùntíliu
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presença de linhas de crcscimento corro

ì"Ìt1.t

ornatnelrlo da concha. nesle tlabalho. o estado "auSente" p¿ìta orllamentação extelna. nào
necessarialrente signifìca ausência de expressão das linhas de cresciurento. Esta medida foi

tolrada uma vez qìie. por pr:obielllas de prescrvação. Iinhas de crescimento podem

ser

facilmente mascaradas. especiah.nenLe tratando-se de moldes ou conchas substituídas por
sí li

ca.

Boyd & Newell (1968:24) chamalarn a atenção para o lato de que este caráter está auserlte
nos classatelídeos paieozóicos. mas presente em uruitos glupos póslaleozóicos (r,er est. 7,

fig. a). O estado I é sìnapomorlìa reunindo todos os táxolÌs, excelo Cltpricartlello subelli¡tticcr.

l.

Obesidadc (L:14, CI=28, RI=50)

(0- nrenol que 1.29; 1- enlr'e 1.30 - 1.49;2- entre 1.50

-

1.69;3- entt'e

1.70

1

.99: 4- maior

que 2,0),

Obesidade é defìnida como a lelação altura/lalgura.

I

-

Os espécimes maiores (senis) de cada táxon tiveram preferôncia pata a tourada de dados.

a

A tabela 2 apresenta as dimensões utilizadas para delimital os estados dos caractetes de
5.

fir.n cle cvitar variações relacionadas à ontogenia.

Os eslados de

0

4 do car'áter 1 foram codificados de acotdo cotr a proposta de Stanley

(1970:116) e correspondem respectivamente a conchas fot'temeute infìadas (0). infladas

rnodeladamente infladas

(2), comprimidas, (3) nìuito

comprit.niclas

(l),

e (4) fortemente

complimidas.
O caráter é consideraclo aditivo pela série de contiguidade.

Sinapornorfia para o nó

2.

1.

Ângulo dorsal (L=13, CI=23, lìI=66)
(0- 88"- 102"; 1- 103"

-

117";2- llB"

-

131";3- 132" -145")

Este caráter refere-se ao ângulo formado entre as linhas qne tangeuciam os limites antet'iot'
e

postcliol clorsais e o limite supelior do umbo (vel' est. 7 , hg. 4).
O car'áter é considelado aditivo pela série de contignidade.

,lnelli. 1999 - ,!n(il¡.\e cludi.tt¡cd tld suhfLlniliq Oúoct cls,tqtellitloe
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.Alongamento anterior (L=11, CI=I8, RI=55)
(0- 0,11- 0,26;1-0.27

-0,42;2-

0,43 -0,58)

O alongamento anterior é cottl'tccido pela relação Conrprimeuto Anterior/Comprimento
to1al da concha (Stanley. 1970: I 16).

O car'átcl é considerado aditivo pela série de contiguidade.

O estado zero apalece colllo Lttlta reversão en O. elongota Sanchez (terminal 31),

e

novamente no gmpo exlerno (nó 61) r'eunindo Cardiniidae, I.Iippopodiidae e Piuzonellinae.

4.

Alongamento (L=15, CI=26, IìI=67)
(0- abaixo cle 1,19; 1- 1.20- 1.39;2- 1.40-159r 3-

1.60

1.79;4- acima de 1.80)

O alongamento é conhecido pela lelação comprimento/altura.

Os estados de 0

-

3 folaur codifioados de acordo com Stanley (1970:116) significando,

respectivamente, concha equcml (equivalente), moderadatnetlte alongada, alongada e muito
alongada. O estado 4

foi adicionado para conchas com relação de alongamento superior

a

1.80. como é o caso de O. elongala sensu Sanchez, 1984 e O. elongat(t Boyd & Newell, 1968.
O caráter é considcrado aditivo pela série de contiguidade.

5.

Relação Comprimento/Alturn postcrior (L:14, CI=21' RI=52)

(0- 1,50- 1,81; 1- 1.82 2,13;2-2,14-2,45;3-2,46-2,77)
Este car'áter está de acordo com a definição de Boyd & Newell (1977 56).

O

estado

"0"

ocorre cotlo convergôucia em

cf. O. sp Manceñido e

táxons

filogeneticamente distantes no grupo extemo (nó 49) podendo tratar-se de um caráter
diagnóstico pala aquela espéoie. O estado 3 pode sel considetaclo diagnóstico de O. elongata
ocolrendo como convergência somente etn táxons do gt'upo externo (terminais 34,35, 42)'
O caráter' é considerado aditivo pela série de contiguidade.

6. Lúnula (L=9, CI=22, RI=46)
(0- ausentel 1- fiacarnente marcada; 2- fortemenle maroada)
LÍurula é uma depressão na legião dorsal da concha (est. 5, fig. 16) situada imediatamente

anterior ao bico, que incremeuta a capacidade de escavação em bivalves que apresenlam
região anterior alredondada e acunhamento posteriol, típicos de formas que escavaû). por meio
do nrovinrento de lotação (rockiiig nioiioä" Stanley, 197 5).

Ánelli, 1999
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Ner.vell (1968) indicalam esle caráter colro ausente en1 Oriocrassatellinae.

Contudo. especialmente eln algìimas fot'mas desct'itas após 1968. e nìesnlo na espéoie-tipo O.
.rtoke.rl lìthelidge J1..1907. Iúnula e escudo estãÕ plesentes.

l3) ahlma que. para O. stôkesi. "No ILtnttle or
í.s shcu'¡tlt, ntarketl off .fiont the rest rl the extentctl stn'firce". Assiln. é dilícil avaliar

Dickins (1956:33; Est. 6, Figs, 11 e
,tclttcheon

o est¿ìdo clo caláter a partir da sua desclição. Neste caso, coutudo. a prcsença tanto da liu.rula
cor.no d<l escudo estão claratrente vísíveis ltas estatnpas.

& Newell.

1968 (est 5,

Iig

16)

e

O carátel aueclonclado ocolle quando não hor¡ver ânglrlos dolsal e venltal deiimiLando

a

Lirnnla f'orte colrespoude a ¡le tlstartella aueri Iloyd
fraca cor.no mostrada en A,\l rle ltrsreali.ç (est, 6, fig. 11),

7.

Truncamento da margem posterior (L=11, CI=I8' lìI=47)
(0- truncada: 1 -subtrur.rcada; 2- arredondada)

margem posterior da concha, confet'indo um aspecto arredonclado à esta margem. Para ângulos
até

I

3

0" a matgem é considerada truncada, e acima de 1 30' subtruncada.

O truucamento da margem posleriot' da concha dos pelecípodes (margem lespilatória em
folmas escavadoras rasas) está r'elacionado à posição assurnida pelo olganismo dulaute
alimentação, para

o

favoreciureuto do fluxo das correntes inalafie

e

a

exalante (Stanley

1910:92, Kondo. 1990:34. Figs.4 e 12).

Em Aslqrlello .fuscu, as formas jovens apresentam truncamento mâis evidente que os
espéoilncs senis. Em Clpriccu'clallu subellipticu (grupo externo) " o lruncar'ìreDto é muito folte.
Neste caso, a oldenação pela ontogenia a partir de

lur

dos táxons do grupo extetlnÕ, Asl(trle

fìr.rcrr. cor.tcotda cor-t1 ¿t ordenação pelo grupo considerado mais basal tept'esentado por
C¡tpricartlella subellipticu. É. portanto, considerado aditivo pela ontogenia

8,

Margcm dorsal anterior (L=7, CI=28, RI=66)
(0- cônoava; 1- reta; 2- convexa)

Os caractetes 8 e

9

l'olam extt'aídos de Boyd

&

Newell (1968:31) desclitos

para

Oriocrussatella elongcrta. Segundo esles auloles, as formas 'Jr,rvenis" apresentâm lllargen'l

dolsal r-etilínea. e, postetiormeute, côncavas nas fornas senis, atlibuindo
ontogenético ao cará1e1.

url

significado

76

9.

MaI'gcm dorsal posterior (L=6, CI=33, RI=42)
(0- côncava; 1- reta: 2- convexa)
O estaclo 0 é autaponror'fia cle O. elongota Boyd & Newell, 1968. O estado 2 é

sirraponrorfia reunindo lodos os táxons, exceto o C. subelliptica. O estado 1 ocorre
convergentenlente erl (.'. ,subellilstica, O. elongala Sanchez-, O. stokesi Etheridge e O.
.sttt'tiua n

ino Gonz.alez. 1982.

10. Sobreposição na por'ção antcrior (L=4, CI=50, RI=89)

(0- VD soble VE; 1- VE sobre VD; 2- ausenle)

A sobleposição das valvas

está condicionada ao an'anj o e morfologia das margens dorsal

anleliol e posterior e à dentição lateral em Crassatellacea. A sobreposição da valva
sobre a direita na porção posterior' é vista claraurente em O, elongatø Boyd
(1968:13, F'igs. 5A e
desenvolvir¡ento

e

esquercla

&

Newell

D; est. 4, figs.5 e 6) urna vez que a concha esteja fechada.

O

juslaposição das tnargens dorsais das conchas dos pelecípodes, no entanto,

podem encobrir o efeito de sobreposição.

A plesença dos dentes PIV e AlV, na valva direita, configura a sobreposição

das margens

posleliol e anlerior da valva esquerda, respectivamente, desde que o dente AV (VD, ausente
na diagnose do gênero Oriocrassotelltr), não esteja presente na porção anterior da valva
direita, encobrindo a sobleposição.
Ern Oriocrassatollinae (exceto O. piauiensis, est. 4, fig. 3), os dentes laterais anterior AIV e

posterior PIV da valva esquercla sobrepõem as respectivas margens da valva direita. Em
Classatellinae a sobleposição é invertida na maÌgem anterior, onde a valva direita enoobre a
valva esqnelda, devido à presença do dente anterior AV na valva direita (e,g., Eucrassatella
(II¡tbolophus) speciosct, est. 7, figs. I e 2).
O estado

I é sinapourorfia de Oriocrassatellinae.

I 1. Sobrcposição na porçiro

postcrior (L=4, CI=25, RI=40)

(0- VË sobre VD; 1- ausente)

12. Posição dos umbos

(L=5, CI:40, IìI=50)

(0- antelior; 1- mediana: 2- postelior)
Ëste oarátel é consiclerado aditivo pela série de contiguidade.
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ntte

de Crctssinella tnittor.

vcntral (L=4, CI=25' RI=62)

(0- ausente; 1- plesenle)
Dallagl.r (1965a) charnou a atenção para a plcsença ou l1ão do caráter

terciálios. Para os astartídeos. Boyd

& Newell

etl

crassatelídcos

(1968) notaram que a margel'll ventral da

nâioria das csp(icies telciárias e metade das espécies holocônicas apresentalr cteuuhçòcs.
A,stu"tellu ft.rca .juvenis (menores) t]ão apresentam lrlargem veDtral crenulada nos espécìtrles

exarlinados, indicando algum senticlo de variação ontogenética para estes eslaclos.

C¿rractcrcs rclacion:rdos
14.

¿ì

charncira

Ligamcnto (l-=2, CI=I00, RI=100)

(0- intemo e exlerno;

Boyd

l-

extelDo; 2- interno)

& Newell (1968:24)

observaram

a

variação ontogenética ncste caráter em

crassatelídeos viventes. De acoldo com estes autores, formas jovens apresentam ligamento

extcrno e interno, com posterior expansão do ligamento na dileção interna da concha nas
formas senis.

Boyd & Newell (1968:32-33,Fig. 138 ) descleveram uma ninfa vestigial en O. elongara.

A diagnose dos Oliocrassatellinae, effretanto, atlibni ligameuto do tipo parivinclrlar' (extelno)
para a subfamília, indicando uma ninfa funcional. Do mesmo modo, porénl de maueira
intuitjva. pois a seqüência outogenética não está acessível, Dickins (1961:127) descreveu a
rniglação do ligarnento no sentido externo para o intelior da concha, e a presetrça de ut.ua
r.rinfa enr O. queenslandica.

Desse nrodo,

o estado "0" é atribuído a espécies de ()riocra¡^satel1¿r onde a ninfa. situada

soble o septo, está visível.

Os Aslartidae aples¿lrt¿ìm solnente ligamcnto exlerno, teDdo em vista a ausôr:.cia total de
ár'cas clisponíveis na

charneila parer alojamenlo de um ligat.uento intertto.

l-igar.nento exclusivamente irterno (estado 2) e extelno (estado 1) agmpallt Crassatellidae

e

Astaltidae. diferentemente do entendido pela taxonot.nia tradicioual corrente, em uln grupo
monofilético (nó 32). Por'ém. o rnouotiletismo destas familias oorrobota a hipótese de Morris
(1978; ver discussão na pág. 66).

ltt, lli.
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15. Sulco

lignmeutar interno (L=7, CI=28' RI=75)

(0- ausente: 1- pequeno; 2- amplo)

A

lrr.esença de

um sulco ligamcr-rtar posterior ao resilífero em Cypricardella subelliptica

rrão está <lesc¡ita na ìiteratura exat.uinada.

A

desclição sucinta apresentada por Cox et al

1969:N583) tar.nbém não indica a lllesença

c1e

uma área ligamentar. É provável, portanto, que

(

estc c¿uáter esteja at-lsente uesse 1áxou.

A

ausência

dc um septo entle a árca do lesilífero e do sulco

ligamentar não

necessaliamente exclui a presença de um sulco para alojal o ligamento, o qual ocorre nos
cr.assatclícìeos pós-paleozóicos, como indicaclo poL

Iloyd & Newell (1968,24), inserido em

urna ár'ca deprinricla. imediatamente posterior ao resilífero (e.g., Eucrassatella (Hyltolophus)
s¡';eciosu, est. 7,

figs.l e 2, indicado por "1"

A iluslração dc Ilaffer (1959:168, Fig.

).

16) de Crossatelol:sis hauchecornei

(est 5, hgs. 5 e

6), não aplesenta área deprimida posterior ao lesilífero, inclicando que o catáter deve estar
auseDte neste laxolr.

A

área do ligarnento é visiveh¡ente distinta nas diferentes espécies. O, s¡ok¿sl Newell,

1958, apresenta uma ampla área ligaurentar, 1â O. elongata Boyd
ár'ea ligamenlar pequeua, Contudo. nenhum autor

maiolia

clos casos, pode ser

& Newell,

1968 tem uma

discutiu as variações deste caráter que, na

inferido da análise das ilustrações.

Gonzalez (1982:369) notou a presença do sulco ligamental e septo em

O

sanjuanina, da

F'olnação Agua del .laguel, Permiano infelior da Argentina. mâs não descreveu

suas

proporções,
É considerada área pequeua aquela que for menor que a ocupada pelo septo e ampla aquela
que ocupaf ur.na álea maior que a do septo.

1(r. Septo

(L=8, CI=37, RI=82)

(0- ausente; 1- vestigial; 2- fracamcnte desenvolvido; 3- desenvolvido; 4- fortemente
desenvolvido)
O septo que separa o lesilífero cla área do ligan-renlo está ausente no grltpo externo. Boyd

&

Newell (1968) cltartaLam a atenção para o fato de o septo poder sel' apenas pouco nítido em
crassatelídeos pós-paleozóicos.

Os estaclos 1
estaclo

I

-

4 foralr-r definiclos com base na largì.rra do septo em relação ao resilífero. O

cor-r'espo¡cle

a um septo de cspessura menor ou igual a 1/3 do comprimento do

lt,.llt, lQqtt

lùjlt\, tl-tLlt\tt,,r,ltr\¡!11t, ùtl¡d()t'ttr,tttt.\,!tLllilttl'
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resilílèro. 2 igr:al a 1/2 clo comprin-rer.rto do resilífero. e 3 espessllra próxima ou igual
comprilnenLo do resilífcro,

O

estado

4

corresponde

â unl

ao

sL'pto tìlais espcsso que o

cornprilnento do lesilífcro.

O estado 2 é

sir.rapornor.fia de Myopholicaldiiclae

I'

Caldiniidae

+

I-lippopodiidae +

Pinzonellinae (nó 59).

17. Inclinação tlo scpto (L=3, CI=33, ILI=33)

(0- rnenol ou igual a 35 graus; 1- maiot que 35 glaus )
Ver ângulo ("a") na estampa 4. figura 2.

lfì. Contiguidadc do septo coln o dente latcr:rl (L=5, CI=20, RI=O)
(0-auser.rte; 1- plescntc)

Vel exenrplo

19. Parcdc

ern O. stokesi (est. 4,

Iig.

8).

dclimitando o sulco ligamentar anteriormente (L=4', CI=50' RI=66)

(0-ausente; 1- não proemiuente; 2 - ploeminente)

Alguns táxons dos Classatellidae, independente da presença ou ausêuoia do septo, podem
aplesentar na valva esquerda uma pequerla crista (O. elongata, est. 4 fig. 6,) separando a árca
do sulco ligamentar e o alvéolo para lecepção do dente PIII da valva dileita.

O estaclo 1 é sinapomorfi a de O. slokesi

.ç¿rz.ç¿r

Newell, 1958 + O. stokesi sensu Dickins,

1956 1- O. itaiaiensis.

20. "Covcr dccl<" no rcsilÍfcro (L=3, CI=33, RI=33)
(0- ausente; 1- presente)
Unra pequena lrlataforma sobre a área do lesilílero (e.g., Crassinell¿t tnal¿k¡nadensis. es|.7

fig. 7)

é visível em alguus exemplales descritos na literaturâ. Apenas Boyd

recorrheceranr e descleveram cste catá1e¡ em O. elong(tlo.

& Newell (1968)

A leição é visível também en

O.

slokesl (llewell, 1958) e alguns classatelíneos recentes, Existe a possibilidade de o caráler
estar ausente em alguus táxons pot' problemas de preservação.

conludo, pode estar evidente pela presença de

A

t'emoção da plataforma.

utla fratura próxitra à uralgem dorsal do

resilífèro. É possível. nos exemplares de boa pleservação, ìn1èril a pl'esença ou não desta
esttrìtula pela marca da fratLua.
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Ori ocrussqtel l inae

21. llcsilifcro e a suâ área ocupâda em rclâção a área ocupada pclos dentes 4b e 2 na

valva dircit¿t c 3b

e

3a na valva €squcrda (L=10, CI=30' RI=63)

(O-ausentel 1- r'ednzido: 2- equivalente; 3- arnpla)

O lesilífelo apreseuta uma álea lelativa ao espaço ocupado pelos dentes 4b e 2 distinta nas
dilèrenles espécies de Oriocrassatella, Quando cla não preservação da valva esquerda' a área
<lo

lcsilífcro pode ser conlpalada

na valva dilcita.

A

à ooupada pelo dente 3b, até a malgem

posteriol do dcnte 3a.

área do tesilífero é conside¡ada reduzida quando for lnenor que a áreâ

ocupadâ pelos dentes 4l¡ e 2, na valva direita, e/ou 3b e 3a, na valva esquerda, cotno definido

acima, Ser'á equivalente qualldo ocupar espaço semelhante e ampla quando

o

resilífero

exceder o espaço ocupado llelos dentes.

Um carátel que pode ser explorado futuramente relaoiona-se à área ocupada pelo ligamento
orgânico que pode variar dentlo dos crassatelídeos (Dalragli, 1965a:95), sendo possível inferí-

la a partil da cicatriz cleixada pelo orescimento desta estrutura. É possível a observação desta

cicatriz em alguus exemplares do grupo intemo (e.g., est.4, figs. 5, 8).

22. Exprcssão da dcntição lateral da valva csquerda (L:11' CI=18, RI=25)

(0- fraca;

A

l- folte;

2- ausente)

clentição latelal é variável em todo o universo da análise. É considerada forte quando

apresentar as lamelas laterais variando pouco em cspessurâ relativamente aos dentes cardinais

ploximais. Lamelas fracas, apresentam grancle variação na espessura relativa aos dentes
cardinais. normahnenle menor que l/3 da largura do dente cardinal 2.

f)entes latelais. cono descrito ua subfarnília Cardiniidae (Cox et al., 1969:578) podem
c¡escel distalmente em proemiuôncia, duplicar-em-se, e terem posição inteilamente posterior à

ninfa. A variação do caráter poderia ser: 0-inteiratneute posterior a ninfa; l-algum grau de
sobreposição). Estes estados, no entanto, uão vatiam no grupo interno e, no momentc, não
serão incluídos na análise,

23. Dcnte cardin¿rl 5b (VD) (L=6, CI=50, RI=70)
(0- ausente; 1- inclinado posteriormente; 2- vertical; 3- inclinado anteriormente)
Este dente está presente em classatelídeos pós-paleozóicos cor"no o terceiro dente, o que

confere à charneira cla valva di¡eita o aspecto cilenóide (conchas providas com 3 dentes

,1nelli. 1999 -.'tncili,se c/d¿!í.;titd ¿le,¡ul¡lìtn¡ili¿t Oriocra ssatell incle

cardiuais

r1a

clìar:neira de cada valva). Boyd

& Newell (1968) destacalam
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a possibilidadc de o

dentc 5b. plesente nos crassatelideos pós-paleozóicos, corresponder a margetrr anterior do

resilílèro. anulando

a sua honologia com o

dente 5b dos astartídeos. Nos astar-tídeos

paleozóicos, embola o dente 5b esteja presente, a âusôncia do dente 3a mantém o nÍurero de
dois dentes tta chalneila.

O dente 5b foi considelado como "ausente" ent Cypricurdella subellipticct, por Boyd &
Nervell (1968:9, Fig. 7a) c plescntc en Astartelh aueri lloyd & Nervell (1968:26, Irig, l0b)
sendo le1'elida na diagnose de Astartellinae, que inclui todos os astarLídeos paleozóicos.
Contuclo, é notável a sernelhança entre as estfuturas em arnbos os táxons, chan]acla de ninlã

en C. subelli¡ttica e, ninfa e dente 5b conjugados
preser.ìte, esta feição não é totalmente clara em

l.

em A.

aueri. Ernbola tenha sìdo considerada

subquadrata reclescrita em Anclli ( 1994).

O derrte cardinal 5l: é fundido ao 4b em Eucrassatella decipiens (est. 8, fig.2), sendo uma

aulaporlolfia da espécie dentro do utiverso

estudaclo.

O estado 2 é autapon'ror'fi a de Crassinella parva e o estado 3 sinapomorfia de Eucrassatella

(Hybolophus) speciosa

1-

Ettcrttssatella tlecipiens

i

Crasssatellites decipiens.

24. Forma do dentc cardinal 3b (VD) (L=9, Cl=22,lì.l22)
(0- forternenle vilguliforme; 1- fracanentc virgr.rliforme; 2- reto)

A

presença deste dente é considelada pol Cox et

al. (1969:562) como diagnóstica

da

superfàmília Crassatellacea. O estado "fofiemente virguliforme" está presente quando a flexão
do dente 1òr inleriol a 90 graus. Acima desse valor é considerado "fracamente virguliforme".
O carátcr é considerado aditivo pela série de contiguidade.

25. Inclinação do dentc cardinal 3b (VD)

(L=lf, CI=l8, lll=66)

(0- inclinado posterionnente; l- vertical; 2- inclinado anteriormente)

Boyd & Newell (1968:24) charnaram a atenção para o fato de os dentes 3b e 4b serem
il,clinados antelior:lnente nos crassatelídeos miocênicos e [ecen1es, enquanto que em espécies
pré-miocênicas um ou ar.nbos poderl cstar inclinados posteriormellte. Um terceiro estado.

onde o dente apresenta-se na posição vertical, pode sel notado nos táxons esludados nesta
análise (dente 3b em O. elongata 13o1,d & Newell (1968; est. 4, fig. 5). É considerado aditivo
peia contiguidade.
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26. Explcssiro do clente 3b (VD) (L--5, CI=20, lìI=71)

(0- f'olte ; 1- lì'aca)
Os estados de cará1e¡ folte ou fraco para o dente 3b

(VD) estão relacionados

às dimensões

dos dentes 5b c 3a (VD), 2 e 4b (VE), Sendo ele rnaiol ou igual a todos é considerado forte,

t

le o. sc

tnl

(los outros lor nlaior.

Ilnlre os Ol iocrassateilinae. mesrlro nas espécies onde não
f,r'aco

e

é possível a observação, o estado

{bi considcrado como presente, ulna vez que o caráler é impoltante para definir

o

reiacionar.nento entte os táxons do gmpo extemo.

2'7. Dcnte

cardinal 3a (VD) (L=3, CI=33, RI=66)

(0- ausente: 1- presente)

A plesença do dente 3a é sinapomorfia para o nó

1.

28. Expressão do dcntc cardinal 3a (VD) (L=7, CI=14, RI=45)

(0- fiaca; 1- forte)

A

variação clo dente cardinal 3a (VD) é claramente visível em Oúocrassatellinae. Sua

dirner.rsão pode ser facilmente inferida a partir do alvéolo presente na valva esquerda quando

da não preselvação da valva direita. Sua expressão será extraída da relação da sua área com a
área do dente caldinal

2 (VE), ou entre os alvéolos destes na valva esquerda. Área do dente

caldinal 3a equivalente ou maior que a metade do dente cardinal 2 será considerada forte.

Dickins (1956:36) r'efeliu-se à inclinação clo dente 3a, mas este caráter parece não variar
deutto de Orioqrassatellinae. É variável, contudo, ern táxons do grupo extelno.

29. Dcnte lateral anterior

AIII

(VD) (L=3, CI=33, RI=60)

(0- presenle: 1- ausente )

O dcnle lateral anteriol dileito,

localizado mais ventralmente em Crassatellidae,

é

intelprelado po:: Boyd & Newell (1968:17, de acorclo com a notação de Bernard) como sendo

o dente AIII. Nos Astartidae, Davics (1935:156 apud Boyd & Newell, 1968:14), e Nicol
(1955:157), Astaflella concentt'icd (Astartellinae) e Astarte sulcata (A.sfattiÏtae), interpretaram

oor¡o dente AI. Esta irltima notação é seguida, neste trabalho, para os astartídeos.

I)e acoldo cor.n Cox (1969:N54, Fig. 48, 1c), o dente AIII origina-se juntamente com
clente

cardilal 3a. estando situado junto

à margem

o

dorsal anterior da charneira. Por outro lado,

83

o dellte AI tern origem cofiìum ao dente I (NI54, F'ig. 48, ld) localizando-se lla lrargeln
ventral da charneila. Ilnt O. elongtrttr Boyd & Newell (1968. Fig. 5d), o dente lateral antetior'
cla valva direita, está em contalo cotn

o deute caldinal 3a, sendo. portanto, o dente latelal

antelior AIII. Alguns autores (e.g., Newell, 1958) chamaram este dente de AI em espécies

de

Oriocrassatellct, pol' ocorrer r.nais internamente, dando lugat à margem dorsal anterior da

concha. que atua "làlsamente

'

cor1lo um dente

mostrâranl o dente lateral antcrior .AIll.

AIII. Boyd & Neivell (1968, Fig.

efi O. elongolo, oÌa em contalo

cor.n

5A)

o der.rte 3a (3a.

corro interpletado pala os crassatelídeos), ora não contatando (Fig. 3b) podendo sugerir outra

origerr. Essa possibilidade. entletanlo, não é indicativa dc uma origer¡ comum ao

deute

caldinal central proen.rir.rcnte con'ro rìos astartídeos (3b), não presente etn Ork¡cras,salella.
O cstado do dente

AIII foi inferido en

O. stokesi (ìJcwell^ 1958), ar. ilcrjoiensis e cf. O. sp.

(Manceñido et a\.,1976), como presenle, a partir do alvéolo na valva dileita.

O. elongata (Sanchez, 1984) aplesenta charneila conl um dente lateral anlerìol e

dois

laterais posteriores. O espécime LPB 9816 (Sanchez, 1984, Est, 8, Fig. 14), uma valva direita.
rrrostra, aparentemente, dentição lateral preservada.

A

presença de

AIII loi inferida

a

paltir de um sulco entre os deutes ,AII e AIV em cf, O.

sp

(Manceñido el al., 1976a, Est.6, Fig. 6).

30. Dcnte lateral anterior
(0- plesente;

l-

AI (VD) (L=4, CI=25, RI=57)

ausenle)

Ern Cypricardella subelliptica, foi considerado como

AI o denle lateral anterior situado

mais venlralmente.

Newell (1958), comparando valvas esqueldas de O. planu (Golowkinsky) com
recenles do gênero Crasstttellites. intelpretou como

AI o dentc lateral anterior

espécies

situado rnais

ventlal da valva direita, interpretado a pafiir do sulco plesente na valva esquerda. De acordo
conr Cox et al. (1969:N54, Fig, 48, 2d), o dente laieral anterior lnais ventral deve ser o AIII,
rra derrtição

tipo cilenóide ou hrcinóide. como entendiclo lambér.n por Davies (1935:156, apud

Iloyd & Ncwell, 1968:14 e Nicol, 1955:157), e por Boyd & Ner.vell (1968). Portanto.
dente é considerado neste traball.ro como "ausente" ern Oliocrassatellinae.

31. De nte lateral anterior AV (VD) (L=2, CI=50, RI=83)
(0- ausente; 1 plesente)

este

,lnelli, 1999

.,1n¿ilt.se cl¿t¿li,vtica

lìoyd & Ncwell (1968)

da l;ul:làn¡ília Qnocras,salellinae
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apresentaran'r na diagnose de Oriocrassatellinae apenas um dente

later¿il anteriol na valva direita

(AIII). De fato. o derle lateral anteriot mais veutral

Oriocrassatellinae está em contato com o dente cardinal 3a, estando

AV

em

ausente no gênero

Oriocras.sute lla.

A crista dorsal anterior da valva direita dos crassatelídeos pós-paleozóicos é considerado
corno o dcnte AV (vel C. prolexlLts, es1, 7, hg. 5).

Ä presença do dente lateral anterior AV

aparece cot.no sinapomorfia do nó 32 agrupando

crassatelídeos e astartídeos. Porém, revelte novamente pata o estado "ausente" nos astartídeos,

32. Dcnte latcral postcrior

l'I

(VD) (L=10, CI=20, RI=20)

(0- ausente; 1- fraco:2- forte)
Não é possível inferir a presença do dente lateral PI (VD) a partir do exame dos alvéolos da
ma1'gcm posteriol da valva esquerda em Oriocrassatellinae quando

a valva direita não

está

acessível.

A

presença de

urn dente lateral PI é duvidosa em Crassatellites protØcîus,

corrsideraclo ausente pâra esta espécie. Em C. protexlus (est. 7,

fig. 5) ocone

platalòrma, não apresentando urna crista contirua com a área do resilífero.
difererrte em Eucrassalella (Iþbolophtts) speciosa onde

sendo

apenas uma

A

feição

é

o caráter é oonsiderado presente.

Nesta espécie, há ur¡a saliência nítida na margem ventral posterior (est. 7, fig. l).
Estados de explessão como dehnidos no caráter 28.

33. Postcrior latcral

PIII (VD) (L:4, CI=25, RI=O)

(0- plesente; 1- ausente)
Astorte boreuli:i apresenta uma leversão para o oaráter estando o derÍe PIII ausente.

34. Dcnte c¿u'dinal 4b (VB) (L=7, CI=57, RI=78)

(0- ausente; 1- vestigial; 2- lraco 3- forte; 4- mr.rito forte)
I3oyd & Neweil (1968) assumiran'r colllo homólogos os dentes 4b e 2 em Oriocrassatellinae
e Crassalellinae.

O caráter' é valiável em todo o univelso da análise. É impossível inferir a sua ocorrência
quando da não preservação da valva esquerda, pela ausência de uma parede posterior
delirnitar-rc1o ur.n alvéo1o

particulal para

esse dente nesta

valva.

.!nelli, 1999
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O estado vestigial está plesente efi1 O. elong(ttct Boyd & Newell. 1968. onde apenas urrra
elevação delgada aparece delimitando antelio¡urente o resiiífero (est, 4. fig. 6). O estado flaco.

no qual o dente apresellta espessuta próxirna ou equivalente a 1/3 da espessuta do dente 2.
oco):re l1a r.naiolia das cspécies do glr-rpo interno. O caráter é ilìterpretado

corlo folLe

quando

aptesenlar espessula pr'óxima ou cquivalentc ao dentc 2 e muito forte quando for mais espesso
que o dente 2,

O cstado 2 é sinapomorfia de Oriocrassatellinae; 0, autapomo::1ia cle O.

.slt¡ke.çi .sensu

Dickins, 1956;1, autapornollìa de O. elongata sensu Boyd & Newell, I968.

35. C¿rr¿iter bífi<ìo do dcnte c¿¡rdinal postcrior 4b (VE) (L=3, CI=33, RI=0)
(0- ausente;

l-

prescntc)

O der.rte cardinal 4b é bífido en Astarte lla

.fusc¿7

(est. 6, fig. 13). Astalte óorcrrll,r (est. 6.

frg. 10), Crassatellol:tsis ltttuchecornei (est. 5, fig. 6) a Opis (Trigonopis) praessimili.s (est.

fie

6,

8),

36. Inclinação do dcntc cardinal 4b (VE) (L=7, Cl=28,tR1=12)

(0-poste|iorrnerfe; 1- vertical; 2- anteliomente)
Os estados 0 e 2 deste oarátel folam reconhecidos por Boyd

& Newell (1968:24) em

classatelídeos miocênicos e recentes (inclinado anteriormente) e pr'é-miocônicos (inclinado

posteriolrnente). O caráler'é variável dentro do univelso do grupo intetuo. Em espécimes onde

a valva esquercla não é conhecida é possível interpretal a preseïrç¿ì desse car'áter a partir

<la

inclinação da iirea, colrespondelrte ao alvéolo na valva dircita.

Algunras espécies

(e

g

, O ¿/arra. Newell,

1958;

e O. sanjuanina, Gonzalez,

1976),

contndo, aplesentam o dente posicionado verticalmente. A inclinação do dente cardinal 4b na
direção posterior ocorre no grupo extelno e como unra revelsão nos nós 25, agrupando quatro

espécies de Oriocrassatella,

e 39 reunindo Scambulinae, Ästartidae,

Cardiniidae, Flippopodiidae e Pinzonellinae.

ll considcludo atìitivo

pcJe coutiguìdrdc.

37. Dcnte cardinal 2 (VD) (L=1, CI:100, RI= 100)

(0- presente; 1- ausente)

Myophoricaldiidae,

,1 n e l l
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1

99

9

-'

¡l

n ri l i.s

a

c l utl i.s r i c(L44

ll!þlþUl U q Qtþ

86

trq! tel l!!t!t9

Este dente está prcsente em todo o universo da análise, exceto etrr Pinzonella l//¿r.ra Reed.
1932

O estado I é autapor.norha de Pinzonella neotropicct.

38. Expressão do dcntc cardinÀl 2 relativa aos dcntes 4b (VE) c 3b (VD) (L=2, CI=50,

Rr=93)
(0- fraca;

l-

forte)

O car'átel lòr1e ou fraco do dente 2 r'elaciona-se aos dentes 4b (VË) e 3b (VD). Sempte que
ur.n destes dois cleutes

lor mais espesso que o dente 2, este será considerado fraco.

Unl representar'ìte da sublàu-rília Scambulinae (Crassatellidae), Crassinella maldonadensis,
apresenla sérios ploblernas de liomologia com respeito à dentição ( ver est.

7,ltgs.7

e 8), e no

rnomento não ser'á incluido na análise.

39. Expressão do dcnte cardinal 2 rclativa ao resilífero (L=5, CI=20, RJ=20)

(0- li'aca; 1- folte)

A expressão do

det.tte

caldinal 2 é considerada fraca quando sua área for inferior a2l3 da

área do resilífero.

Um outro catáter pode eslar presente neste dente. Trata-se da inclinação do eixo de maior

colnplimento. E¡n Crassatelliles gihbesi (est. 8,

fig. 5), por exemplo, ele é

fortemente

inclinado na direção anterior'.

40. Arqueamento do dente cardinal 2 (VE) (L=13, CI=23,

RI:33)

(0- posterionnente 1- não arqueado; 2- moderadarnente arqueado; 3- fortemenfe arqueado)
Este car'áter'é definido pelo arquearnento da rnargem posterior do dente cardinal 2. Um

falso aspecto arqueado, eDtretanto, pode ser conferido à margem anterior, pelo maior
desenvolvimento de um dos lobos do dente, quando esle for bífido, inspirando cuidado na

atlibuição dos estados. Não há um conceito nutnérico para os estado 2 e 3, sendo que

as

atlibuições na matriz (tabela 3.3.) estão bascadas em minha interpretação pessoal. É
consiclerado zrdilivo pela contiguidade.
O cstado 2 é sinapomorha do nó

1.

claclisticd tlct sublllntília
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c¡rdinal 2 destacatlo do dente lateral anterior AII (VE) (I-=3, CI=33' RI=50)

(0- fundido; 1- não fundido)
O estado

I

é sinapomorl-ta do

nó L

42. Dentc cardinzrl 2 bílìdo (VIf) (L=2, CI=50, RI=66)
(0- ausente; 1- presentc)

Boyd

&

Nervell (1968:16" 30) atribuíram

o

car'átel bífido deste dente catdinal comc¡

diagnóstico clo gêuero Oriouttssutellct (ver est. 4, hg. 6). Estc car'á1er não está visível em
nrnitas espéoies, rnas es1á clarameute ausente em O. ¡tiauiensis (ver est. 4, {ìg. 3).

43. Dcntc lateral antcrior

AII, estcndendo-se ou não ¿rté a cicntriz musculnr do rctr¿rtot'

antcrior (VE) (L=11, CI=18, RI=35)
(0- auscnte 1- plescnte, não estendendo-se até o retl'alol antclior'; 2- presenle, cstendcndose até o

retlator anter:iol)

44. Dente lateral ante riol AIV (VE) (L=5, CI=20, RI:50)
(0- ausenle; 1 presente)
O dente lateral anterior AIV ocorre mais dorsalmente na legião anterior da valva esquerda
de Oriocrassatellinae relacionando-se com o dente caldinal 4b. Em determinados astarlídeos

(Astartella ,suhcluadrala Anelli, 1994: est.5, fig. 10) e Cypricardella subelliptica (est. 5, fig.
2) o caráter está ausente, pois a malgem mais dorsal dá clalamente origem ao dente cardinal 2.

No caso de Astøtella aueri, é difícil discernir a dentição, pois arnbos os dentes laterais
anlelioles da valva esquelda, AII e .41V, parecem dar origetn ao dente cardinal 2 (es1. 5, fig.
1

5). Até o momento, é

cor.rsiclerado

como

AIV o

dente situado mais dot salmente nesta

espécie.

45. Dentc latcral posterior PII (VB) (L=5, CI:20, RI=20)
(0- presente; 1- auser,te)

,16.

Ext¡'emidadc distal do dcnte latcral posterior

PII (VE)

ern rcl:rção à musculatura

adutora (L=8, Cl=25, lll=0)
(0- alcançando a nìargem anterior; 1- ultrapassando; 2- não alcançando a margem anterior)

,'ItrcIIi.

I999
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PIV (VE) (L=5, CI=20, RI=0)

(0- presentel 1- ausente)
Normalmente. a margem posterior dorsal de todos os táxons estudados é equivalente ao
dente postelior

PlV. Foi. contudo, considerado ausente em algumas espécies.

Mar.rceñido et ol. (1976:95), por outro lado, consideraram PIV como um espessamento da
margetrr posterior da concha em cf. Oriocrassãlella sp.

48. Sulcos e estri¿rs nos dcntes cardinais (L=7, CI=14, RI=33)

(0- ausente;

I

plesente)

Este caráter varia nos grupos extelnos. Apenas o deúe cardinal 2 é estriado na margem

posterioÌ em Aslartella aueri, Astarte fusca

e

Crassinella minor. Em Eucrassatella

(l"lyÌtolophu.r) s:peciosa e Crassatellites protextus, os dentes 3b,3a e 2 tôm as margens internas
e externas estriadas.

Este caráter é oonsiderado ausente em Oriocrassatellinae, embora a informação não esteja

disponívcl cnr llgumas espécies.

49. Ninfa (L=1, CI=l00, RI=100)

(0- presente; 1- ausente)
Este caráter é de dificil observação, situando-se sobl'e o septo em Oriocrassatellinae. Está,

contudo, visível em 6 dos 16 táxons do grupo intelno. Boyd & Newell (1968) propuseram-no

colllo

u111

dos caracteres diagnósticos da subfamília. Neste trabalho o caráter é considerado

como presente em Oriocrassatellinae. Nenhum outlo autor, além de Boyd & Newell (1968) e

Anelli ( 1994) descreveu a ninfa em representantes de Oriocrassatellinae.

A pelda da ninfa está associada à migração total do ligamento para o interior da concha
festado14 (2)]. É sinapor-rorfia cle Crassatellinae.

Caractcres rclacionados às cicatrizes de partcs molcs
50. Musculatura ¿rdutola (L=1, CI=100, RI=I00)

(0- subigual; 1- anisomiária)
Musculatura anisor.niár'ia é sinapomor'1ia dc I Iipoppodiiclae.
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51. Fusão do músculo rctrator pedial anterior âo músculo adutor (L=5, CI=40, RI=25)
(0- ausentc;

l- parcial;

2- total)

Pode lraver um terceiro estado: "encostado", como em

E.

deci¡tie¡¡s.

considerado aditivo pela sua contiguidade
O estado 1 é autapomorfra de Ili¡tpopodiunt ponderosunt (lìippopodiidae).

O

caráter

é

,'lnelli. 1999
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'fabcla 3.2. Dimensões utilìzadas pala delimitar os estâdos dos cal¿rcteres de I 5 (C. comprimelìto
total: CA. courprimento arterior: l-. largura; AP. altura postelior': C/4, alongaurentol AA,
alongamento anrerior: A/l-. obesidade: AU, ângulo r¡rrbonal: C/l{P. r'elação cotnprimenlo/a ll.ut a
posterior.
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3.5. IIrpóTristrs FrLocENÉTrc,\s E DrscussÃo

l)ulante a lase de levantaurento dos dados para

a construção da

matriz de caracteres (tabela

3.3.) maior tempo foi dispensado na codificação de estados relativos aos calacteres intrínsecos

às espécies do grupo interno (Oriocrassatellinae), visanclo uma rnelhor resolução de sua
filogenia. Alguns caracteres. variáveis apenas dentro de es¡récies do grupo externo uão folau.l

extensarrcllte explorados neste trabalho. Devido ao fato de apresentar menor nÍrmero de
politomias e agrupamcnlos mais satislàtórios, o cladograma da ¿nálisc uão-pouderada é o
esoolhido como hipótese de tlabalho pala discussão dos objetivos clesta análise, embora o
enlendirnento das relações entre membros do grupo exlerno não sejam as mais satifàtórias.
Por outlo lado. os resultados da análise ponderada. embota apresentando menor resolução

entre rnenbros do grupo intelno. bem como um maiol número de espécies liomôuinlas.
mostra uma maiol congruência ente os agrupamentos do grupo extel'no e aqucles mostrados
pela taxonorlia tradicional (Cox et o1.,1969), e serão bLevemente cliscutidos.

A análise numérica nãolondcrada
A análise nurnérica não-pondelada (mhennig*;bb*) resultou em 6 cladogramas (L:334;
CI=27; Rl:58. fig 1, A, B-C), cujo o consenso estrito (L:336; CI:27; RI:58) apresentou
pequcnos problemas de resolução rlos grupos interno e exlerno

Grupo Interno. 'Iáxons atribuídos
monofilético sustentado por'

3

à

(fig l, ts, C).

Oriocrassatellinae

(nó 2) formarn um

grupo

sinapornorfias exclusivas [cará1er' 10 (1), valva esquerda

sobrepondo-se à valva direila na porção anterior; 16 (l-3), indicando a presença do septo entle

o lesilífelo e o sulco ligâmentar';

caritLer

34 (2), dente catdinal 4b fi'aco e 3 sinapomorfias

liomoplásticas (ver tabela 3.4., r'to 2). O caráter 38

(l),

explessão "forte" do dente caldinal 2

em relação aos dentes 4b e 3b, ocorre coûro sinapomorha homoplástica agrupando

os

menrblos de Oriocrassatcllinae e Crassinellq minor.

Boyd

& Newell

(1968:28) incluirarn entre os Oriocrassatellirae crassatelídeos espécies

sern liurula e escudol com ninfas septadas (pcsicionadas entrc

o resilífelo e o ligamento

extclno), possui[do apenas dois dentes cardinais eur cada valva. t¡ mais postoliol na valva
esquerda, e valva esquelda sobreposta à direita, na região anterior.

Lúnula está prcsente em 4 espécies do grupo interno: O. .rtokc.ri Ethelidge, 1907; O. stokesi

Dickins, 1956; cf. O. sp Manceñido et al, 1976; e O. elongara Sanchez, 1984. oontrariando a
diagnose oferecida

pol Boyd & Newell (1968). Estes autores designatam a

presença de

"ninlàs foltes. septadas", como diagnóstico de Oliocrassatellinae. Ëmbora este carátel tenha
siclo reconhecido. através da bibliogralìa. em 6 espéoies do glupo interno, Boycl

& Newell
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colno vestigial ua espécie nofie-americana e Anelli (1994;

plesença em espécies atribuídas a Oriocrassatella. É, portanto,

culiosa a inclusão desta leição corno diagnóstica de Oriocrassatellinae por parte dos autores.
dentes caldinais em cada valva. com o mais posterior na valva

A plesença de apenas dois

esclrrerda. é obse|vada lalnbér.n nos crassatelídeos A. communie (Astaflinae, est. 6,

figs. 1-2),

O. (T.ri,4tnopis) prcrcs.sintili.s (Opinae, est. 6, figs. 7-8) e Crassinella minor(est. 7, frgs 9-10).
Dcssc modo, apcnas a sobleposição da valva esquercla sobr:e a direita, na porção anterior
I

l0

(

l)l

considerada diagnóstica de Oriocrassatellinae pol Boyd & Newell (op cll.), corrobora

os car¿ìcteres indicados corno sinapomorfias exclusivas na auálise não ponderada.

Cusos espécies monoJiléticas

e

paroJiléticas

Oriocrossqtella elongalu descrita por Sanchez, 1984 do Permiano da Venezuela forma um

glrqro rnonohlético (nó 29) com O. elongato Boyd

& Newell,

1968, do Wyoming, EUA.

Alérn cla sugeslão do agrupamento devido a paleogeografia (fig. 3.a.), ambas apresentam
distlibuição ternporal próxir.nas ao limite do Permiano inferior

e

superior (fig. 3, A),

fo¡:talecendo a hipótese de agrupamento também devido à proximidade temporal. Dentre as
cat'aoterísticas morlòlógicas externas que distinguem estas duas ocorrências destacam-se o

maior alongamento, a ausência de lúnula e a mal'gem dorsal côncava da espécie norteamericana, características estas que podem estar relacionadas a mudanças do tipo de substrato

e conseqùentes ajustes da morfologia relativos à velocidade de escavação (ver discussão do

caráter 6). Diièrer¡ também em características da charneira, sendo que a espécie nofe-

e 2 mais fortemente desenvolvidos, o que pode indicar'
de maior coesão entle as valvas. No entanto, estas diferenças podem ser

americana apr:esenLa dentes 4b
necessidacle

atribuídas a variações intra-cspecífica, preservando os espécimes das duas localidades como
um agrupamento monofi létieo.
Oriocra¡^stttella slolce.rl Etheridge, 1907 (terrninal 9), a espécie-tipo de Oriocrassatella,
aparece filogcr.retican'ìcntc distante de O. stokesi, Dickins, 1956 (terminal

l3), e O. slokesi,

Ncr.vcll. 1958, (terrninal 14). O material-tipo estudado por Etheridge (1907) difere dos outros

[3 (1)], ausôncia da
(0)], e por possuir área do resilífero

espécinres atribuídos à O. stokesi pelo alongameuto anterior reduzido

palecle anteliol delirnitando

o sulco ligamentar

equivaierrte à área ocrq:ada pelos dentes 4b e

[9

2l2l. (2)], enquanto

que nos outros espécimes

esta ár'ea é reduzida [21 (1)1. O material ilustrado por Newell (1958) atribuído a O. stokesi

ciifere do rraterial desclito por Dickins (1956) por apresentar ângulo dorsal mais aberlo [2
(3)1, sulco iigarrental intelno arnplo

ti5 (2)], e septo

desenvolvido [15 (2)], sendo este último

.tnt:llì.
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caráter: l'orternente clcsenvolvido rla outra espécie (Dickins, 1956).

A

(0)] é unra ar"rtapomorfìa de O. stokesi Dickins, 1956 (terminal l3).

ausência do dente 4b [3.1
er.rquanto que no

rraterial

ilustlado por Newell (1958), o dente ernbola presente. é lracamente desenvolvido t34 (2)1.
Dessc modo, os resultados da análise não ponderada rnostram tratar-se de espécies distintas.
serlclo O. stokesi û:n1 agrupameuto parafilético. O. sÍokesi Etheridge. 1907, deve permanecer'

corlo espécie válida

e as outras duas ocorr6encias recombinadas

elr

espécies distintas.

Outlo caso envolvenclo agl'upanrcnto parafìlético refelc-se a espécirnes do Pcrrniano
inièriol da Argcr.rtina attibuídos

à O. scutiuanina

(fig. 3.1. telminais

8 e 28).

A cspécic dcscrita

por Gorrzalez (1976) dileLc de O saniuanina Gonzttlez (1982), pelo menor alongamento.
Llullcamerllo rnais forte da rnargem anterior e pol possuir septo mais foltemente deser.rvolvido.

A lista de câracteres

e seus estados suslentadÕ cada nó e terminais da análise nuurérioa não

pondelada de Oriocrassatellinae ó aplesentada na tabela 3.4.
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Superfam llia Crassatellacea

I
I
I
I
!

Astartidae (su bfamfl ias)
Astartellinae (paleozóicos)
Astartinae (pós-paleozóicos)

Crassatellidae (subfam ílias)

I
I

Crassatellinae (pós-paleozóicos)
Scambul inae (pós-paleozóicos)

Eriphylinae

Oriocrassatellinae (paleozóicos)

Pinzonellinae

¡t'* Laurásia

Opinae

I

Outras famílias de Crassatellacea

I
I
I

Myophoricardiidae
Cardiniidae
Hippopodiidae

Gondwana

Figura. 3.1. Análise numérica não-ponderada A, consenso estrito (L:336; Cl:27; RI=58); B e C,
relações entre os táxons mostrados na análise não consenso. Os caracteres que sustentam cada nó e os
terminais estão explicados na tabela 3.4.
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ALchbold et

in

nl. (1996) discutiram
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øe

brevemente. com base na distribuição temporal

e

e:ipacial conlrecida. a história geológica do gênelo Or iocrassatella, indicando sua origem no
Gondrvana. dulanle o Calbonífero. e grande diversificação e migração para a Laurásia, no
Permiano. Contudo. a única espécie gondwânica, de idade carbonífera, incluída na análise não
porrderada é Oriocrossutella piouiartscs. e aparccc como a forma mais apical do grupo (fig.

3.4.). não corrobolanclo a idéia de Archbold et al. (1996).
'I oclas as espécics tlesclitas dos
continentes que folmaram a antiga Laurásia estão reunidas

enr

ur11

grupo r.nonofilético (nó 21. vel fìgs. 1 e 4), enquanto que 660/o (8 em 12) das espécies

desclitas do Gonclwana cn.ì outlo grupo monofrlético (ró 3, ver figs. 1 e 4). O. lapidaria e cf.

O. sp Manceñido. 1976, ambas espécies gondwânicas, aparecem como terminais isolados
destes <lois agrupamentos. Tentativarnente, é possível considerar O. elongata Sanchez, 1984,

clo Perr.niano da Venezuela, como cle forte afinidade laurásica devido a sua proximidade
geográfica, a coespecifioidade e a proximidade cronológica da espécie norte-americana (figs.
3.3. e 3.4.). O fato de O. .sanjuanina Gonzalez, 1982, do Permiano da Argentina, estar reunida
às espécies laurásicas pode dever-se ao grande número de caracteres não acessíveis (47%) na

matliz.
Os agrupamentos gondwâuico e Iaurásico são sustentados por caracteres exclusivos dentro

dos Oriocrassatellinae. Formas da Laurásia são fortemente comprimidas [1 (4), homoplástico

em apenas ur.n terminal do grupo exfetno, Aslarte borealisl, enquanto que formas

do

Gondwana são r.noderadamente infladas [1 (1), homoplástico apenas em táxons do grupo

exleruo]. Fotmas da Laurásia possuem maior fi'equôncia de espécies com área do resilífelo

ampla [21 (3)], enquanto que este estado está totalmente ausente no agrupamento do
Gondwatra, no qual os estados l2l (1, área reduzida)] e l2I (2), área equivalente] são de
ocolrôncia gemneralizada.

D

islri buiç äo c rono I ógica

Enrbota algutlas espécies de Orir¡crossatel/zl apresentem ploblernas de falla de resolução
das idades. interpretadas como distlibuídas por um longo peliodo de tempo (e.g., O. plana,

Boyd & Newell,

19ll;

O. sp., Dickins

& Skwarko, 1981;

O. stoÈesl, Dickins, 1958) a figura

3A r)lostra não serem evidentes agrupamentos baseados na distlibuição temporal. Apenas

as

espécics atr'ìbuídas a O. el.ongata da América do Not'te e América do Sul mostram coerôncia

cronológica. estando as espécies rnais apicais e as mais novas em idade (Kunguriano
Guadalr-rpiano:1Ìg. 3.3. A) clentlo clo agrupameltto laur'hsico dos Or-iocrassatellilae.

-
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presença do ligamento externo ou inter.no [car.áter.

exclusivalrente, e a Íìreserlça do clente lateral anteliol

AV [3] (l)]

la (1) e (2)],

r'eirnem rnembros dos

classatellinac (ró.33. crassatelídeos pós-paleozóicos) e Astal'tidae (e o grupo formado por
Myophoricaldiidae! 'l' Cardiniidae. + I..lippopodiidac) como uln grupo rno¡ofilético (¡ó 32,

fig.3.1), aploximando-se da sugestão de Morris (1978), de qìie os crassatellideos

pós-

paleozóicos teriam deriv¿rdo dos astartídeos (Astaltellinae), a paltir da expansão cle um

espaço,

Ìra ár'ea carclinal da chameira,

par.a aconroda::

um

resilífer.o. Neste

caso.

Orioclassatcllinae seLia uura linl.ragem cxtinta no fìnal clo Paleozóioo. Contuclo. os menbros
de Astartidac Qró 39), incluindo Cra.ssot elopsis, como entendiclo tradicionalmente. e todos os
gmpos Paleozóicos, apalecem no cladograrna como formas rnais derivadas.

Membros da subfamília Classatellinae (nó

3) são sustentados por 3

sinapornor'has

exolusivas: caráter 0 (0. ornamentação externa exclusivamenlc na região r"rmbonal), 23 (3,
derl1e cardìnal 5b irtclinado antetiormente) e 49

(I, ninfa

ausente), alénr de duas sir.rapomorfias

I.ror.noplásticas (ver nó 33. tabela 3.4,). Astartellinae (nó 52) e Pinzoncllinae (nó 65) apar.ecem

também cot.no grupos urotrofiléticos sustentados por reversões e sinapomorfias homoplásticas.

Represeutantes de Astartinae, Scambulinae

e

Crassatellidae não se sustelitaul cotno

agrupamentos. como proposto nas classificações disponíveis de Crassalellacea.

A análisc numérica ponderada

A aliálise pondetada

embota tendo apresentado rnaior núulelo de politomias no grupo

iuteruo, resultou eül uma maiol oongruôncia entrc os agrupatrrelllos cle memLrros do glupo
externo e a classificação tradicional. produzindo 30 cladogramas (mhennig*;bb*, L=340;

CI:54; Iìl-85, fig 2) e o consenso estriro (L:346; CI=53;RI:g4).

Grtq:o Inlerno. orioclassatellinae
caracteres

I0 (1, valva

é

sustentada pelas silapomor'fias exclusivas dos

esquerda soblepondo valva dileita na por'ção anterior'),

l6 (1, septo

pleseute entrc o ligamento e o resilílèro), 3a (2) c 6 sinapomolfias hornoplásticas (ver tabela
3.5,. nó 3).

Outlos cat'acteres reúnem mellbros de Oliocrassatellinae. mas aparecem collìo
homoplasias em táxons do grupo externo: a preserlça do ìigamento intelno e externamerìte [14

(0)1, (pLesente tambérl

en Cypricartlella); a expressão for.te do clenre cardinal 3b f26 (1)l

(plesente et¡ Cras,cinellu ntinor . Opinae, Cardiniidae. Myophoricardiicl ae e Astcu'tella aueri);
a expressão fo):te do dente cardi¡ral 2. ern relagão aos dentes 4b e 3b f38 (1. pr.esente também
ern Crqssine

Ila ninot')1.
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I
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Os mesmos problemas de agrupamenlos parafiléticos já notados na análise não-ponderada
pern.ì¿rnecem cor.n adição. neste cladograma,

de parahletismo das formas atribuídas à

O.

elongutct.

O plobleml de resolução entle os telmìnais 28,29 e 30 e nó 5 pode ser devido ao fato de
que 47o/o clos calacleLes de O. .sanjucutina Gonzalez. 1982, são codificados como dúvidas (?)
dada

má preservação do material.

zr

Agrupanrentos reunindo espécies de Oriocra,çsatel/a do Gondwana ou Laurásia são menos
evidentcs clue na análisc não-por.rderada (ver fig. 3.3, B).

A família Crassatellidae, envolvendo crassatelídeos paleozóicos
(Orìoclassatellinae) e pós-paleozóicos (Crassatellinae) forma um grupo monofilético
Grttpct lìxrerno.

por sinapor.norfias homopláslicas [nó 2, 5 (2),7 (1), 15 (1), 28 (1), 30 (l)]. O
30 (1, perda do dente lateral anterior AI) ocorre homoplasticamente em Opinae,

sustcnLado
car'á1er'

Cardiniidae e Pinzonellinae.

lJm agruparnento interessante é a reunião de representantes de Crassatellinae e
Scan.rbulinae como subfan.rílias irmãs (nó

3l), coincidindo com o entendimento

de

da taxonomia

corrente. Aquele nó é sustentado por 2 sinapomorfias exclusivas [14 (2, ligamento intemo

e 3l (1, dente laleral AV

exclusivanrente),

presente)1, urna reversão

Pa 0)1, e

a

sinaporlor'f,ras homoplásticas (ver nó 31 na tabela 3.5.).

A

subfamília Crassatellinae (nó 32) é sustentada como um grupo monofilético pela

plesença de uma sinapornor'fia [49 (1, ninfa ausente)] e 4 sinapomorfias homoplásticas.
Soambulinae (nó 39) é sustelrtada apenas por sinapomorfias homoplásticas e uma reversào
do estaclo 2

(l).

Crassatellopsis hauchecornei (Eryphelinae

-

Astartidae) aparece como membto de

Classatellidae (Scambulinae) pot'apresentar características, tais como, a presença do dente

latelal

AI

interno
¿ì

[30

!4

(l),

sinapomorfia homoplástica de Crassatellidae], o ligamento exclusivamente

(2) sinapornorha de Classatellinas

prescrlça do clente latclal

(.'. ltuuchecr¡rne

Crassatellidae
h ¿ru c lt e c

or

ne

il.

e

*

membros e Scambulinae e C. hauchecorneif,

AV [3] (1), sinapomorfia de ctassatellinae * Crassinella minor

*

Crassatellop.çi.ç apresenta lesilífer.o, presente ern apenas ern membros de

Cypricardella (G.E,). Assirn sendo

i ern Scambulinae (Crassatellinae).

é

recomendável

a

inclusão de

ó1.
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Figura 3.2. Cladograma de consenso estrito resultante da análise numérica ponderada (L=340; CI=54;
RI=85).

Runnegar

& Newell (1971:45-46)

chamaram

a

atenção para

a

semelhança entre os

pinzonelíneos e astartídeos paleozóicos (Astartellinae). Os autores propuseram a hipótese de

que

o

gênero Pinzonella tenha derivado de Astartella pela redução da dentição lateral

e

.tne11i

1999 .lntili.;e
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desenvolvil.uento dos dentes cardinais deste gênero. Os resultados^ tanto da análise ¡ào
porrderada (fig. 3. I .) como da análise ponderad a (fi.g. 3.2.) mostran que o gêncro pinzonella.
em quaisqrter dos casos. aparece colr,to uÍrì glupo filogeneticarnente próxirlro aos astartícleos

palcozóicos. l-lm possível ret.uanejamento pode ser atlibuir J/¿7l¿r.r t1e fanília par:a
Pirzouellinae (sr,rstentada por sinapomorfias homoplásticas. ver nó 49 na tabela 3.5.) e Opi¡ae

(nó 55)' agrupando Astartinae (Aslaltídeos póslaleozóicos. vel listas cie sinapourorfìas
hornoplásticas para nó 63. tabela 3.5.) e Astartellinae (nó 59. tabela 3.5.) na larnília
A

starti.ìuc. cur (. l asselclluecl.

\-

\

r: l,
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do trb-fo^ílio Orio"rorrot"llino"
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Figura' 3.3. A e B, distribuição cronológica dos táxons das análise não ponderada e ponderada, bem
como sua distribuição na Laurásia e Gondwana. (* junto aos terminais, indica ocorrências na América
do Sul; t junto às barras de distribuição temporal indicam idades adaptadas). Em vermelho, O.
compressq Maxwell, do Carbonífero do leste da Austrália, não incluída na análise.
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Figura 3.4. Distribuição das espécies de Oriocrossatella sobre a paleogeografia do permiano inferior
(modificado de Scotese & Mckerrow, 1990).Círculos negros representam especies isoladas dos
agrupamentos
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'fabela

3.4. l-ista clos câracteres sustelìtando nós e terminais baseada na análise de conselìso estrito nào
¡ronderacìzr (G,li,. grLrpo extelno: /. sinapornor'fias ou autapomor'fiasi \-ì, reversões homoplásticas; +>

revelsões llão
G.E.: 21 (3). 43

honropIásticas.

(2)

Nó 23:2 (3),4 (4), 5 (2)La,
21 (2).24(2)
fcrminnl 24: 18 (l), 28

Nó l: 0 (1)/. 9 (2)/. 15
(Ì). 24 (l). ?5 (2),27 (l)'/.
30 (1). 36 (l), 40 (2). 4l (0)
(1)/.44 (1)
Nó 25: 0 (3), 8 (0), 9 (l),
Nó 2: 10

(l)/. l6 (r). l9
(1)

(2), 26 (1), 34 (2)/. 38
Nri 3: I (4). 16 (1)
Nri -l: 0 (0). J r3). 19
ìrr
Nri 5: 5 11,1"'. 8 10). le
22 (t),24 (2),43
N<i 6: 6 (0), 22 (2).28

rì)

(0)

2l{rt)

1lt.

32(1),36(0)Ùì
Nó 26: 4s (1)
Terminal 27: 22 (1)

Tr:r'minal 28:
t3

rt'. l61l¡t\

3 i2).
(l).

25

Te¡minal 30: 9 (0)/,

16

101. Nó 29: 5 (3). 17

(0),

-

4

(1)t-\,46 (1)

(l)'\. l8 (l).20 (l).34

Tcrrninal 7: 2 r2 )t*. 8 12l. (l)/.39 (i)^40(3).42.( l)
lU r2ì. ll il). ll 11.¡. 33 Terrninal 3l: 3 (0)t-, 6
{l }. .ì() (l ). +4 (()). 45 (l). (l)\r. 1.5 (2). ló (l), l9 (0).

47(l).51(l)
'l'crmin¡l 8:

18.(

l).21

25rll1'.3ó11)tt

(3).

21 11.¡1'

Nó 32: t4 (2)/. 23 (l ). 3l

(l)/.43(0)
Nó 33:7 (l), 15 (2). 23

_
Tcrminnl 9:3(l)t..9(l).
(3)/,48 (1),49 (1)/
ts (2).32 (2)
Nrí 10: 7 (l), 15 (2), 19 Tcrminal 3a: 0 (0), 5 (3),
(r)/,21 (3).42 (1)
23 (3), 24 (2), 32 (1), 36
Nó 1r: 16 (3),22 (1)
(2),43 (1)
Ternrinrrl l2:40 t3t. 46 Tcrminrl 35: 0 (2). I
(2).51 (l)
(0)L'.2 (3).4 (4).5 (3). 13
Tcrnrinal l3: I (2)î'. l5 (l).23 (l)
(ì)L'. I7 (l). 2R 10). 14 Nó 36: i (¡)Lr.6 (2). t3
(01/.3q(lr.40rl)t'
(1). 20 tl). 2J t3¡. z! tzl.
Tcrminal 14: 17 il.¡. l8 28 (0),36 (2).40 (l)t( I ). 20 ( I ). 43 (2)
Tcr-minal 37 z 0 q2), 4
(3)
(l )Lt. 5 (l)rt. 12 (l), 21
Tcrrnin:rl 15:21
Terminal l(r:4 til. l6 r3). (3).43 (2)r'.48 (O)Lt
18 rll. 12 (1r.40 {l)L-. 43 Tcrminal 38:-1 (3).21 (l)
t2t
Nó 39: 2 (l)L'. 12 (l). 28
(t)1..3
(l)L'.5 (0).36(0)t'
Nó I7: I
(l )'.. 21 (1 )
Tcrminal 40; 21 l3). 22
'f o'rninirl l8: 2 (3
). 5 ( l). 23 (2)/
(0)".22 r I).40 (2)
Nó 4t: 2 (0)*. 4 (0)1r, 7
Nrí le: 4 (3), 6 (0), 7 (1), (2),2l (1),39 (1)
43 (2)
Terminal a2: 5 (3), 6 (2),
'I'crmin¿rl 2{l: 3 (2), 25 B (2), 12
Q)r, n e), 24
(0)!*,48 (l)
(2),26 (r),3S (1), 48 (1)
Nt'r2l: 1612)
Nó_43: 15 t0).22 (t),25
Te rmin¡rl 22: u {3). 3q ( I r. 10.¡tt. 40 13¡tt
40 (3)

Terminal aa: 0 (3),8 (2),
10 (2), 11 (t),22 (2),2e
(1), 33 (1), 3s (r), 44 (0),
4s (1),47 (1), s1 (2)
Nó 45: 8 (0), 13 (1), 14
(l)1. 2r (0)/, 30 (0). 3l
(o)t'
Te rmlnnl a6: -0 (3), I (a),
2 (2)L\. 3_(l)L). 4 (l). 25
(l),2s (l)1-' , 32 \2), 33
fl). Js (1),46 (1)
Nó 47: 5 (l)t', 5 \2), 24
(2).48 (1)
Tcrminal 48: I (0)t', 32
(2),34 (4), 43-(2)
Nó-49: 5 (019, Z to)L*. rZ

(0)!'. 40 (2 )t'
Nó 50:2 (l)t'.9 (l)
Terminal 51: 1 (3), 12 (l),
3s (1)

Nó 52: 3

(l)i"

27 (0), 14

(4)

Terminal 53: 1 (3),4 (1),
4r (0), 48 (0)t-'
Telminal 54i 5 (2)t\,22
(0)!'. 24 (l)Û. 26 (1), 32
(t).43 (2).46 (t)
Nó 55: 23 (0),43 (2)!.,44
(0),46

(l)

lcrmrnal 50: J (l)',4
(l). sl (2)
Nó-57: 1 (l)L'. 10 (2). 22
(0)Ï, 26 (l). 32 (l), 40
(l)L',41 (0)
Ter¡ninal 58: 6 (1)!', 30
(l)tu.32 (2),40 (0)t'
Nó 5e:-0 (0), 7 (l), 1l (U,
13 (0)t\. 34 (4), 43 (0)t\,
48 (0)

Tcrminal 60: 5 (l )t',

8

(l):'. 9 0), ?4 tl)t', 28
(t)t" 44 (1)t', 45 (l), 47
(1)

Nó

(l)

6l:

I

(0)t'. 27 (0), 30

.4nelli. 1999

Te

-

¡lnrili:;e clqcli,;ticq cle sul)fan¡ilid Oriocrassatellinae

r-minal 6-2:

(2)ti.7 (2)t'.

2

22

1

I

1|1.

4

(l)tì. i2

(2).43 (2),46 (2)
Nó 63: 6 (1), 26 (0)i\. 29
(l),32 (o),40 (o)L\.46 (o),
47

(1),5l

104

Tcrminal 64: I (O)Lr, 6
(0). 7 (2)tì. 34 (3)tr, 50
(1tl
Nó 65: 4 (t). 23 (1)!t. 25

Te rm_inal

(1)

(2)r--, 33 (1), 37

7

66: 0 (3). 6

).

Tcrlninal 67: 2 (l)t\, 6
(l)Ù. 8 (2)L\. 22 t2l. 25

(l)

(1)

(2

(0)t-. I I (0)t',47 (0)

(l)/,

4s

Tabela 3.5. Lista de caracteres sustentâl'ìdo nós e terminais baseada no cladograrna de collsellso
csttito pondelado (G.E.. glupo externol /. sinapomor'fias ou autapouror'fiasi tì, revel,sões

hortro¡rlásticrs:<-,rçr,..rsòcsrràohorrro¡rláslicas)

G.[.: I I 13.¡
Nó 1: 0

(l)/,

9 Q)r , t4

(t),24 (2), 27 (1), 40
Q)t,41 0)t ,44 (1), 48
(1)

Nó 2: 5 (2), 7 (1), ls

-

Tclminal 16: ] (2)t-, t{
(2). 10 (2), 11 (l), 21
u)\t, 22 (2),28 (0), 29
(1), 33 (1), 3e (1), 44
(0), 4s (l), 47 (1), s1

(l)

Tcrminal 17: I {0], l8
(r), 21 (3), 25 (l)t', 29

3l: 14 Q)t,n 0),
24 (1)t!, 2s (2).31
(l)/. 32 (0), 43 (o)
Nti

Nó 32: 5 (3), l5 (2), 21
(2),36 (1),4e (l)/
Nó 33: 23 (3)/ ,24 (2),
36 (2),4.3 (1)
Nó 34: 3 (l)t\. 5 (2)Ll,
6 (2), 13 (1), 20 (1), 28
(0),40 (1)t\
Te rminal 35: 1 (3), 2l
(1),43 (0)

(1),28 (1),30 (l)
Nó 3: 4 (3), 6 (0), l0
0)t, t4 (0). t6 (1)/, 19
(2).26 (1), 34 (2)/, 38

Tcrminal 18: 2 (2),

(1)

(3)

Nó 4: 2 (3), 3 (1)t!, 9
(l), 2s (1), 46 (1). 48

Nó 19: 8 (l)LI, t9 (2)
Nó 20: 4 (4),21 (2)

(0)
Nó 5: l6
46 (0)

Tcrminal 2t:22 (1),45

(2)/.

Nó 6:

(4), 9 (2). 2s

(l),28
1:'Ti"1l?'18
(u). r2 (u)

(2).36 (1)
Nól: J 12)tì. 4 (2)t\, 7
(o)t'. 2t (2), J2 (o)t\.

Nó 23: 2 (2)L\,24 (Ðr!
Tcrminal 24: 3 q2lL' , 7
(0)T. 16 (3), 18 (r).40

Tc4minal 38: 0 (2),

43 (o)

(l)1.'

Nó 8: 0 (0), 5 (l)L),22

28 (0). 48 (0)

Tcrminal 25: 0 (3),5

(1), 36 (2)

1)L" 39 ( l), 40 (3 )
Tcr-rnin¿rl 26: 0 (3), 3
(0)t-',4 (4), s (3),6 (1),
8 (0), 15 (2), t6 (3), 17

Nó .t0: 2 (0.)'r.4 (0)t),
s (3),7 (2),I (2),3e (l)
Terminal 41: 0 (3¡, l0
(2). t1 (l).-15 (0)!-. 22
(2), 2s (0)r-. 29 (l). 33
(1), 3s (1), 40 (3), 44
(0), 45 (1), 47 (1), sl

I

Nó 9: 6 (1),

19 (0)a',

(1)
21

(1)

''

(

ls

(2),43

(t)
Nó l0: 5 ¡2¡L', 7 11¡L',
8 (l)alr 19 (l)/.21 (3).
24 (1)t'.42 (l)
Nó 1l: l6 (3)
Termin¡rl l2: 4 i31L-,

40(3),46 (2),sl (1) Terminal l3: .2 (2)t-.
r5 (l)t'. t7 (1). l8 (0).
i4 (0)/, 19 ( I ), 40 ( I )tì
Terminal l4: l7 (1). l8
(1), 20 (1), 22 (0), 43
(2)

Tcnninal 15: 3 (t)*,
(0), e (r), 32 (2)

8

(l)

Tcrminal 27: 3 (2)L\,
4s (r)
Ter-nrinal 28: 4 (2)Ù, 5
(o){'. 6 (l). 7 10¡L', 9
(2),22 (t), 43 (1), 46
(2)

Tcrminrl 29: 0 13).

(l)Ù.4

I

(4), s (3). 8 (0).
9 (qr, n (1), 18 (l), 20
(1), 21 (2), 34 0)r, 3e
û).40 (l). 42 tt) ^
Terminal30: 5 (l)L.

Terminal 36: 0 (2), 4
{ l¡t'. 5 { l¡L}, 12 tt t, 2t
(3).43 (2)r-,4S (0)
Terminal 37: 0 (0), 32

(l)

1

(0)1-\, 2 (3), 4 (4), 13 (1)

Nó 39: 2 (l)!1, 12 (l),

(2)

Terrninal 42:6 (2), 12
Q)r, n Q), 24 (2), 26

(l).i8(l),48(l)

Tcrmin¡rl 43: 7 (0)t',
21 (3),22 (r),23 Q)r
Nó 44: 2

(1)!',3 (l),4

(o).', 6 (2),

I

(o), t3

r), r4 (l)/.2r (0)/
Nó .t5: 2 10)!', 5 10.¡t'.
(

44 (0), 46 (1)

.lnclÌi

--,tntilise

1999

clctclí,çticct clq

Nó 46: 1 (1)ù,6 0). 10
(2). 30 (1), 10 (0)'. 41
(0)
Nó ,17: 0 (0). 3 (0)ù. 7

(r), rl (1), 13 (0),27
(0), 43 (0),48 (0)
Nó 48: 6 (2),26 (1),28

(1),34 (4),40 (l)
Nó 4e: 4 (1),23 (l).2s

(1). 26 (0), 2e (1). 32
(0),46 (0), s1 (1)
Tornrin¿¡l 50t 2 (l)L\, 6
(r), 8 (2), 22 (2),2s (2),
33 (1),37

(l)/,45 (l),

(t)
Tcnninal 5!: 0 t3),
(0)Ù, r I (0)L\
47

7

Tcrminal 52: 2 1l)aì, 4
Q)\t, 1 Q), 22 (1), 32
(2),43 (2)'-\,46 (2)
'Icrminal 53: .l (2)!r. 5
(r)L_'.

8 (t), 9 (t),

24

(l)t¡. 27 (t)tr, 30 (0),
44 (1),4s

(l), 47 (1)

Tcrminal 54: I (0)Ù, 6
(0),7 (2),2e (1),47 (1),
50

(l)/

Terminal 55: 3 (2)!|,
26 (t),32 (2)
Tcrminal 56:22 (l),32
(0),40 (3), s1 (2)
Nó 57:22 (1),23 (l)
Nó 58: 34 (4)
Nó 59: 9 (t),27 (0)

Tcrnrinal 60. 5 (2),22
(0), 24

(l)tÌ,

26

(t),46

(1)

Tcrminal 61: 1 (3), 4
(1), s (0), 32 (0),41 (0),
43 (0),48 (0)

Tcrminal 62: I (0)tì.2
(0). 3 (2)r', 1 (Z). )2
(r), 32 (2),40 (3)
Nó 63: 1 (3), 12 (l), 3s
(1),43 (0)
Te r-rninal 64: 3 (2)tì,5
(0)L1,9 (r), 32 (0)
Tcrminal 65: 0 (3), I
(4).2 (2).4 (l ). s (2). 6
(l).7 (2). l4 (1)t-.25

sub{ct ílict Oriocrassatellinqe

(l). 28 (r), 32 (2),
(r), 40 (3), 46 (r),
(0).

33
48

¡lnel/i
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sISTtrMÁTIcA

4.1. INTrìoDU(r,io

A classificação de braquiópodes productídeos tem sido telrra de inúrleros trabalhos
Muir-Wood & Cooper (1960); MuiL-Wood & Williams (1965); Williams
Bruntolr et

al.

(e.g..

& Rowetl (1965a);

(.1995); Brunton &. Lazarev (1997). Outras discussões tratando de grupos

laxor.rôrricos at::ibuíclos aos productídeos estão em Bmnton (1966), Laz.arcv (1985. 1986.
1987, 1989. 1990), Grant (1993), Jin Yugau e/ ul. (1998),

Muir-Wood

&

Coopcr (1960) chan-raram a atenção para o fato de que as classificaçôes

pr'évias não se baseavam em características intcrnas dos produclídeos. devido à difìculdade na

preparação das conchas fósseis e observação das feições. Tais classihcações foraln realizadas

com base nas feições externas. as quais de maneira bastantc característicâ para este grupo.
aplesentam grande incidência de homeomorfia, r'esultando na inclusão de um grande número
cle espécies em

O

um único gênero (c.g., Produclus).

grande âvanço

no

entendimento das relações de parentesco entro

ploductídeos resultou do trabalho rnonográfico de Muir-Wood

un

&

os

diversos

Cooper (op. cil.), no qual

grande número de espécimes (envolvendo espécies distribuídas em 167 gêneros) foi

submetido a tratamerltÒ mecânico e cor¡ ácido, expondo as feições internas das valvas. mais
importantes para a diagnose das farnílias, gêneros e espécies. Nesse trabalho, os autor.es

eligitam uma nova superfamília, nove famílias. trinta e uma subfar¡ílias e 65 novos gêneros.
distribuídos dentro da Suborden.r Productoidea Maillieux, 1940,

Muir-Wood

&

Willians (1965) praticarnente reeditaram o tr.abalho de Muir.-Wood &

cooper'(1960), con o acrésoimo de apenas doze novos gênelos na suboldem productidina
Waagen, I B83.
Brur.rton et

al. (1995) apresentou a primeira pr.oposla de classificação de memblos

Productida baseada em análise cladística. abaixo resumida:

dos

,.1nel/i, 1999 -. Braquiópocle.s praducricleo.y; lìlosenia e si,stenática

Ordcrìr Iìodrictidr

Far ília Mo¡ticuliferidae Muir-Wood & Cooper. 1960
Sl¡bfarnilirì Èoproductcllinae Lazârev. 1987
Sublà¡ÌiliÂ Au¡icnlispinac Waterhouse, I 986
Srìblhnrilia Schrenkiellinae l-azarev. 1986
Sublar)rÍlia Compressoproductinae Jing & Ilu, 1978
SublàDìilia l)cvonoproductinae Muir-Wood & Cooper,

Sübor dcrìr l)rodrìctidiniì \Vâagcn. 188:ì

Superlanìiliâ Ilîdu0eìdca (ìra\. I 840

ì:aniliâ Prodrclcllid¡c SchUcherr. 1929
Sublànrilir Prodrìctcllin.lù Schuchcn. 1929
Srìblhìììili¡ ProductiDin¡c \'luir-\\rood & CooÞcr. 1960
'fribo l)ro(lLrctinini ìVUiFWood & Cooper. 1960

1960
Subfamíl ia Gigarìtoproduct¡nae Muir-Wood

'iìibo I)rll ¡Ûlargitìiferiùi I-âzarcv. I98ó
'ì'riboChonclilli i I-ikharcv. 1960

'I ribo Sellliplânìni Sârychcva, 1960
"lribo Gigântoproductini Muir-Wood & Cooper, 1960
Sr¡bfarnílir¡ Striatiferinae Muir-Wood & Cooper. l9ó0
Tribo Stflâliferini Muir-Wood & Cooper, 1960
'l ribo Proboscìdel¡i¡r¡ Muir-Wood & Coopcr, 1960
Iì¿ìnìília l,inoÞroductidae Stheli, 1954
Sublarni¡ia L¡noproductinâe Stehli, I954
Subtã¡ìlília Grandåurispininac Lazarcv, 1986
Subf¡¡rília SiphonosÌ¡nae Lazarcv, 1986
Subfar¡íliâAnidanlhinâe Watedìousc. ¡968

et û1.. 1995

-lril)o (Ìrstispiril¡rinì
lr4ìriÊ\V(Xxl & Coopcr. 1960
'Ììilro Inslilil¡rini Muir,Wood & Coopcr.
1960

Subliìnìiliì N4argìnilerinâc slehli,

1954

Novrì lì'ìbo rìinda nào dc$crìrâ llnrDton e/.r/.. 1995
'Iiibo Paucìspinilè'iri MUir"Wood & (bopcr. 1960
lìibo N4,ìrgìnijcr i¡r Sleh¡i, 1954
'lribo lììcisirrìi c¡an(. I976
Sublànríli,ì l)licatìlcrirì.ìc Muir-Wood & Cooper, 1960
'lÌibo Ilugâorinì Muir,Wood & Coopcr. t960
'lriLro
Sc|ricostc iùi Na¡ivki¡. 1979
'lirbo Plicâlil¡riIi MLrir-Wood & Cooper, 1960
'l ribo l-ovipüsrLrlini l\4r¡ir-Wood & Coopcr, I960
'Iribo i.evitüsiiDi L¿zârcv lg85
-lìibo
Y¡kovleviilri Wâfc,hol¡sc. 1975
I:aDlÍliâ l)roductid.ìc Cr¿y, I 840
Sublàuril iâ l-cioprùhtctinac Muir-Wood & Coopcr,
r960

'Iìibo I-cioproduotinâc Muir-Wood & Coopcr,

-lì

Subordem Slrophalos¡idina Wâågen, I 883
Supcrfamília Strophalos¡oideâ, Sclìuchc¡t. I9l3
Fânrilir Slroplìalosiidac Schuchcf , l9 I 3
SubÍamiiiâ Slrophâlosiinac Schuchcrt, l9l3
SubfâDriliâ D¿syâlosiinae BruntoD, 1966
Irânilia Chonopectidac Muìr"Wood & Coopcr, 1960
I:âniliâ Araksalosiidåc Lazarcv. 1989
Subfâmília Araksalosiinâc Lazarcv. 1989
SLrbfhnrília Donalosiinac Lazarcv, I 989
Subfamília lìhytiålosi¡nac Lazarev, 1989
SubfalÙília Quadratiinae ¡-azarev, 1989

Supcrfâmiliâ

1960

ibo Seüiproductinâe McKcll¡ìr. I 97{)

llorridoriinì Muir'Wood & Cooper, 1960
'Iribo-Iyloplcc(ini'lcrmior& lcrmicr, l9?0
Sublìr ílir l)ìclioclosti¡ìae Stchli. I954

Subfamflia
Subfarníl¡â

Subf¡iniliâ

Sublànríl ia l)roduclirìac Cray, I 840
'fribo Produclinì Crây, 1840

Sub,a¡lilia

Subl'âml¡iâ
Subfâmíliâ
Faníliâ Cooperinidac Pajaud, 1968
Subfâmllia Coopcr¡ninae Pajaud, 1968
Subfamllia Epicoliinae Cra¡t, 1972
Fânìíliâ Scâcchinellidâe t,ikharev, 1928
Subfafníf ia Scacchinellinâc Likhârev, 1928
Sublânìilia Tsohcnìyschcwiinâe MuiFWood

'Iììtro Spyridiophorini Muir-Wood &
CooÞcr, I9ó0

'l'ribo Ko?lowskiiui Ilflrnto,t ¿/ d/.. 1995
'lìibo RelariiDì Muir-Wood & CooÞcr, lgó0
Sublàrníliâ IluxloDiirrÐc Muir-Wood & CooÞer. 1960

'lribo -lollÌalchoffini Sârycheva, 1963
'lìibo Boxloniini Muir-Woo(l & Coopcr, 1960

Supcd¡nriliâ lìchinoconchoìdcâ Stch¡i, I 954
Irâìrìíliâ Scntosiid¡c McKcllâr. 1970
Sùbiàrìlília CaocasiÞroductinae Lâzarcv. 1987
Subfàìììiliâ Scrìtosiinâc McKcllâr. I 970
'Iìibo Scntosiirìi McKcllar. I970
'Iìibo llragâsiioi Nâlivkin. 1979
Fanrílìå Echinoco¡rchidâe Stehli. I 95,t
Sr¡blhrnílìá Pustuliììao Wâtcrhousc.

I

Muir-Wood & Coopcr, 1960
& Coopcr, l9ó0
Aulostcginae Muir-Wood & Coopcr, 1960
ChoDosteginae Muir-Wood & Coopc¡, 1960
Íìstitcllilìac Muir-Wood & Cooper, 1960
Ageicsiillae Muir-Wood & Coopcr, 1960
R¡Ìâmnåriinae Muir-Wood & Cooper, lg60
Echinosteginae Muir-Wood & Cooper, 1960

lìârn ílìâ ,{ulosrcgidâe
^ulostegoidca
Mùir-Wood

'l ribo

Subiirnilìâ Ilchinoconchinâc SlehlÍ.

& Cooper-

t960

Subj¿Inili¡ Ovcrroniinâe ì\'luir-Wood ¿ù Cooper. 1960
'lribo Avoniini Siìrychev¿l. I960
'lì'ibo Ovcrtoniirìi Muir-Wood & Coopc.. I960

'liìbo Ktotoyrini llruntoì

107

&

Cooper, 1960
Superfarnil¡a I{ichthofcnioidea Waagen, 1985
Farni¡iã R¡!ììthuliniidac Wa¡gcn. I 885
F¿nÌilia l-lercosi¡dac Coopcr & G,anl, 1975
Irarn iliâ Cyclacanthariidae Cooper & Grant, I 975
Subf¿ìmília Cyclacanthariinae CooDer & Grtlnt, 1975
Subf¿mflia I'eguliforininâe Mui¡-Wood & Cooper, 1960
Subf&¡íliâ Zâlveriinae Brunton, no prelo
Supcrfâmília Lyttonioidea Wââgcn, 1883
Fan)íliÍì Porkìlosakidae W¡ll¡ans. 1953
Fanrilia Lyttonidae Waagen, 1883
SublanÌília Lyttoninae Waagcn, I 881
SubÍhlllília lligbyellinae Grant (in LlrùDlon ¿tal., I995)
SubfalÙília Permiarellirìac IIe & Zhu. l9?9

98 I
1954

'Iì ìlro IlchinoconchìÐiS1chli. l9 54
'l-j ibo Kâ¡¿ìvaDkini¡i R¿ìùtovs. I 969
'I ribo Câlliprotoniini t,¡z¡rcv. I9{15
SubfàIllília Jùrosâniinâc Muìr-Wood & Coopcr, 1960
'liibo JurcsaniiDi Muir-Wood & Cooper. 1960
-lìibo
W¡¡ìgeDoconchini l\,1uir-Wood & Coopor. I960
Superlànríli¡ I-inoprodrrcroidea Srehli. 1954

Productíclcos das formações Piauí c Itaituba

São reconhecidos nos qarbonatos da Formação Piauí
productídeos. Deve-se

a Melldes (1959) a

5

espécies

de

braquiópodes

descrição dos productídeos, alérn de outros

braqniópodes silicifìcados da Formação Itaituba. Esse autor identificou onze gôneros, sendo
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(*) para a Faulília Dictioclostinae e seis novas espécies, classificados por ele da

três rÌovos

seguinte maneira:

G¿ììcro M¿ìrginilèr1l Waagcn. I884

Supcrfinlilia l\odLrctâceâ Mâillicùx. ì941

Iìnr1i.r Diclioclostidâe Stchli. ì954
Sul'rrnÌliir Di( tiúclostirìic Slclrìi. l9<l
* G¿ncro

*

B ur

ivLu

Mcndcs. I959

1-lx-!¡ol?iol¿/er

kl c s 4 ù r! zò n i c t s tKalzct)
Gêlerc lJrus¡l¡oprcdr¿¡rlr Nlcndcs. 1954
ÌJ ns i I bprc(h !c! ! s cl û it¿le¡rr (Dorb)')
l] tus ¡ I ìop roducl ü r cl t oric¡ Mcrldcs. I 959
I Ò

ìt t o

grtferu oddoneiMeNles.

1959

Gênero li orlo r (Í,(ta lìrcderickis. I933
Krr/orlktt! /¿r'i Mcudes. 1959

t

Irârnilia Echi,roconchidâc Stehli. 1954
Gencro /:t/¡i?¿rcrr.rxr Wcller. I9l'1
[,chi noca chtß kal:e I i Mendcs. I 959
C¿nero Jrl/"r,r/?¡¿ |rc¿cricks- 1928
.htrcioniq a n:onensis Merìdes. I959

t

t

Subfi iliâ Linoproductrnîc

Slchli, 1954
Aê¡Èto LiìtoFtuùtclus Chao, 1927
l,¡ iioptod uct u s ¿etbyi Mendcs. I 959
Côûc¡o Drlarl¿r¿ Mendes. 1959
a Duartea LatesßùaMcDdcs. I959
/ltonia t ha nant! (Derhy)
Subriìllíliâ N4rrgcril¡rinac Slchli. l9i4

c¿ncro Àr'obvi./ lìredericks. I 928
KIotovtu r,ul|ac¡a a (Dcrhy)

lìanília Stroph¿losiklae Sohuchcrl, l9 l3
Gôncro 1/¿1¿ralrrr./ King, 193{ì
I Ie te M I osi a conle I I ¡d na

(Dcrby)

Os productídeos da Formação ltaituba foram incluídos ltesse estudo pot' tratal-se de

matetial silicihcado de excelenle preservação, pala leconhecir.nento dos catacleres listados
por Brunton et al. (1995), comparação e discussão na seção sobre a sistemática do rnaterial da
Formação Piauí.

A classificação de Mendes (1959), obviamente, não levava em conta
Wood

&

os tlabalhos de

Muir-

Cooper (1960) que tratou extensivamente sobre a morfologia dos produclídeos, o

volurne do Trecttise leferente aos braquiópodes e, hnalmente o trabalho de Btuntou ¿/ a/.
(1995), que ofeleceram ulrâ nova proposta de classificação para este grupo. Desse tnodo,
constatado adiante, parte

do material da Formação Itaituba referente aos

e

braquiópodes

productídeos, carecelÌr de revisão.

4.2. OBJETrvos

A

análise cladística realizada tern por objetivo testar a classificação de Mendes (1959)

para os productídeos da Formação Itaituba, e propor urna alribuição taxonômica preliminar
para os ploduotídeos da Folmação Piauí, com base na análise dos caracteres visíveis nos
espécirnes das duas flormações. Os caracteres

folarl inseridos ua tnatriz

de dados de Bt'unton

et al. (1995') c executados no prograllla l1ennig86. Pol tratar-sc de uma análisc preliminar
para a rlova versão do Trealise on Inverlel:rule Paleontolog¡', Brttutot] ct

a/

(1995), não

incluír'am definições dos caracteres, o que muitas vezes dificultou o pteencirit.ueuto da matriz
par:a os br:aquiópodes das for"urações Piauí e

ltaituba. Parte dos oonccitos e métodos utilizados

por Bluntor] et al. (1995) encoÌrtlam-se em I-azaLev (1990. em lusso) e uão puderam
analisados.

ser
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Dessa forma, os caracteres abaixo listados, bem como os seus respectivos estados, foram

em sua maioria, uma transcrição literal daqueles propostos por Brunton et ql. (1995), com a
inclusão de breves comentários baseados principalmente nos trabalhos de Muir-Wood &

cooper (1960), willians

&

Rowell (1965a); Brunton &, Lazarev (1997)

e comunicações

escritas de C.H.C. Brunton.

4.3. A ANÁLrsE DE BRUNToN ErAL. (1995)

Brunton et al. (1995) construíram uma matriz de dados composta por 34 caracteres de
igual peso, apresentando 89 estados. Oito caracteres foram ordenados obtendo uma única

árvore (não-consenso,

fig. 4.1.) de 103

de

passos. Representantes

(Plectambonitacea, Strophomenida sensu Muir-Wood

&

plectambonitídeos

Willians, 1965) e chonetideos

(Chonetidina, Chonetacea) foram usados como grupos externos.

O

cladograma obtido

apresenta a ordem Productida como um grupo monofilético, a subordem Strophalosiidina

como parafilético, ê ã subordem Productidina subdividida em três grupos monofiléticos
reunindo três superfamílias distintas: Echinoconchoidea, Linoproductoidea e Productoidea.
Embora Productellinae tenha sido incluído nos Productoidea,
t¿áxon

o cladograma apresenta

este

como grupo irmão de Productidina.

/,/
//

PLECTAMBONITíDEOS
CHONETíDEOS
LYTTONI IDAE
..,\ SCACCINELT,IDAE
_/'\ RICHTOFENIIDAE
P R() DI IC'f'IÌ I,I,I N,\
,/ PRODUC't't D,trÌ
TÙ

,'/r(

I\il ¡\

R(ì

INI

tìIì lì I N,\

li

\ PI,ICA'I'IFtÌIIINATÌ
MON't'tCU I t t'¡lRt DA tl
I,INOPROD TI(]TI DA E
SENTOSIINA E
PUSTULINAB

Productidino

ECH INOCONCIIINAE
JURESAN IINAE

PtìoDt ("t'()n)t,ì

1

AULOSTEGIDIDAE
STROPIIALOSIIDA E
ARAKSALOSIIDAE
\ CHONOPECTIDAE

Figura 4.1. Cladograma composto das famílias e subfamílias de Productida, construído a partir de 34
caracteres (PAUP 3, não consenso, modificado de Brunton et a1.,1995). Notar productidina como
um

grupo monofilético e Strophalosiidina como um grupo parafilético.
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PLECTAMBONITíDEOS

-^^"/ CHONETíDEOS
''
'/
,CHONOPECTIDAE
../ /'
'/
..''./,/
,/ ,l AF./-rcsALosilDAE
.,/

,/,/./ ,/ ./ , ,
,../
./
,/ 1 // ./

,.'

, '\

,../

.t'

'

RTCHToFEN¡IDAE

\

,'/rU'

AULOSTEGIDIDAE

l,vttonllone

rSc¡cctnELLrDAE

//

/,2

..

PRonuc.rEt-r.INAE

/

./ .Moxrtctlt,¡FERtDAE
./' ,// ,/.l¡xopRoDUCTtDAE

/X\

Productidino

Brunton el ol, 1995

./,r,/,/l ,/ -(

\ t.<--

LncnNo¿,
Gnupo ExrERNo
SrRopHnLosrrDrNA
EcHlrvocoNcHorDEA

l,lttopRooucrotDEA
l'nonuctotDEA

'\ .,

l)t.¡('ATtFIÌRtN

./

\

AE

lrnonu('nn¡r:

\n'lnRcrNrFFrR¡NA[:

./

"J

,Snnrosrrunp
Pusrul-lnne

,.EcHINocoNCHrNAE
'JUReSAnIINAE

Figura 4.2. Cladograma composto das famílias e subfamílias de Productida, construido a partir de 34
caracteres (Hennig 86, mhennig*mb*, comprimento 324, l.C. 77,1.R. 84, consenso estrito e pesagem
sucessiva, de acordo com a matriz de Brunton et al., 1995). Notar Productidina como um grupo
monofilético e Strophalosiidina como um grupo parafilético.

A mesma matriz foi

processada através do programa Hennig 86 (mhennig*mb*), consenso

estrito, com mesma pesagem e caracteres aditivos, segundo a codificação de Brunton e/ a/.

(lee5).
Normalmente, matrizes processadas pelo programa PAUP 3, como no caso da análise de

Brunton et al. (1995;

fig l), e Hennig 86, nesse trabalho,

devem apresentar resultados

semelhantes (Ferrarezzi &. Marques, 1997). De fato, o cladograma da figura 4.2. apresenta
agrupamentos semelhantes ao do cladograma da matrtz executada no programa PAUP 3.

O

cladograma

da fig. 4.2. mostra a ordem Productida, a subordem

(Productoidea, Echinoconchoidea, Linoproductoidea)

ea

Productidina

superfamília Echinoconchoidea

como grupos monofiléticos. Productellinae aparece como grupo irmão basal para Productida,
corroborando os resultados de Brunton et al. (1995).
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Algurnas incongmências. no entanto. poder.n ser observadas. Membros atribuídos

aos

Strophalosiidina aparecerÌ'r conro unl agrupâr'ì1ento rnais dehnido, apenas com problema de
lesolr"rção pala os Chonopectidae e Linoproductoidea, todos tidos como parafiléticos.

4.4. ANÁLrsIi cr.,ADÍsrrcÄ

Atribuição taxonômica

a

2riorl

Comcr rrem Lodos os caracteres descritos por Brunton et al. (1995) são visiveis, nem mesmo

nc¡

l¡atelial silicilicado da Formação Itaituba, e ainda em rnenor número no material

da

Iìolmação Piauí, pol tratar-se de moldes internos ou externos, a codificação de alguns
calacteres I'oram estimados a priori, a firn de não comprometer a resolução do cladograma.

Assim, todos os câractel'es codihcados collrô presentes exclusivamente no grupo extemo e

codilìcados colro ausenlcs no gÌupo interno da análise original, foram também codificados

conlo

aLrsentcs, rnesmo quando rlão visíveis, nos novos táxons inseridos.

isso signihca que

todos os táxons provenientes das formações Piauí e Itaituba incluídos na análise foram
considerados a

priori

representantes do grupo interno (Productida). O mesmo conceito foi

usado na codificação dos caracteres dos membros das subordens Strophalosiidina

e

Productidina. O gênero Brasilioproductas da Forrnação haituba foi considerado, a priori,um

produclóide, lendo todos os calacteres abaixo do nó da superfamília Productoidea, mesmo
quando não visíveis no malerial utilizado, adicionados de acordo com a matriz de Brunton ¿/

al. (ctp. cir,) para esta superfarnília.
De acordo com Mendes (1956), os Productida presentes na Formação itaituba lepresenlam
os segnintes glupos incluídos na análise de Brunton et al, (1995):
Sr"rperfarnília Ploductoidea

Buxlonioides
Brasilioproduclus
Mtrrginifera
Koslowskia
Super'1àmília Linoprrductoiclea

Linctproductus
Duartea
At,onitt
Supelfauríl ia Echinoconchoidea
Iichìnoconcltus
./uresania
Kt'olot'ict

.lnllt. l9aQ lJr,u¡tii'u",lLt
Su¡cltìrrriì iu

St

rrat/ut ti,lt,

t12

'.' tìlot¿nu ¿:¡ittn¡,iti, 't

loplralosiicìina

LIeter¿tlositt

Grupos [rasais dos productídeos

A reÌação frlogenética
corn base nâ

preser'ìç¿r

entl'e productícleos e os Chonetida

de anderídeo ern Chaterlonia

foi indicada por Johnson (1976).

do Devoniano

ini'erior. um caráter

compartilhado erltl e estes táxons.

C6rn o descoblirlento cle estrolàlosiáceos (??a/la. productícleo) aprcseutancìo anderídecr
(car'átcr 11, lista de cat'a0teles), no Devoniano inferior da Mongólia, Lazal'ev (1987) apontou
também a oligern dos proclr-rctídeos a

paÍil

da subordem Choneticlina Muir-Wood. 1955. Ilsta

autora propôs a ordern Productida pala acomodar as subordens Ploductidina e Oldhaminidina

Willianrs, 1953, confoln.re aparece no Treatise on Inverlebrale Pttleontolog, refereutc

aos

braquiópodes. Com base nas características do lofólolo e outros caracleres não exclusivos,
tais oono, a forma e estrututa da concha, e a ausência de urn pedículo funcional nos estágios
avarlçados da ontogenia, Lazarev (1987) propôs a Subclasse Cotlcavoconvexa pata incluir as

o¡dens Slrophomenida, Chonetida e Productida, indicando uma histór'ia evolutiva comum para

os l'eptesenlantes destas ordens. Desse modo, justifica-se a utilização de chouetídeos corno
grupo externo por Brunton et al. (1995).

Lista dc car'âcteres segundo Brunton et al. (1995)

0. Costelação fina
(0 pleserlte ll - ausente)
De acotdo com Muir-Wood
r-adiais

& Cooper (1960:14), a feição costela,

é definida corno "linhas

entle l5 - 25 oontidas etn 10 r¡m". (Costelação = ribbing, no trabalho de Brunton

¿¡

al,,1995).

L

Coslae

(0.-costado ; I

-

não costado / liso)

De acordo com Muir-Wood

&

Cooper (1960:14), a lèição coslue é dchnida cotno cristas

radiais com núlnero inferior à l5 ern um espaço de l0

2.
(0

Aquisição de cosÍte

-auscntc; I - anteriormenle;2

-- completamente)

llì111.
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[Jt¡ tetceilo

t13

estado ocorre r.ìas espécies de Brasilioproducl¿ls descritas por Mendes (1959),

onde apellas a região anterior das valvas apresentam-se lisas.

3.
(0

Bspinhos

-

nenhun'r I 1 - aperlas na charneira ; 2

-

em toda a concha ; 3

-

perdidos)

O estado "perdidos" colresponde, a gêneros estratigraficamente tardios que não possuem
es¡rinhos (corlur.ricação escrita. BÌunton. 1998), constituindo-se em reversão para o estado

"0".
O estado "nenhum" (none) foi codificado por llmnton et al. (1995) para os caracteres 3

e

4, possivelmenle, colllo um artifício. a f,im de preservar inf'onnação referente ao caráter, uma
vez que ambos caracteres incluem um estado "perdido". Este tipo de codificação deve basearse em umâ histór'ia

4.
(0

Distribuição dc espinhos

-

5.

clonológica do caráter que é previamente conhecida.

nenhurn ; I

-

apenas na valva ventral ; 2

-

em ambas as valvas ; 3

-

perdidos)

Tipos de espinhos

(0-ausente;l-finos;2-predominantementegrossos;3-poucos,simétricos;4-de
pleensão)
Bruntot.t et al. (1995) não definiram o estado 2 e 3 do caráter 5. Neste trabalho, a simetria

entre os espinhos

é

identificada de acordo com

o plano de simetria da concha

dos

braquiópodes. IJavendo imagem especular, entre um e outro lado da concha, os espinhos
se::ão considerados simétricos.

O estado "frnos" corresponde a espinhos comumente longos, curvos e estreitos. O estado
"predorlinantemente glossos" corresponde a espinhos relativamente pequenos e retos. "Pouco

sitnétricos" são espinhos que ocorrem simetricamentc na valva ventral, em pares dispersos,
mais laramente com um espinho central adicionado; de preensão (attachment) são espinhos
usatlos em formas que viviam cir¡entadas no substrato (comunicação escrita, Brunton, 1998).
O cxemplar 6614 (Fonnação ltaituba) atribuído neste trabalho ao gônero Brasilioproductus
apresenta o que é entendido como o estado 3. Espinhos amplanente espaçados (entre 10 a l3
vezes o diâuretlo da lrase de

rul espinho). Uma sirnetria grosseila pode

or-rtlo lado do plano de simetria da concha.

ser observada dc um

e

¡lnelli. 1999

-

Il4

IlractuióDotles prr¡cluct ideo,s; /ilogenia e sisteutcitictt

IJspir ros lìnos podem sel' vistos nos flancos late|ais da valva ventl'al de lluxtottioides
at¡tctzonicus (exer.nplar

6.
(0

Faixns dc cspinhos

-

7,

auserìte;

1-

faixas ausente;2

-

com

faixas;3

1àixas apenas anlel

iornente)

Intcr:ire:rs

(0-presentes; I -

8.

GP/l'f 481. Formação Itaituba).

ausentes)

Dcntcs presentcs também após o Fameniano (final do Dcvoniano)

(0-não;1-sim)

9.
(0

Profundidadc do corpo (fig. a.3,)

-r'aso; I - modelado l2 * profi-urdo)

A

f,rg.{exto 2A de Brunton et al. (1995:920) ilustra

o couceito de profundidade da

cavidade do corpo. De acordo com aqueles autores, a rnedida deste carátet' corresponde raz-ão

entre o máximo courprimento do disco dorsal e a tnáxirna profundidade do corpo (maior'
dimensão entre os discos dorsal e o disco ventral). As conchas com razão menor que 3 são
consideradas profundas.

Brunton et al. (1995,pag.923) não definiram os estados 0 e 1 para este caráter, sendo a sua
atribuição baseada em conceito pessoal.

F-igura 4.3. Seção estilizada de um productídeo adulto, com cavidade do corpo e caudas, mostrândo a

telninologia utilizada. R. r'aio da curvâtural G, ponto de geniculação; A, posição de apoio do disco
dorsal adulto no interior da valva braquiall B, malgetts da cauda adulta; G-4, ptó-caudal A-8, cauda
total (nrodificado de Bruuto¡r et ul.. l9c)7).
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10. Ande

(0

-

-

; 1 .. ausente)

A estrutura

ll

e

115

ridia

presente

texto

Braquù)nodes prod ctídeos; lilosenía e sistentálicq

char.nada anderídia está ilustrada no trabalho de

Brunton et al. (1995:922 ftg'

D)

11. Lame las dorsais
(0

-

ausentes

;

1

-

presentes)

Cono indicado por Brunton et al. (1995:919), a larlcla dorsal ocorre etn Overtonia (MuirWoocl & Cooper, 1960, Est. 46,|tgs.10

-

20), tratando-se de larnelas concêffricas cobrindo

a

valva dorsal.

12- CavJas (trail)
(0

-

ausentes

;

1

-

presentes ; 2

-

presente, apresentando calha ou franja)

A cauda (trcri[), como definido na figura 3, entre A

e B.

O caráter cauda, de acordo com Brutton el al. (1995), apresenta os estados 0

-

longas

;2-

-

ausente

;

1

com estrututas bordejantes. Os autores não definiram uma relação para a

atribuição do estado 1. Nesta análise, leva-se em conta apenas a presença ou ausência do
caráter', dada a ausência de critério para a atribuição de estados relativos ao comprimento da
cauda.

O estado 2 deste catáter (estrutut'as bordeiantes, do tipo calha ou franja), dehnido por
Brunton et al. (1995, e comunicação escrita, Brunton, 1998) está ilustrado em Muir-Wood &
Cooper (1960:28 fig, À1-3 e Est. 98 fig.1), ocorlendo na extremidade cla cauda.
13. Rugae

(0

-

ausentes ; 1 -presentes ; 2

-

fortes)

Corno indicado por Brunton et al. (1995:923), rugae está presente em Overtonia (M:uirWood & Cooper, 1 960, Est. 46, figs. 10 - 20), fatando-se de lamelas concêntricas cobrindo a
valva ventral.

14. Reticulação posterior

(0-ausente; I -

presente)

A reticulação posteriot, de acordo com Bruntotl et al. (1995:923),
sobreposição da ornamentação ladial e a ornatÌìentação concêntrica.

é o efeito produzido pela
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15. Proccsso cîrdinal

(0

clilecionado póste ro-ventralmer.rte ; I

-

direcionado póstero-dorsalmente)

O 1:rocesso cardinâl não é visível ern Brasilioptoduclas Mendes, 1959. Contudo, o estado
é äccito par:a este gênclo

I

1

pol ser ulr'ì carátcr sinapomór'frco dos Productidinae.

(t. Cicof ri-r

(0

-

ausellte I I

Cicutrix

-

lbi

preser.rte)

deiìnido por Muir-Wood

&

Cooper (1960:5 Est. 23 {tg.

6) como um

achatamento do umbo na valva pedicular, correspondendo a á[ea de cimentação da valva
pcdicular a um obieto,

17. Inchamcnto da base dos cspinhos
(0-ausente ;

1

presente)

Este caráler fòi definido pol Muir-Wood & Cooper (1960:6) como montículos, envolvendo

a

ocorr6encia

de

pequenos nódulos arredondados

ou áreas entumecidas da

concha,

nolr.nah'ncnte o ponto de origcm de espinhos.

Ilá

dúvidas à r'espeito da ocorrênoia deste caráter no espécirne atribuído a Juresania

(espécime Col. DPE 21013).

18. Espinhos bidirccionais

(0-não;l-sim)
llrurrtor.r et al. (1995:924) deliniram "espinhos bidilecionais" colno aqueles que na mesma
área crescem em direções opostas.

19. Largura do corpo
(0

-

pcqucna < 20r.nm

lI-

média,/grande ; 2

20. Espinhos na charncira ventral

(0

presentes

I 1- ausentes)

21. Cristas laterais
(0

-

auscntes I I

-

presentes)

-

gigante >10imm)

tt,.,llt lQt)tt llttt,tttt,,t\),1"\ t,t.t,.luLtiJ,',,.\. t¡l,,ei

t¿

t .\i.u(11,¡tiir

Cristas latelais loram defìniclas por Muir-Wood
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& Cooper'(1960:6, Est

74.

hg

6) como

espessamenlos ou cristas na valva braquial estendeudo-se laterallrentc a paltir do processo

car.dinal

ao

lor.rgo

da malgem posterior. Bruntou ,9 Lazarev (199'7:38a),

entletatlto.

pfopuscrarr a designação "ctista lateral" para o eleÍrlento que divelge da liuha dc char¡eirr

telr

a sua

e

origeur no plocesso cardinal.

Enr algur.rs gênelos, coulo pol cxemplo llrasilioprocluctr.rs da Forrnação Itaitut¡a, as cristas
Iatefais estão el.n col.ttiltuicìade cot.ì't os ear buffles, que são estlutlìtas espessadas da valva

braquial, qtìc ua concepção de llluntou

&

Lazarey (1997:38a) lazcm partc clas estluturas

rnargir.rais, separando a cavidade do corpo das cavidades peliféricas (cauda e asas)

22. Cristas cardinais
(0

-

;I

ausentes

-

plesentes)

crislas cardinais, colllo clefiniclo por. Brunton &, L,az.arev (1997,384), são cristas que
estendcrn a

partil da base do processo cardinal ao

se

lor.rgo cla chalncila. col.ìlr-lmente auxiliar.rdo a

articulação. Esta estrutura difele das cristas laterais por se deseuvolver sobre a lirlha de
charneira, não divergindo pala a direção anterior da concha.

23. Estruturas marginais
(0

-

ausentes

;

1

-

presentes)

Cristas oomumente espcssadas. intelnas, marginais à região da cavidade do corpo (fig'
4.3.), sepalando o corplts da cauda (comunicação esct'ita, Bluntou, I 998). Este espessalnelìto
pode ser obser.vado no matcrial silicihcado da Formação ltaitub,a (Linoproduclus est. 19, fig.
3e

Brasilioproductus esf. 16, fig. 3). Este caracter foi discutido .iuntanlente com o caractet 22.

24. Alveolus

(0-ausente; I - presente)
Ah,eohts

foi definido pol Muir-Wood &

Cooper (1960:4, Est. 33,

fig. 15) como uma

cavidade localizada na face ventlal interna da haste do processo carclinaÌ, ou imediatamente
anterior a ela.
25. Bstrutura da concha
(0

-

fibrosa ;

1

-

rnistulacla : 2

-

laminar')
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26. Proccsso cardinal

(0 - não bilobado : I

-

fiacarnente bilobado ;2

-

foÌtemenle bilobado)

llrunton (1966:181; 1998, comunicação escrita) considerou que todas as variações
morlòlógicas aprese¡tadas pelo p¡ocesso cardinal (trÍfido e quadrífido), nos productídeos,
clcrivarr do estado básico bilobado,
Mendes (1959:43) crigiu

o

gêDero Buxtonioides (Dictioclostinae), tendo como um dos

caractcles diagnósticos a tlilobação do prooesso caldinal. De acordo com Brunlon (1966) o
pr.ooesso cardinal

em Buxto¡tioides deve sel considerado bilobado, porém apresentando

a

conclição Lr'ítlda, não inlòrmativa nesta análise.
Permanece ainda inclefinida a distinção entt'e os estados 1 e 2 deste caráter, de modo que as

atribuições folam baseadas em conceito pessoal.
27. Plataf<¡rmas dorsais
(0

-

ausentes

;

1

-

presentes)

Blunton et al. (1995) não dehniram "plataformas dorsais". Este caráter não está definido
em nenhunì dos lraballios clássicos soble morfologia de Productidae (Muir-Wood
1960 e Williams

& Rowell, 1965b). Neste trabalho,

Cooper,

entende-se que as plataformas dorsais são

áreas elevadas anteriores ao processo cardinal ocorrendo de cada lado
ilustradas pol Muir-Wood

&

& Cooper (i960, fig. tex. 6A), e chamadas

do septo, como

de plataforma posterior.

O car'áter ocorle na maioria dos plectambonitáceos, tratando-se de estruturas elevadas
devido ao espessamellto da concha, provavelmeute associadas ao braquídio e aos campos
rnusculares (comunicação escrita, Brunton, I998).

28. Cristas braquiais
(0

-

auser.rtes

; I - presenles

;2

-

fracas)

Clistas blaquiais. segundo Muir'-Wood

&

Cooper (1960 4, Est. 7,

fig. 16),

são cristas

originacias entre .Ìs m¿rrcas anteliores e posteriores dos músculos adutores, estendendo-se
lateralmente ou anterolateralmente, e terminando em um /oop (laço),
29. Árcas clas cristas braquiais

(0

confinadas posteriormente : I

*

espalhadas nlais anteriormente)

São as áreas delimitadas pelas cristas braquiais.

ltù

llL l9'la lJhktt!t,;ù\L.\ Ì't',.1u(u'lr')t; l¡lt,!ttt.r| :i.ttttttàliio

30. Septo lnediano do rsâl
(0

-

ausenLe

;I

-

valiávcl ; 2 - folte)

31. Septo mcdiâno
(0

-

ausente;

ve

ntrâl

1- variável ; 2 -

forte)

32. Pl¿rcas dcntais

(0-

corlurleDteplcsentes ;

1

ausentes)

33. Perfìl

(0

côncavo-convcxo ;

1

cônico

;2

achatado)
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Resultados preliminares da análise cladística
O cladograma da figura 4.4. apresenta resultados da análise da matriz de dados (tabela 4.1.)
referentes a trinta e quatro caracteres, para a análise dos productídeos das formações Piauí (2
taxons) e l0 táxons Itaituba (10 táxons), e um exemplar do Permiano da Bolívia, adicionados
à lista de tiixons de Brunton et al. (1995).
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Figura 4.4. Cladograma apresentando as relações entre os taxons da Ordem Productida (sensu Brunton
et a|.,1995) e os productídeos do Paleozóico superior do Brasil e da América do Sul (Hennig 86, Tree
Gardener

2.2, mhennig*mb*, comprimento 322, I.C. 71, I.R. 86, consenso estrito e

pesagem

sucessiva). Matriz de caracteres tabela 4.1.

De modo geral, a

sistemiítica adotada

por Mendes (1959) coffoborÍrm com

os

agrupamentos obtidos por Brunton et al. (1995). Contudo, carecem de revisão as afinidades

de Juresqnia omazonst?srs Mendes, 1959; Linoproductus derby Mendes, 1959; Duartea

l
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B

req

uió
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od uc t i tle os. /i l ogen iq e

:i i,r t e

ntq

t

i c ct

bute.\ídtlo Mende s. ),959, À,ÍarginiJèrú oddonei Mendes. 1959; e Koslowskia petri Mendes.
1959. as

lìurílias

e subfamílias propostas por Blunton et al. (1995).

lìspécirnes identificados na Formação Piauí, tais como Brasilio¡troductus sp., podem ser
atlibuídos à família ploductidac e Linoproducttts sp. mostra caracteres suficientes para apenas
provisoliamente scr incluídos entle os Linoproductoidea.
'l-abcla
pr

4,1. Matriz de câr'acteres dos Ploductida (de acordo com Brunton et al., 1995) e espécies de
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Srs'r[i\rÁTrc,\

O material descrito abaixo é r'eI'elente aos productidíneos da Fol'lração Piauí. Deltre estes.

Lino¡trothtcltrs sp.. Ilru.silioprotluctus sp. e Brãtoniú peruvicuttt (d'Orbigny, 1842) tivelam
seì.rs caracteres analisados

na malriz referente a análise cladísticas dos ploductídeos. Desse

lnodo. far-se-a t'efer'ôl.rcia. no caso destes t¡ês táxons. da justificativa da atribuição âo gl'ltpo
taxonôlrico. corn base nos resultados obtidos no cladograma da figr:ra 4.4. São inchrídos para
estas três espécies. sen]pre cllle possÍvel. a descrição dos caractcres vìsíveis. de acordo com a

lista dc caractcles de Bnurlon et al. (1995) mencionâcla antcrionncnte.

Classe Articulata

IIuxley,

Ordem Productida Sarycheva

1869

& Sokolskaya,

1959

Suboldem Ploductidina Waagen. I 883

Supelfànrília Ploductoidea Gray, 1 840
lì'arnília Productelidae Schuchert. 1929

Discussão: dentle os elelnentos apontados por Blunton et al. (1t)95¡ corno diagnósticos da

farnília Ploductelidae. visiveis no material das formações Piauí e Itaituba,

destacam-sc:

concha de tamanho pequeno, valva dorsal levemente côlìcava, espinhos presentes apenas na

valva ventral e auserltcs na região da charneirae cavidade do corpo profunda.

Subfanília Malginifelinae Stehli. 1954
Discussão: Brunton et ol. (1995) aporìtou, como diagnóstico da subfarnília Malginifelinac,
costelação fina predominanle soble a ornamentação concên1rica, feição visível l1a região
posterior dos espécirnes das formações Piaui e ltaituba; e geniculação iniciando-se no início
da pró-canda (fìg. a.3.).

Tlibo Marginiferini Stehli, 1954
Discuss¿'io: costelação fraca e cavidade do corpo prohrnda estão elttre os caractcres plesentes
treste

traterial. apontados por Brunton et al. (1995) como diagnósticos da Uibo Marginiferini.

Gènero Eomarginifera Muir-W ood 1930

Espécie-tipo: Productus longispinus.l. Sowelby, 1814

,.1nel
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Discussão: caracteres diagnósticos de Eontarginifer'd i¡ìcluem: concha pequena. subquadrada,
cor.n cauclas cLrr\ras

e cull.as.

en.ì cotrtato

ou separadas pelo espcssamento lamelar da valva

braqr-rial. representando sucessivas "quebras" ao longo da cauda; costelada, com rugosidade

postelior, seis espinhos sir.nét|icos na valva pedicular. ausentes na valva braquial. Valva
braquial con.ì clistas malginais achatadas e crenuladas externamente.

Eontarginifera sp.
Q'lão ilustrado, )

Mate

rial: um molde interno de valva pedicular. fragmentário.

Descrição: r.naiol largula ar.rtelior à linha de chaureila; região umbonal fofiemente achatada,
com bico levementc projetaclo à fiente da linha cardinal; aurículas distintas; profundidade do

colpo não acessível; oostelação na valva ventral iniciando-se no bico; região umbonal
marcacla com lamelas concêntricas de crescinento; a superfície posterior da valva ventral é

marcada

pol

cavidades regulannente espaçadas

(

1-2 nim) ptovavelmente associadas

a

inserções de espinhos. Valva dorsal e feições internas de ambas as valvas não preservadas.

Dimcnsõcs (crn):

Ocorrô¡rci¿r: calchrio Meluóca.

Discussão: Eontargittifbra sp. assernelha-se à l)uqrleo botesians (Derby), descrita por
Mendes (1959:59) da Formação Itaituba, pela largura do corpo, convexidade da valva ventral

e foÍe

achatatnento

da região umbonal. Se as cavidades presentes na valva ventral

corresponderem a inserções de espinhos, estes são mais nunerosos na espécie da Formação
Piauí. Duarlea. eligido por Meridcs (1959), no entanto, carece de uma revisão. Os exemplares
da Forrnação Itaituba apresentam a linha de seis espinhos que ó considerada por Muir-Wood

& Cooper'(1960) como diagnóstica

de Eomarginifera.

Gô,nero

Marginifera Waagen, 1884

[spécic-tipo: Murgintfero 6,plca Waagen, I884
Disctrssão: Mcnclcs ( 1959) atrjbuiu

ro

gênero MurginiJcla espécimes da Formação ltaituba.

Caracteres diagnósticos ð,e Mtu'gittifëra aporìtados

pol Muir'-Wood & Cooper

(1960),

t24
preserltes rìos espéciules da Forrnação ltaituba, incluetn: concha pequena, de comprimento

maior que

a lalgura: sulco r.nediano presente em uûra caudâ curtai umbo encrtrvado.

plojetando-sc alér.n da linha

dc charneira: espinhos distribuídos de maneira aleatória.

presentes tambérn nos flancos. Valva braquial rnoderadamente côncava. aptesentando uma
dobl a na cauda.

Contlariamente à diagnose de Muir-Wood

&

Cooper (1960), a oruanlentação da valva

pedicular nos fósseis da Forrnação Itaituba está pÌesente e é bem delinida na região da cauda.
umbo e aurículas, A rugosidacìe é ploeminente em todo o disco viscclal da valva pcdicular'.

O malerial da Fonlação Piar"rí aplesenta

caracteres semelhantes aos do rnaterial da

Fonnação Itailuba, incluindo bico encuwado e sulco bem marcado na valva pedicular'.

Portanto. ainda há dúvidas se

o material da

Formação Itaituba pertence lealmente ao

gêneto Marginife¡r¿. sendo necessária uma revisão mais detalhada dos espécimes estudados

pol Mendes (1959). O lnaterial da Formação Piauí é atlibuido. de maneira Lenlativa. a esse
gênero.

cf. Mcrrginifera sp.
(Não ilustrado.)
Mate

rial: dois rnoldes internos

de valva pedicular

Descriçãro: maiol lalgura da concha é anterior à linha de charncira; aurículas distintas.Valva
ventr:al apresentando umbo saliente e bico encurvado, plojetando-se posleriormente à linha de

charneira; oostelação rnoderadamente grossa, elì1 tolno de 13 costelas pot centírrretro no
comprirnenlo r¡édio da valva ventral. dicotornizadas ua legião anterior'. Na legião umbonal
estão plesentes lamelas cor.rcôr.rtricas de crescimenlo. pouco ploerniuentes, não imprimindo

um aspecto reticulado quando soblepostas às costelas. Inserções de espinhos fracamenle
marcadas estão dispersas por toda a valva ventral. Valva dorsal e leições internas das duas
valvas não preservadas.

Dimcnsões (cm):

Ocorrência: calcár'io Esperança.

.lnelli.
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I)iscussão: Mendes (1959:63) descreveu Marginifera oddonei da Formação ltaituba,
semelhantes aos espócimes da Iìormação Piar-rí pela costelação forte, dicotomizada na região

antcliol: pelo volumc da legião umbonal c proeminôncia do bico. O maferial da Formação
Piauí difele. coutudo, por possuir tugas concêutticas pouco proeminentes, o que pode ser
dcvido a problenras dc prcscrveçio.

ltlarginifera crpassl (d'Olbigny) descrita por Newell et al. (1953) do Grupo Copacabana
(Permiano) do Peru. dilère do material das formações Piauí e Itaituba por possuir região
umbonal rnais voluurosa e um sulco na valva pediculal mais proeminente. O material da
Formação Itaituba possui olnamentação proeminente na valva braquial, caláter este ausente
na espécie do Pelu.

Família Productidae Gray, 1840

et al. (1995) definit'am metnbtos da família Productidae como
que podem apresentar cavidade do corpo profunda, raramente rasa ou

Discussão: IJrrurlon
produclídeos

noderadalnente profunda, neste úhirno caso apresentando também cavidade do corpo ventral
inflada; fileira de espinhos próximo à chameira, e dentes apenas nos gêneros mais antigos.

Subfamília Dyctioclostinae Stehli, 1954
(sensz.r

Brunton et al, 1995: 928)

Discussão: a análise oladística do rnaterial da Folmação Itaituba, atribuído por Mendes (1959)
a

ßrosilioproduút¿l,r, conobora a sua atlibuição por Mendes (1959) à farnília Productidae (fig.

4.4,). Merrdes (1959) erigiu

o

gônero Brasilioproducfus para acomodar productídeos

aplesentando espinescência da valva dorsal, com duas séries lineares de espinhos na região

cardinal e outros espinhos esparsos. Nos espécimes da Formação Piauí, não estão disponiveis

moldes da parte externa de valvas dorsais, não sendo possível a observação do caráter
diagnóstico. O padrão reticulado da região posterior presente neste gênero assemelha o
rnalelial da Irormação Piauí a Brosilioproductys da Formação ltaituba. Deste modo, o material
é

atribuído. cle maneira tentativa, ao gônero Brasilioprodttctzs Mendes, 1959.

cf . B r as i I iopr o tluc lus sp.

Est. 15, figs. 1-8, Est. 16, fig. I

Espécic tipo'. Productus chandles.si Derby, 1874

Material:

doze moldes internos de valva pedicular, um molde interno de valva braquial.

¡lnelli.
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Descrição: maior largura da concha na linha de chatneita; aurículas amplas. levemente
corlvexas; flancos convergindo pala a ár'ea cardinal; umbo fortelnente encurvadot estruturas
marginais ausentes ou não visíveis na valva venttal; cauda cutta; ornal¡entação da valva
pedicular constiluída pot costqe em todos os estágios de crescirlento, igualmcnte proeminente
nos flancosl rugas ploeminentes sobre as aurículas. mais fracamente deseuvolvidas na região

posterior da concha, controlando a expressão da reliculação nestas duas regiões: espinhos
escassos, grossos. agrr:pados em número de três ou quatro lìa região da aurícula.

Um exemplar

(MO-l) apresenta cicatrizes de inserções dos espinhos formando uura faixa no comptìmento
rnédio da concha. É possível qr:e não haja espinhos na região da linha de charneira. Feições
cxtclnas cla valva braquial não acessíveis.

Intelior da valva pediculal aplesentando uma estl'utura composta pol dois septos alongados

que sc originam no bico e eslendem-se aproxirnadamente até

o

comptimento médio da

cavidade do corpo. Cioatrizes musculales da valva pedicr"rlar não visíveis.

Inteliol da valva braquial

apresentando processo cardinal apenas palcialmente preservado

no espécime DNPM 003 (est.

l5 fìg.

8). LoJídium não identificado. Septo mediano maior que

a lnetade do comprimento do disco visceral; clistas laterais

estendendo-se

ao longo

da

margem da charneira; cicat¡:izes dos músculos adutores bilobadas, feições dendtíticas da

musculatura possivelmente mascaradas neste

tipo de

preservação; cristas braquiais

possivelmente não preservadas.

Dimcnsõcs (crn):
Ilspeci mc

Comprimcnto

Largura

llspessura

DNPM 01I

J,J

DNPM 019
DNPM 032

)t

a

t.8

,4

I]NPM 039
DNPM 04

4

UNPM 059
IJNPM I02
I)NPM I26

ÛP/IL I OEð
GP/IE I73I
GP/

I

b

1650

MOL

')a
ì?

(2,4)
(

t.8)

(2.4\
¿,6

J,ó)

(t,e)
t,9

)<

l.l

1,6

1,4

2.2)

C)corrôncia: calcários Mocaur[¡o e Meruóca

,6
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Piauí difeLe de B. chadlessi Mendes, da Formação

Itaituba. pelos flancos latelais da valva pcdicular convergindo na direção da área cardinal,
septos medianos da valva pediculal mais estreitos e mais alongados, e pela ornamentação

corìsljluíJJ ]lor ùostas mrris hlgas c plocrÙinentes,

B. chrr¡nici
dir.nensões

Mcr.rdes (est, 16. figs.

2-4, 6-8) da Formação Itaituba inclue formas

de

lrenores, que apresentam grande número de espinhos sobre a valva pedicular.

Nesta espécie

é

eviclente na região da charneira da valva pedicular uma fileira de

aploximadamente cinco cspinhos. Iìsta feição pal'ece estar ausente no material da Formação
Piauí.

cf . Suì¡1àmília

Buxtoniiltae Muir-Wood & Cooper', 1960

Discussã<r: dentre os caracteles atlibuídos por Bluuton et al. (1995) como diagnósticos da

subfamília Buxtoniinae, visíveis no material da Formação Piauí, estão a cavidade do corpo
plofunda, costelação na cauda e no corpo e espincscôncia densa.

cf. Tribo Buxtoniini Muir-Wood & Cooper, 1960
Discussiro: denlre os caracteres indicados por Blunton et al. (1995) diagnósticos desta tribo,
como, observáveis no material da Formação Piauí, estão a presença de rugas distribuídas de
turaneira irregular" podendo predominar sobre as costelas; e espinhos com bases inchadas

distribuídos de maneira uniforme na valva pedicular.

Gênero Buxtonia Thomas 1914

Espécie-tipo: Productus scabricrl¿ls, Ma¡tin, 1809

ì)iscussão:

o

gênero Buxtoniq Thomas, 1914, emend. Muir-Wood, 1928, acomoda

productídeos apresentando, com valva pedicular grande, ornamentada com nódulos
distlibuídos de m¡neila ilrcgulal e costas bilurcadas suportando numerosas L'ases de espinhos.
Mendes (1959) erigiu o gênero lluxtoníoides (est. 17, figs. 5-6) para distinguir espócimes da
lrornração Itaituba do gênerc Buxtoniu (est. 17, fìgs. 7-9). Os caracteres diagnósticos citados

por aquele autor iucluem a presença de um processo cardinal trilobado apresentando uma
deplessão ovalada na facc Leversa e um septo simples. Os caracteres da valva braquial
diagnósticos clo gênero lJltxtotlioides não são visívejs na coleção estudada por Mendes (1959).

Além disso. o plocesso cardinal trilobado é tido por Muir'-Wood

&

Cooper (1960) como

Anclli 1999 Brat¡uirjpodes ¡¡rc¡duct
preserÌte

no gènero

justificaria

o

ídeo.s. lìÌoçenìa e sistentritica
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modo, apenas a presença de um septo sirnplcs rrão

gênero Bux.tonioides. O material da Formação Piauí é attibuído ao gêrÌero

Iluxlonia, de rnaneira tentativa, até que caracteristicas intenlas cla valva braquial sejarn
conl.recidos. Até o momcnto, e com os espécimes disponíveis. não palccc l.raver justificltiva
pala mânter o gênero Buxtonioicles.

lluxlonia peruviana (d'Otbigny. I 842)
Est. 17, figs. I -4

Sinonímia:
Productus ¡tert:lanas D'Orbigny, Est 4, Fig.4., 1842.
Btrxtonia ¡:eruvinna (D'Orbigny). Ncwclt et

M¿tcrial:

al.. Est.8. figs. 1-5b,

1953.

sete rnoldes intelnos de valva pedioular'

Descrição: concha grande, medianamente sulcada, com maior largula ao longo da linlla de
charneira; flancos com declive negativo convergindo na direção da área cardinal. Asas nào
presclvadas; umbo fottemente encurvado, estreitando gradualmente e projetando-se à frente
da chameila. Ornamentação da valva pedicular consistindo de costelas de largura uniformc,

não bifurcadas, em toda a extcnsão da concha. Espinhos numerosos. não organizados em

linhas. prostlados sobre as costas; rugas presentes nas aur'ículas

e

base dos flancos.

Características da valva braquial e interior de ambas as valvas não acessíveis. Um espécime

(LES/5) apresenta llancos cour declive positivo, divergindo em relação à área cardinal: região
ur.nbonal não encurvacla, achatada, não se plojetando alérn da

espinhos soble

lir ra de oharneila; linhas de

as costelas ooorrem na região da cavidade do corpo,

tornando-se

desorganizaclos soble a cauda; asas l¡em desenvolvidas, aplesentando cicatrizes de espinhos
de bases arredondadas, indioando posição ereta de alguns espil los nesta legião.

Dirnensõcs (crn):
Larsura

l,SÞCCtme

LOtnl)t tmeDto

I-ES/5

5,1

Lt--sÁ4
LTS/4II
LLS/4J

(4,9¡

(5.3)

5.1

6.2

5,J
4.5

(0,ó)
(5.0)

LOc2I,-

Ocorrência: calcário Esperança.

l!sDcssu r'1

(3,3)
¿,'.

¿,5
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Discussão: ßuxtonir¡ides antqzonictts da Folmação Itaituba descrito por Mendes (1959),
dil.ere do t'naterial da lìormação Piauí por ter uma louna mais alongada e de menor altura.

Contudo. a não pleselvação de feições internas e extelnas da valva braquial no material da
Folnração Piauí não justifica alìl'mar tÌatar-se de espécies distintas. Newell ¿/

al. (1953)

tedesclevelaur Buxtonia peruviantt do Grupo Tarrna (Pensilvaniano), Peru. O material da
Folmação Piauí aplesenta lolte semclhança a gste malerial no que diz respeito aos caracteres
cla

valva peclicular, incluindo a base alongada dos espinhos sobre a costae, aurículas pouco

dcsenvolvidas. e nas dinrensões, O malerial da Fonnação Piauí é tentativamente atribuído à
espécie

13.

peraùuntr (d'Orbigny, 1842).

Superfamília Linoproductoidea Stehli, I954

Discussão: apenas tnoldes de valvas pediculales estão disponíveis no material da Forrnação
Piauí. Dentre os caracteres apontados por Blunton et al. (1995), estão presetìtes: cauda longa e
simples; costelação hna e regular soble toda a concha, levemente sinuosa; espinhos espessos e

simétricos. Caracteríslicas da ár'ea da charneira e da valva dorsal não visíveis.

cf. Família Linoproductidae Stehli, 1954
Discussão: o cladoglama obtido (fig. 4) corrobora a atribuição dos espécimes das formações

e

a esta família. Duas famílias agl'upaln todos os representantes
Linoploductoidea: a) Monticuliferidae tem como caráter diagnóstico a presença
Piauí

Itaituba

ornamoutação constituída de rnontículos (pústulas) e costelas intenompidas (Muir-Wood

de
de

&

Cooper, 1960); estes câr'acteres estão ausentes no material da Formação Piauí e da Formação
Itaitr.rba;

b)

I.inoploductidae, de acordo com Brunton et al. (1995), apresenta cavidade do

corpo profunda^ caudas distintas e os espinhos ausentes na valva dorsal. Por tratar-se de
molcles internos de valvas pediculales, nenhum destes puderam ser observados no material da
F-ormação Piauí. atribuídos tentativamente aos Linoproductidae.

Devido a não preservação de feições da valva dorsal e estruturas marginais não visíveis, é,

no momelrto, impossível ¿tlibr.rir o material da Formação Piauí a uma das subfamílias
propostas pot Bruuton ef al. (1995). O matelial da Forrnação llaituba apresenta elementos
diagnósticos da sublar¡ília Auidanthinae Waterhouse. 1968, oomo indicado por Brunton ¿t d/.
(I

90().

e cerccc

dc ur¡¡ rcvisào.

,4nelli. 1999
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()ênero Linoproductus Chao, 7927

Espécie-tipo: Prochtclus corn d'Orbígni 1842
Discussão: as calacteristicas diagnósticas paru Linoproduclls, de acoldo com Chao (1927, in,

Muir-Wood

&

Cooper'. 1960

.

296)

pre

sentcs

no material da Fornração Piauí são: valva

peclicular' 1'olteme nte convexa; e folte genìculação, formando uma cauda longa.

Muil-Wood

&

Cooper (I960) acrescentaram

na

diagnose

do gênero as seguintes

c¿ìracterísticas, que são visíveis no material da Formação Piauí: auliculas amplas, trigonais

e

convexas; umbo encurvado, ult|apassando os limites da linha de chalneira; flancos com

declive positivo; costelas bifu¡:cando-se anteriormente

à

inser'ção dos espinhos; rugas

preselltes uas autículas: espinhos sub-erectos ern linhas de baixo ângulo em relação à linha dc
chalneil a.

Linoproductus sp.
Est. 18, figs. l-10; Est. l9 figs. 1,2

Material:

dez rnoldes intcrnos de valva pedicula-r, estando cinco fragmentados.

Dcscrição: valva pedioulal aplesentando cauda curva e longa, maior latgura junto a linha de
chanieira, ornamentação da valva perpendicular constituída por costela hnas e sinuosas.
Valva braquial não acessível. Características internas de ambas as valvas não aoessíveis,

Dirne nsõe s (cm):
¡lspécirne

Mlr

2

Complimcnto
4

Lârgurâ
4,9)

IJNPM

OOJ

(3,4)

DNPM

O

I6

(3,2)

DPE S/1\]'

,4

11SpessuÌa
,E

,6

(1,5)

(2,4)

Ocorrônci¿¡: calcár'ios Esperança e Meruóca.

f)iscussão: Mendes (1959) descreveu Linoproductus derbyi da Formação itaituba. No

materialtipo disponível, duas espécies distintas parecem ter sido agrupadas por Mendes
(1959) em urna única espéoie. Os exemplares

n'

473 e 472, atlibuídos

pol Mendes (1959) a Z.

derby, díferen entle si pelo forte enculvamento do bico no espécin.re n' 472, alén: de r¡aior
proerninência do umbo, maior courprimento da cauda e aurículas menos desenvolvidas. O
material da Fot'mação Piauí está mais relacionado a este irltino espécime, podendo ltatal-se

.tn.lli lQQu

Bt,¿,t t:,t,a,l..r

t,l.,^l¡ ti,dot; J¡lotùt¡a r sr:tiptot¡.¿

l3l

.lc táxons coesllecíiìcos. Contudo, é necessár'io o exarne de valvas braquiais no material

da

Fomração Piaui. até o lnonleDto não disponíveis, para uma atribuição específica mais segura.
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5. Bnaqulót'oDns trspnìrrrÌRiDtos: FrLoGtrNrA tr srsrrMÁTrcA
5.1.Il\*l'RoDt.iÇÃo
Diversos autores (lvanova, 1960 in carrer, 1974; Boucot
Iv¿urova. 1972; carter. 1974; Arclibold

&

¿1

at., 1965; water.house. 196g:

Thomas 1984 e carter. et

esquemas de classificação par.a os Spir.ifer.idae

King,

at.

1994) propuserarn

1846.

O glande nÚtmero de esqueulas têm surgido devido às dificuldades na escolha das feiçòes a

serem tltilizaclas para

os

agrupanlcntos dos difctentes níveis taxonômioos, famílias.

sublàmílias e gêneros, ploblemas de homologia cntle as feições comparadas e o grancle
número cle novos táxons atribuídos à Spiriferida descritos nos últimos anos.

Ivanova (1960, in carter', 1974) propôs a seguinte classificação para agrupar espir.iferídeos.
Família Spiriferidae King, I 846
Subfamilia Spir.ilerinae King, I 846
Subfamília Br.achythyrinae Freder.iks, I924

cartcr (1974) discutiu a sistemática proposta por Ivanova (op cit.), baseada eln caracteres
da macro e rnicroornamentação, especialmente da valva pedicular, e cal.acteríslicas da área
cardinal. Esle autor considerou determinadas oaracterístícas ulilizadas por Ivanova (1t)60, in
carLer. 1974), como, por exemplo. a rlatureza clenticulada da linha de charneir.a, como nào
hon'rólogas nos gtupos esludados e, porranto, não comparáveis. Ainda, segundo aquele autor,

as feições da área caldinal são rnuito conservativas para que

sej

arn úteis na taxonomia de

famílias e subfamílias.

waterhouse (1968) ap'esentou nova classificação para

a Família Spìriferidae. com

a

proposigão de tr'ês novas subfarnílias (*):

F'amilia Spiriferidae King, I 846
Subfarnília Spirifer.iriae King, I 846
* Subfamília
Neospiriferinae Water.house, I 968
Subfamília Brachythyrinae Frederiks, I 924
* Subfamília Spir.ilerelinae
Waterhouse, I 968
* Subfamília
Choristilidinae Water.house. I 968

A

sublanrília Neospiriferinae tem por espécie{ipo spirifer Jà.sciger Keyserling. Ig46 e
conlo caracteres diagnósticos, na concepção de Walelhouse (196s), a fasciculação das plicas.
placas clcltiliais fechando

o deltilio no estágio senil de desenvolvimento, placas de¡1ais

.1nc/li. 1999 -. Brt¡qtti(¡¡tr¡de¡^ e,spiri/èricleos. lìloeenìa

e

,sitenática

IJJ

sr-rporLadas

por âdminícula. presença de miofragma enì algumas conchas, presença de alvéolos

e llrocesso

cardinal. placas crurais, espirália lateral; e septo mediano dorsal baixo.

Car:ter (1974) propôs outro esquerna de classifìcação para

inclusão de duas novas subfarnílias

a Familia Spiriferidae, com

a

(*), o rearranjo das subfamílias Brachythyrinae

e

Spiriiètelinae. e uma diagnose emendada para os Neospiriferinae. Estes seriam espiriferídeos
ttansversos, raraneDte alongados e de concha espessa, com fasciculação das plicas va¡iando

entle lorte a flaca nos flancos laterais; plica e sulco com nu[letosas plicas de padrão

bilircado; valva pedicular com calo apical ou placa deltirial e adminícula dcntal curta

e

divergenle; tqbellqe ausente na pafle interior dorsal; microornamentação variável, mais
comulrente oapilada, lamelosa, ou autbas.

A classificação de Spiriferidae,

de acordo com Carter (197 4) é a seguinte:

Família Spirifelidae
+
Subfarnília Strophopleurina e Carter, 1974.
* Subfanrília Plospirinae
Carter, 1974.
Subfamília Spiriferinae Spiriferinae King, I846
Subfamília Choristitidinae Waterhouse, I 968
Subfamília Neospiriferinae Waterhouse, I 968

Cooper

&

Grant (1976) propuseram uma diagnose sucinta para Neospiriferinae

e

pl'opuselaÍn uovos gêneros do Permiano do oeste do'lexas para esta subfamília, que incluiria
espirifetáceos transversos. multicostados a fasciculados, com lamelas concêntricas finas. Este

conceito agrupa espirilerídeos não fasciculados em Neospiriferinae, contrariando diagnoses
anleriores.

Archbold

&

Thomas ( 1984) emendaram

a

diagnose

da subfamília Neospiriferinae,

ablangendo espiriferideos transversos ou raranente alongados, com flancos laterais fracos

a

fortelnente f'asciculados, fastigium e sulco presentes. interior da valva ventral com placa

dcltilial distinta ou obsoleta. r¡icroornamentação capilada ou lamelosa, plioação média

a fina,

subigual a igual em tamanho.

Carter et al, (1994) propuscram o mais novo esquema de classificação dos Spiriferidae

incluindo Neospiriferinae

e

Trigonotretinae na Família Trigonotretidae que têm como

c¿ìracteres diagnósticos: concha comunente foftemeute transversa no estágio senil, sulco e

dobla bem desenvolvidos; linha de charneira com denticulação bem desenvolvida, superfície
total da sonolla costelada. muitas vezes plicada. e lobos latelais comumente fasciculados.

[sscs autorcs apresentaram os scguintes caracteles conro diagnósticos de Neospirifcrinac:
lasciculação fraca a forte; plicação média a fina, aproximadanente uniforme em tamanho

..lnellì, 1999
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Brccntitinocle,s es¡tiri{ericleos; lìlosenia e ,sìtentrtica

arlteriornrente; lnicro-onìamentação frâcamente capilosa, muitas vezes lamelosa ou irnbricada:
placa deltilial presente na parte intelna da valva ventral. Ë para a subfamilia Trigonotretinae:
concha transversa. rnuitas vezes espessa; sulco e dobra moderadanìente desenvolvidos; lobos

laterais vatiando entle fiaco e f'ortemente plicados; fasciculação variável; costelação fina
variando de fina a grossa, muitas vezes formando costelas desiguais anleriormentei microornamentação capilada e variaveL.nelite cancelada; valva ventral apresentando adrlinícula

ventlal. obscurecido por calo deltirial. espesso. apical, comumente bulboso.

5.2. NEosplRlF-trRrNAE E TRTcoNoTRETTDAE
É consenso entÌe os autores a origem do gênero Neospirifer a partir de s/ocks normalmente
a1r'ibuídos ao gênero SpiriJer. Ivanova (1972) indicoLr a origem do gênelo

Neo:ìpirfer
^lrra.vés

da elaboração da miolo e macroornarrrentação a partir dc táxol.rs comumente atribuídos a

Spírífèr a partir do Carbonífero rnédio e superiol. Ainda segundo aquela autola. folnras
atribuídas a T'rigonotrcta relacionam-se com Neospiriferinae pela retenção da placa deltirial

no

estágio juvenil

e pelas rnarcas

características derivadas como

genitais na partc postefiot

da concha.

Contudo.

a maior elaboração da micro e macroornamentação, e

a

transfotmação do apatato apical da valva pediculal deram origeur no início do Perrniano ao
eler.rco atri buído à subfamília Trigonotretinae.

Archbold & Thomas (1984) chamaram a atenção para o fato de qr:e o padr'ão de costelação

e de fasciculação

preseÌlte em Neospit'ifer pode repÌesentar

um aspecto derivado

encontlado enl replesentaDtes do gônelo Spirifer (e.g., Spirifer strialus), Archbold

&

do

Thomas

(1984) restringiram a atribuição ao gênero Trigonotreta a espìr'ife r'ídeos em que o padrão de

costelas fasciculadas não aparecem refletidas internanìente. Segundo aqueles autores,
AperispiriJèr (com costelação refletida interiorrnente) pode represenfar o grupo interniediário
entl e

Ncospililerinae c Trigonotretinac.

É conseuso, nos esquemas de classificações atuais (Atohbold

&

Thomas, 1985; Carter e/

al., 1994), bem como no entendimento de Archbold & Tliomas (1984), o agrupamento

de

espiriferídeos apresentando padr'ão fascicuìado de costelas em pelo menos dois táxous dentro
da faurília'fligonotretidae: Neospiriferinae e Trigonotretir.rae.

A
su

tabela 5.1. aplesenta um s¡¡mário dos gênelos incluídos pelos divelsos autolcs nas

bfamílias Neospilifelinae e Trigonotretinae.

,-lnelli.

1999

llroctu irj ttu¡|es espirifer ídeo.s. lilogenie e s¡tentcttica

135

O esquerna de classificação proposlo por Carter et al. (1995), incluindo as espécies
reptesentativas das subfamílias de Spirifeloidea utilizados na análise (*), é o seguinte (ver
tar.nbér.n tabela 5.2.):
Supcrianrília Spirilìroidea Kiug. 1846

l:amília Spirililidae Kine. 1846
Subfamília Sprlilelinae King, I846*
.5irn'r¿l' jr'¿?/r/.i (N,f artin. I 809)
Subfaurilia Prospirinao Câr1er, 1974*

ParaIe!Iom nrn íonet?r/J Cater. I974

SublàrÌiliâ Scrgospililerirae Carlcr. I994
Sr¡b1àìrlilid ì)urdoDcllinac Polelacv. I98ó
Fa¡rília Choristitidâc WaterhoLrsc. I968
Srìblìn'ìíl ia
Lcgrand-Illâin. I 985
^ngiospirif'crinac
SublamíliaChoristitiuae
Wate¡house. I 968*
(:hot tsIiIa.- n1osqtrcns6 Walcrhollsc, I968

Sublamilia.l'angsbaDelIinac Carrer. I994t
7'atryshanelkt kaipitlgersLî Cartcr, 1994
l:'aû1ilia Lìlbrcxi idac Carter. I 992*
I nt b rct i tt i nt b ret (I1all)
Fam ilia 'Irigonoll etldae Schuchct. 1893
SubI¡nrilia Neospirilcrjnae Waterlìousc, 1968*
C4i thoi'iunl cat.isttotl Coopcr & Grant, 1976
Cai thoi'ûtnt reîusuDtCooper & Grant, 1976
Cas!atispit

ifù

grúc¡l¡-r Archbold &'fhonÌâs. I985

Crc\si.tp¡Ì iler pinguis Archbold & ThonÌâs, 1985
Ct assisp¡rtler rostaliøas

(llosking, I93l)

Cratispu'ifet nu qensr¡ Archbold &'l'homas, 1985
lìusispiril¿r cat'navot e¡¡s¡s Archbold & Thomas. 1987
ltusi"^¡tit tfbr v,attdage¿¿s¡s ¡Lrchbold & l homas. 1987
Gibbos¡titiler e u'ainarì.r/s Bamller & Watcrhouse, l97t
Gvp os p i rifer c on d ot (d'Orbigny, I 842)
Gy:ospirifer inf'oplicls (R.lì. King, l93l )

ln¡bruia inl¡ret
Intpeûospit a canpbeiii ,4rchbold

&

InlpeIio,tpira dickulst

&

lhomas, 1987

l'holnas, I987

^rchbold
In4rùos¡tin j.anzjosl
Archbold & Thornas,

1987

Lepidospít t/er ctngulal¡lr Coopcl.& Grant, 1969
1-. derrrssrr.r Cooper & Gr¿¡t, 1976

Neospirifer anphigya.r Coopcr & ôrant, 1976
N. apotltescelus Coopcr & Crant, 1976
N. l¡altcn l¡akeri Cooper & Crant, 1976
N. l¡akeri cohonbari¡lr Cooper & Graltt, 1976
N. dt esset.i (N. spl)Mcndcs, I956a
N. rÍ,esser.r (À'. sp2) McrÌdes. 1956a

N

dresseri (ìrt. sp3) Mcudos. 1956a

N.

lorntulosus Coopcr & Grant, 1976

N

/]rr?cosl?r'i.r Coopc¡ &,

Gn¡|

l9'16

Àl rrrrar.raelrrs Cooller & Gran(, 197ó
N. rícsselr (N. sp4)Nesle trâbâlho
N. ,¿¿¡li Cooper & Granl 1976

N

/?oli¿¿1ir

Coopcr & Granl. 1976

N. placttlus Coo¡tcr &. Crant. 1976
N. I/rcscalrrs Cooper
P

o¡1dospiÌ

Se p I osp t r

& Crallt.

1976

ilet n¡agnilct¡
ifer

t

at

on

dukensis

Subfàrrília Iìigonotretinae Schuchert. I893*
Tt

¡goûatteta dik¡ilsi L¡chbold &'lhonas. 1986

,l

nelli, I 999

-- Braqu irjpode.s c,,tDiriferícleos; /ìlagenia e síteüar icct

r a )1¡2 ocrus t¡ali¡ ¡\rchbold &'lhomas.
Trigonotrcta stokesi Kaenig, 1825
.,tpeûipít il¿r IethanÌe,?rr¡, Walcrhouso. Ig68
SuIcí¡tIica trcnsversa. W¿terhousc. I96ll
Iralnilia Spiriiìrellidac Watcrhousc. t9ó8

7i. t e ô n o t rc

ti()

I 9116

Sul)erf¿n1iliâ llrachvth¡,rioidea Fredcricks. I 924
lìamília llr¡chythiridjdac Irrederiks, I92,1*

i\,leIistot igtûa drctica Cartcr. I974

O gêncro Neospiriftr Frede ricl<s, 1924 no Carbonífero clo Brasil

o

gênero Neo,spiriJèr Fledeliks, 1924 (spiriferidae, Neospiriferinae)

foi

descriro de

sedimentos do carbonilelo supelior e Pelmiano de praticamcnte to<1os os continentes.

Mendes (1956a) descreveu espécinìes silicificados de NeospiriJÞr dresseri de sedimentos
carbonáticos do carbonífero superior (Pensilvaniano méclio), Formação ltaituba, Bacia do
Aü1azonas. Recentemente. espécimes possivelmente relacionados a este gênero foram
coletados dc sedimentos carbonáticos de mesma idade cla parte superior da For.mação piauí
(Per.rsilvar.riano rnédio), Bacia do Par.naíba.

Lucio

& Anelli (1997) revisaram a morfologiâ de Neos¡tirifer dresseri da Formaçào

Itaituba e discutiram a afinidade genérica dos espécimes descrilos por Mendes (1956a), e ern
continuidade com a análise cladística neste estudo, verificÕu-se haver a possibilidade de que
toda a coleção estudada por Meudes pode agrupar espécies distintas.

5.3. ANÁLrsB CLADÍsrrcA
Embot'a muitas classificações tenharu sido propostas para 1áxons atribuiclos à super.faniília

spiriferoidea, não há na literatura uma hipótese de parentesco baseados na metodologia
cladistica para estes táxons.

Matcrial c métodos

e táxons scle cionados

Métodos Jìlogenéticos

A fìm

de propor uma hipótese de relacionamento filogenético entre membros da subfamília

Neospiriferinae,

foi

executada uma análise cladística com

o uso do programa I-Iennig

g6

Farris ( 1988) e Tree Gardener 2.2.

O algolitmo exato "implicity enumelation (ie)" não foi utilizado devido ao grande número
de táxons (46), tomando o tempo da análise demasiadarnente longo em equipamento pentium

266 MLrz,32Mb RAM.

A utilização

da combinação dos algoritmos mh* e bb* (platinick,

1989), aplesentou resultados aceitáveis em relação ao tenrpo cle análise. Todos os caracteres

folam considelados de igual peso.
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Desse r.nodo. uma rllatriz (tabela 5.3.) cornposta por' 46 táxons: 35 calacteres coln 95
eslados

loi

processada de modo

a testar o monoliletisnlo da sublamilia Ncospirilerinae.

Quatenta e cìnco táxons atlibuídos á diversas famílias e suLrfamíliâs de Spilileroidea (Carter'

et al., 1994) são incluídos colllo grupo interno (tabela 5.2.). Meristorigrno arcticct
(B Lachythyrioidea), considelada pol Ivanova (1970) como plor'ável táxon-irmão dos
espiliferídeos é utilizada como glupo externo para enraizamento e conseqücntc polalização

dos

caractet

es.

Cotneutát'ios sot¡re

o

monohletisno

de

Spiriferoidea. Spiriferidac.

Choristitidae e 1'rigonotlctidae são fcitos.

A lista dc oaracteres

a seguir mostt'a o CI, índice de consistência; RI, índice de retençl'ro;

c-

L. complimento de cada carátcr Ìesultante da anhlisc nul.nérica r.rão-pondelada.

5.4. Ou.¡rrrvos
O obictivo desta análise é testar o rnonofiletismo da sr-rbfarnília Neospiliferinae, bem cono
considerações soble o lnonofìletist¡o da família Tligonotretidae. e a relação entre as diversas

famílias incluídas na superfamília Spiriferoidea, cono base nos caracteres diagnósticos dos
táxons indicados, principalmente aqueles encontl'ados identificados

ão da taxonolnia

golìotretrnâe

pol

Carler. et al. (1994).
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l-abela 5.2. I-ista detáxons incluídos na análise, idades e leferências bibliográficas. (*) membros de
'l'r'ioonotlctiriae.

i

Tá xon

,\

leri.storigntct

'1'a
'I

I
I

\

n gs h

þr

t

tur:

II

ctica

cu

a

Idadc
)ernlo-Ca¡ bonífcro

ku rp i en

s

tbrcria itnbrcr
p e I i.\ p i t' i fe
tt I c i Dl

]

albonilelo

Tretease H7l I

larbonífèr'o

'Iìetease H707.

is

\ I i I es tlt o,\ al ue n s i.\

lalbonífero

/e Ih q

n

e

n,t i s

icd ranîr¿t'.\d
I

) ieonoIt eILt ¡:/¡kin.ti

Referência
Carter ( 1974) p. 690

arter ( 1974) p. 687.

)cl-nriano

Watcrhouse ( 1968), p.38.

)cr¡n iano

Watcrhouse (1968), p. 27

'ermiano

.

7i ¡gotlolretd stokesi Koenip, lB25

Pcnriano

Archbold & Thomas 1986), p. 156
Archl¡old & Thomas 1986). p. 152
llarke (1979), p. 199.

SpirtJèr stt'iatus Mcrrtut, 1809

lat bonilìro

Archbold & Thornas

l't

rtt)nt'

Llat t tcuútt.\ u'últ,r

L)cnD

iano

\pirtler renteuilli

iP/l c

984).fies.3e4

133

Ptrdonellq n¡kitini

PcÌrniano

fretease H709.

P e ra I I e I ora

Devoniauo

lâ¡1er (1974) p.680.

lall¡onifero

lìetease I'1704.

Pelmiano

looper & Crant (1976),p.2193 pl.6l3, 614

4

*

ttt

n er

í

o¡¡ en s i.s

hrucospi r (er birds pr i ngens is

C ct rf lt or

¡

u

1 c o r ¡.\ | u fi1

* Carthoriun retusttnt
* Costat ispirtfer groc i I is
*

C r øs s i,s p i r i fe

r

* C ras s i s p it' ifer

¡: i

rno

ttgu is

r o sta I i nus

* Crut i.t¡:ùlèr rntraentis

*

I"u.t i :;lt

t

iti lcr c urnavoret

¡.:¡

i.y

Jooper & Grant (1976), p. 2200 pl. 618

)cllniano

\rchbold & Thomas

985), p.278

'el miaÌìo
)erm iano

l.lchbold & Thomas

985). p. 288

\r'chbold & Thomas

98s), p. 28s

)enniano

\rchbold & Thomas 1985), p.280.

)errniauo

\rclìbold & Thomas

)errniano

Fu:;npirifer t unlageen.sis
^ G ibhuspiril¿r ¿ltt atn¿nsi.
+ Gypospiri/èr condot

Permiano

a (ì.rpr,'.rpiriJer tnfi

upIicus

Per¡niano

* [ntperiospira canpbell i

Pclmiano

* I nDeriesDit'.l tl ic kins t

PcLrlriano

987) p. 18.

lcltbold & Thomas 1987) p.

188.

N. t4t,'tltex elus
* N. hakeri bakr:t ì

Pe¡miano

* N. l¡akeri coluntbqrius

)crrrirno

& Waterhouse (1971), p. 221
looÞer & Grant (19'1 6\, p. 22l l, pl, 592.
looÞer & Grant (19'76), p.2212, pl.60l
\rchbold & Thomas (1993), p. 323.
{r'chbold & Tlrolnas (1993), Þ. 319.
ALchbold & Thomas (1993), p.317.
Jooper & Grant (1976), p.2204, p\622.
Jooper & Grant ( 1976), p,2206, pl623.
looper & Gmnt (1976), p. 'Ì5 Þ1. s92, 593, 594
looper & Grant (1976), Þ. 76 pl. s9s.
looper & CÌant (1976), p. 2 78 pl 59'7
lCoopcr & GÌrnl (1976). p.2 80 pl. 598, s99, 600.

larbonífero

Mendes (1956a) e neste trâbalho.

larbonÍfelo

t4cndes ( I956a) e neste trabalho.

iarbunifèr'o

r4endes (1956a) e neste trabalho.

larbonilelo

,¡este

)erm iano

Jooper & Grant (1976), p.2 82 pl 602.

)crnriano

jooper & Grânt ( 1976), p.
ooper'& Grant (1976), p,

I n pe r i os p

it'tr /ì'otzj ose fi

* Lepide,\pit i/¿r LlngllIaf

s

Per¡niano

Permiano

Pclmiano
Pe

4 N. dtltphit¿yus
+

:.L,-p-.I
\.

r

sP. n

\'. sp.

n

* N. nlo¡,çuelut

rmiano

Pelnriano

)en¡iano

)cnn ia¡o

)errniano

)elmiano

lanìber

trabalho
83 pl. 624
84 pl 605.

& Glant (1976),

p.

85 pl. 605, 606.

oopcr'& Grant (1976),

Þ.

86 pl. 607, 608

)ooper

A

nel I i, I

999

-

B rttqu i ónodes es þ i r

ifer icleos ; li l open i q e,¡

Penniano

í te

n

cr t

P

oncl os ¡:

i r i{e

\el) tos p t r

ler

r

u ø gn ili cu,s

,elmiano

tq I ondu ke n,t is

'erm¡alìo

r

& Clant ( 1976), p. 2l 88 pl. 609.
looper & crant ( I97 6), p.2tB9 pl. 609, 6tO, 6t

I,

Watelhouse ( I 978), p, 93

lamber'&

por
são sL¡ficientetnente conr¡tleensíveis ou
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Cooper

Permiarro

*

ica

Water.house (1971), p. 222,

como sua l

ben ilustlados

pal.a sel.etrr

Para

incluídos na análise

Lista de cat.actcres
C o rt cÍe rísti c as nto, fo ló g icøs

0.

gerais

Largura rnáxima (1.C.:25; R.l.

(0-rrenolquc40 lnm ; 1 - 4l

:35 ;L:12)

a 80mm;

2_ gI a 120mm;

3 _>120

r.r.rm)

Adotou-se colllo largula máxima alcançada as rraiores dimensões
encontradas nas for.mas
se'is descrilas pala cada espécie (fig. 5.1.). É co'siderado aditivo
com base
contiguidacle.

'a

Ì)osterior

Lalgula
Irìr'â ri¡

o
E

rõiì.lt:

I

É

ô
O

E
E

3

Valva

Ântet'ior
Figula

1.

5. ì .

dorsal

I)iluensões básicas de Spiriferidae (A. vista dorsal, B,
vista later.al)

Tamanho da concha (relação largura/comprimento) (1.C.
- 14 ; R.I. = 45 ;L.
peqnena
(campo
[0 0); I - nédia (canipo 1); 2 _ grande (campo 2)]

=

14)

Na litel'atura ern geral, as descrições apresentan os eslados:
co'cha grande, média ou
peque'a. co'fudo,
há uma dehnição de quais os parârnetr.os que crerÌr.rem
estes estados.
'ão
No gráfioo de dispersão da Largura (X) e comprimento (y), o eslado "0,'
rerere-se ao
campo def ido abaixo da linha que passa pelos po'tos
50,40 e 25,g0; o estado ,.r,,
refer.e-se

ao campo definido pelas li'has que passam pelos por.rtos
50,40 e 25,g0 e 75,g0 - 50,120; o
estado "2" refe'e-se ao campo definido acima da
linrra q'e passa pelos pontos 75,g0
- s0,r20.
os carnpos 0. 1 e 2, creterninados no gráfico de clisper.são (rrg. 5 .2.),
definen.r os estaclos

612

'!ne|/i.

1999

-
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consjderâdos collcha pequena, média e grandc, r'espectivalnente. É considerado aditivo conl
basc lla contir¡uidade.

compo

\
o
E
q)
E

o

cof¡po

2

r

\

Ê

o
compo

O

\
\

255075x
Figura 5.2. Dclirnitação dos campos utilizados no

"o'åil-ü"oro

2. M¡ior largura da concha (1.C, :33 ;R.1.:77;
(0 - na lir ra da cl.rarneila;

3.

I

L.

do carárer "rar¡anho cla concha".

:3)

- antet.ior a linha de charneir.a)

;R.1.:33 ;L =8)
1-flaca;2-for.tc)

Asa(1.C. =25

(0 - ar-rsenle;

A

presença de asa r.em valor- onlogenético, surgindo nas formas senis de algumas espécies

(ver N..fornttrlosar cooper'& Gran1, 1976,Bsr.602 figs. 1a l4;

l976,Bst.610 fìgs. 1

4.

a3l.É

N

rhecelus cooper

&

Grant,

considcraclo aditivo conl base na sua contiguidade.

llelação eixo rle cl¡arncira c ponto dc apoio da valva <torsal (1.C.

:40

;

R.I.

:62;L.:

5;)
(0 - <1.5 | I

o

-

1,5 a3,25

;2 -3,26 a5

:3

->5)

conceito de concha rnucronada é definido por williams

&

Rowell (19ó5b) como:

"(curtlinal ntargin) cctrdinal extrentilie,v ertending into shorp ¡:toirtts". Ësta tìefìnição pode
sobl'cpot-se à presença de asas, confelindo a extremidade da chalneira uma aparôncia agr:da.

O aspecto mucronado pode eslar relacionado à

necessiclade da concha adquirir. maior.

voluure intetuo para acouroclar as estr:utulas braqr.ridiais expandi<.las corn o objeLivo
a ca¡lacidade cle

<le arnpliar.

liltlação. O cspaço interno pocle sel ampliado também pela expansão a¡terior

da coucha. llste fato. coutudo, cornproneteria o esforço cla musculatula clidutora na abertura

da concha. Por out¡o lado, a expansão lateral, alén-r de ampliar o voluure inter.no da concha.
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âpoio da varva sobre
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a linha de charneira, não

sobrecarregando a

nluscLrlatur'¿r didr-rtor.a.

Desse r.notlo. este caráter

é derÌnido pera relação compr.imento da linha de charneira,

(cxchri'do a asa quando p'eserte)

/

comprime,to da varva dorsal a partir da linha de

chalneira.

A relação loi extraída, para

cada táxon, de todos os maiores espécimes disponíveis. como

podc have. variaçzìo ra.elação. de'tro cle uma mesma espécie,
adotou-se um desvio padrão

de 0.2

extraíclo

da

'ar'ìação

dentlo de espécies representativas (Neospirifer bakeri

colurtltoriu' e Nect,pirifer ntansnetus). É co'sidcrado aditivo

5.

Comissura emarginada (1.C. = 33 ; R.I = 50;
(0 - plesente : I - ausente)

willianls & Rowerl

cor.n base na contiguidade.

L.:3)

965b) definiLam comissura emarginada como sendo a defrexão
posterior rla pal'te média da comissura alterior'. Este
caráter. está presente em Carthorium
relltr^Lnn

cooper

&

(

l

(ìr'ant (1976, Est. 617 ñgs.23 a26)

e

nas espécies atribuídas ao gênero

Intperiospiru Archbold & Thomas. 1993.

6.

Plicas nâ margem antcrior da dobra (1.C.

(0 -presente

= 12; R.l. = 36 ; L.=

g)

: I - ausente)

Dive.sas leições relacionadas a costelas e plicas estão presentes
no universo de táxons
estrìdados ('fri gouotretidae).

Segu'do a definição dc williams

&

Rowelr (r965b:r{r50), plioas são ondurações na
cot.uissura da concha. Este tipo de feição é ploduzida
quando as cristas da superfície externa
estão refletidas
superfície irte'ra. De acordo cor¡ a definìção de w liams
& Rowe
'a
(1965b:lll44), costelas são definidas como cristas
radiais sobre a superfície extema da

co'cha Segundo

defì'ição. a feição não se reflete na superfície interna e, portanto,
não
ocorrendo plicas na comissu.a da conc.ha. williams
& Rowelr (r965b: H145) definiram o

letûo

esta

fascico!;telctckt conto uma ornalnentação constituída
fascículos.

por costelas

agrupadas em

Os tetmos oostelas e plicas são usados pelos diversos autores
de maneira albitraria. De
acordo com as defìnições acir.na, a maioria dos táxons
incluídos em ,l'rigonotr.etidae possue
conchas plicadas e não costeladas,

Anel

li, I 999' llraauióÞode.s

espiriferídeo,ç : lì losenia e s itenqticq
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Neste traball.ro, o conceito de costelas refere-se ao padrão de cristas presentes apenas na

superfície externa. O tetmo plica seiá usado para clistas lefletidas na superfície intelna,
enquanto fasciculação lefere-se ao agrupamento de cristas (frg. 5.5.).

A

cotnissuta plicada esfá relacionada ao caráler de concha fasciculada (ver Neo,spirifer

ontphigius Cooper & Glanl. 1976, Est. 594, figs. 3 e 10). Ern Àreospli.ifer plicatus Archbold &
'l'hornas, 1986, há trôs pares de plicas nos flancos laterais, incluindo o par cle plicas que

delitlita o sulco, As plicas a que os aulores

se referilam são os fascícr¡los que resultam nas

ondulações da oomissula conferindo a esta a apalência plicada. Para comissura não plicada,
ver N. balceri colwnbarius Cooper'& Grant (1976, Irst. 598, figs.21 e26).

7.

Plicas na margem antcrior dos flancos (1.C.- 1l ;R.1.

(0 -plesente

:

55 ; L.

-

muito for.te, -1)

:9)

; 1 - ausente)

Ver discussão do caráter' 6.

Tipo dc dobra (I.C. : 16 ; R.I. :2tì ; L.
(0 - eln folrna dc U ; I *em folma de V)

8.

:6)

Ver'figura 5.3, para exemplo de dobra ern folma de "(J".

9.

Dobra (LC. = 27 ; ll.I =

6l ; L. :

11)

(0-fraca,<0.45; 1-media,0.45 a 0.55:

2

fofte,> 0.55;

3

Os valores cottesponderl à relação altura da dobla/espessura da couoha de espécirues
oousiderados senis (f,rg. 5.3.). O estado 3 ocorre quando a dobra con'esponde à espessura total
da concha em vìsta antet ior,

A

or.rtogenia das vár'ias espécies indica que a direção de variação do car'áter é de dobr.a

flaca para folte, signilicando pouco notável ou muito notável, de acorclo corn Cooper

(1976:2173). É consideraclo aditivo com base na na ontogenia.

D

FiguLa 5.3. Vista anterior. A. espessula da concha; D, altura da dobra.

& Grant
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10. Altur¿¡ do fastigium (1.C,
(0

-

baixo I I

-

médio

r2

:30

; R.l.

:

t43

"^íten¡atictt

73 ; L. = 10)

alto l3 -muito alto)

Neste trabalho. este caráter ó defiltido pela relação: altula d¿r dobra/courprimento do

I e2).

fastigiunr (hgs.

Os eslados correspondetn a:

0-<:0.39: I -040a050;2

0.50 a

0.90 l 3 - -1). É considelado aditivo com base na coutiguidade

Fastigium rlelimitado pot'csp¡ìços intercostais (1.C. :50 ; R.l.

11.

:

0

;L :2)

(0-.auscntc: I - prcscnte)
Esle caráter- foi extlaído cla cliagnose cla subfarnília Prospirinae Calter. 1994. É consideraclo

atlilìvo com base na contiguidade.

(1.C.:25 ; R.l.

12. Plica rne diana do sulco

(0 - auser.rte;

1

-

:

57 ;

L

= 8)

não bifulcada; 2 - biftrrcada)

Este car'áter'é indicado pot Carter et al.(1994) como diagnóstico de llachythyrididae.
13. Plicas (cristas)

(0 - ausenle ; I

-

dclimitando o sulco (1.C.

:

apenas na região posterior ; 2

-

15 ; R.l.

:

57

;L. = 13)

em toda a extensão do suloo)

Este caráter é definido por duas cristas que se destacam defiuindo latelalmente o sulco
(ver Cooper

& Grant,

1976:2175; N. amphigytts. Est. 593, frg. 1). É considerado aditivo corn

base na contiguidade.

Profundidade do sulco (1.C. - l6

14.

;R.1.:54;L :6)

(0-r'asor I - plofundo)
Ilste car'áler é defrnido pela rclação altuta da dobra / cor-nprimento do sulco.
15. Padrão das cristas (1.C.

(0

equidimensionais ;

1

-

= l6 ; R.l.

:28 ;L.:6;

peso = 0)

não cquidimensionais)

Este conceito de equidimensionalidade das cristas es1á de acordo cotrr Arclrbold & Thornas

(1985). Cristas equidimensior.rais são homogôncas na sua espcssuta

e altura dut'aute

a

ontogenia da concha (ver Costati.spirifer gracilis Archbold &'fhornas. 1985. fig. 7). Clistas
rrão equidinrensionais poder.n
Cooper

valial enr espessura e altura (ver Carlhoritun relusum

& Grant. 1976, llst. 618, fig

18).

em

1nc/li.

I999

lJ¡

16. I)licrçio

(0-

1'oile;

dqttitipoclcs esniri/èrídeos; lìloeenia e sitenáticc:t

tl.C.

I

50 : R.l.

média:2

-

-

0 : L. =

144

2.¡

1ìaca)

Estc car'átcr é deiìnido como o núr.ner.o de plicas presentgs ern um centírnetro, contadas a

partir de 2 cm do ur.nbo ou na palte r¡édia do comprinento, quando esle não atingir

2

centíIllctros. A ¡rlicação é forLe quando lnenos que 3 1:licas estiverem plesentes, média quando
de 4 a I 7 e lraca pala mais de 17

plicrs.

É considerado

17. lìifurcaçño tl:rs plicas nos flancos (1.C. = 33 : R.l.

(0 - presentel

aditivo com base na contiguidade.

:0 ; L - 3)

I - ausente)

18. l'lica rncdian¿r do fastigium (1.C. = 28 ;R.L = 58 ; L.:7)

(0 - auscntel 1 - presenle com bifurcação rnediana ; 2

-

presente com bifurcação lateral)

A subdivisão mediana de r-rma plica resulta no padrão bifurcado comum (fig. 5.4. A), com
duas plicas resultantes.

A subdivisão lateral resulta em um padrão trifurcado

das plicas (fig.

s.4 B).

flil
Figula 5.4. A, bifulcação rnediana; B, bifulcação

fu#ul.

19. Fasciculação das plicas ou costelas (1.C.

:

B

14 ; R.l.

:

50

;L.:14)

(0-ausente:I-visivelapenasprecocetrrentenaontogenia;2-visívelemtodaaconcha)
O padrão Iàsciculado das plioas ou costelas (fig. 5.5.) foi definido por Williams

& Rowell

(1965b:H145, fig. 8l) como correspondente a feixes de plicas agrupadas em um fascículo.
Licl.rarer'v (1942 aptul

plìcas pode

Alchbold &'fhomas, 1985) observou que o padrão fasciculado

tel originado

independcntemente

em diferentes grupos de

das

Spiriferidae,

corroborando o baixo índice de concistência (14) e o alto número de passos (14) deste caráter.

,lnelli. 1999

Dk.tct u iópockls

Iìspécines de

(i.

cspùlèri¿eo:;: /ìloqeníd

a

t4i

si¡en¡titictt

con¿lor examinados mostLam que, dulallte a ontogenia. os fhscículos

aparecem cedo. e tornam-se fiacos ânteriormelìte durante o crescimel)to da concha. O car'áter'
é. contudo. r,aliável nesta espécie. sendo que um dos espécirnos r1ão rnostra fasciculação uem

mestìto lrrecocefireltte na ontogenia, O valol ontogenético deste carátet' é evidet.rte em N

notioli,\ (Cooper & Glant. 1976. Est. 607 ligs. l-14) que possui fàsciculação forte nas lortnes
.jovens e fi'aca nos adultos.
I-i lì¡

Figura 5.5. Terminologia básica para

de crcsciDrcnto

orp".åitäipti"oçao n.roãi¡"u¿o

20. Plica mcdiana do fascículo procminente (1.C. = 16 ; R.l.

dc Williams

:44 ;L.:

&

Ror.ve

ll.

1965a),

6)

(0 - presente; 1 - ausente)

Archbold

&

Thon-ras (1986), descreveraln este carátcr para Trigonolr'etu neoIttstrulis'.

"plicas medianas dos fascículos pclmanecem, invariaveltnente, mais proetninelltes que

as

plicas laterais" (veL fìg. 5.5.).
21. L¿rmcl:rs dc crcscimcnto conccntrndas nfl mât'gcm anterior (1.C.

:

12 ; R.l.

:41

I

L.

:

8)

(0 -pleseDte;

I

- ausente)

22. Efeito tegulado (I.C.

(0- ausente; 1-

:

28 ; R.l.

: 6l ;L :7)

não proerninente i 2 - proeminente)

O efeito tegulado é defrnido em Cooper

& Glant

(1976:2206, Est, 622 lÌgs. 7 a l0) pala

Lepidospiri/èr denùssus ¡rela plesença de "lâr¡inas elevadas. sobrepostas sobre as cristas das
plicas" (roo.f'-tile-like). F.ste car'áter também recebe o uotne de efeito cscamado (scallt ffi¿¡1,
não sendo observads nas lolr.nas leplesentadas apenas cotrro urolcles intelnos.

Anel

I

i,

I

999
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Alchbold & 'lhomas (1985) destacam a possibilidade de o surgimento do efeito tegulado
sel devido à convergência nos vár'ios grupos de Spirifelidae. É, portanto, pouco informativo,
cotno r.nostrado também pelo baixo índice de consislência.

Ìiste car'áter' é delinido couro ploerninente quando a rRalgem poslerior das escamas estiver
afastada da olista da plica (e.g,. Lepidospirifer detnissus Cooper'

& Glant (1976, Est. 602, fig.

8)

ìJfcito tegulado uão proeminente é autapornorfia de Carthorium coristum Cooltel& Grant,
1916. ßstéL plesellte taurbétn corllo ur.n caráter diagnóstico de NeospiriJèr sp. n, 2 da sér'ie de

N. dresseri estudada pol Mendes, 1956a).
B considerado aditivo com base na contiguidade.

Carocterísticas exÍernas da valvn pedicular
23. Ângulo do sulco (LC. = 23; R.I.

:

(0-20"-25" ; 1 -26'-30" ;2 -31'-35'

68 ; L.
;3->

:

13)

35)

O ângr"rlo do sulco é definido a pattir dos ponlos de interseção das rnalgens do sulco corn a

linha de comissura na extrenidade do umbo (vcr frg. 5.6.). As dilnensões foram tomadas

a

paltir de conchas senis.
O conceito de "ângulo do sulco" como entendido por.Waterhouse (1978), descrito

par.a

Pondospirifer magnifìcu,s Waterhouse. 1978, é diferente do entendido neste trabalho. Esta
espécie, oomo indicada pclo autor', apresenta ângulo do sulco de 110u. Pela análise das
eslampas, e de acordo com o conceito descrito acima, o ângulo do sulco pa:ta P. ntagnificus
de 20

- 25" . É considerado aditivo cor¡

base na contiguidade.

,t.
Figrrra 5.6. Valva pedicular'. Lirha cheia inclica ângulo ulnbonal e linha tlacelada, ângulo do sulco.

é,

1n¿l/i. 1999

-
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24. Angulo umbonîl
(0 -90"-l

d¿r valv¿r

vcntral (1.C.: 12 ; R.l. = 5l

i0": I 111"-120";2

As nredidas

1-ot

al.n tomadas a

t47

;L.:

l6)

121'-150)

paltil das conchas senis. Conchas juvenis foram desprezadas.

(veL fìg. 5.6.). É consi<lerado aditivo com base na contiguidade.

25. Ilico (1.C.

:

15 ;

(0 - proen.rineutc;

Rl

= 50 ;I-.

:7)

I - não ploeminente )

llstc carátcr é definicfo pela relação altura do urnbo / largura do umbo na margem posterior
da inter'áre¡r. O cstado 0 couesponde a relação menor que 0,30, o estado

I

corresponde a

relação rnaior qLre 0.30,
26. Curv¿rtur¿r do bico (1.C.

:

l6 ; R.l. = 64 ;L. = 6)

(0-fraca; 1- forte)
A definição da curvatura do bico é mostrada na figura 5.7. Espécies representados

apenas

pelo rnolde inlerno têm o estado inacessível.

27. Pl¡c¿t dcltiri¿l (1.C.
(0 - ar.rsente;

1-

:

40 ; R.l.

:

57 ; L. = 5)

fechando o deltírio par.cialmente; 2

-

fechando o deltírio totalmente)

couro exemplo de inconsistência terminológica, a plaoa deltirial é nomeada em cooper &
Grant (1976) de quatro maneiras distintas: "delthirial plates", "pseudodelthidium", .,apical
plales" ((: ¿tr t hot^ iu nt

che lont

attun) e "stegidium" (Gypospirifer).

Este caráter não pode sel examinado quando a espécie estiver representada apenas por
moldes internos.

28. Calosidade apical (1,C.

(0 - ausentel I

-

:33

; R.l.

nolr.nal ; 2 - bulbosa)

:42;L,

= 6)

Ane/lt, I999

-
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Ärchbold

& 'Ihornas (1985:627)

148

chamaram a alenção para a validade diagnóstica deste

caráter, sendo signihcativo para o agrupamento de lnembros da família Trigonotretidae.

l.,inha de
corn issu la

Figul'a 5.7. Posição do bico no quadlante A indica bico fortemeuto encurvado; ern Iì, bico fiacarneute
enstllvado. A lirrha separ-ando vetticaLneute os dois quadr-antes deve soblepor'-se à liuha de oomissula.

29. Espessamento posterior da valva ventral (1.C.

:

25 ; R.l. =25

;L.

:

4)

(0 - presenle; 1-ausente)

Nas fortnas examinadas em ilustlações, o gstado do caráter foi tomado com base apenas
nas descrições, Este caráter'é indefinido quando a espécie estiver reprcsentada somente pelos
r.noldes intelnos.

:
1 aITa. 10-20'r/o;2 ,

:

30. lnterárea vcntral (1.C. = 25 ; R.l.

25 ; L.

(0

muilo alta, maior que 20%")

-

baixa, 0-10%;

8)

Este caráfel é definido pela lelação erfie a altura rnáxima da inter'área/ comprimento da
iuterár'ea.

Cooper'

&

Granl (1976:2176) considetaram iuteráea arnpla como car'áter diagnóstioo de N.

omphigyus. É considerado aditivo corn base na contiguidade.

31. Ângulo rlo fastígium (1.C.

:

(0

rnais de 35")

25"-30';

I

31"-3 5" ; 2

-

l6 ;R

I

= 65

;L.:12)

As lnedidas lòtatrr tomadas a paltil das conchas senis. Conohas juvenis foram desprezadas
(ver frg. 5.8.). É considerado aditivo com base na contiguidade.

Anelli. I999

-
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Figura 5.8. vista do'sal, l,inha cheia indica ângulo umboual; linha t'ace.iada, ângulo clo sulco.

32. Ângulo umbonal da valva dorsal (1.C.
(0 -125" a 135'

;I

- 136'-145" ;2 -

:

13 ; R.I. = 45

;L.:

15)

146.-155")

As medidas filam lomadas a partir clas conchas senis. Conchas juvenis fbram desprezadas
(ver'hg. 5.8.). Ii considerado aditivo conr base na contiguidade.
33. Proccsso cardinal (1.C.: 100; R.l.
(0 - simples

: -; L.:

1)

; I - bilobado)

Processo cardinal bilobado é autapomorfia

d

e

Neospirifer coluntbarius.

34. Placas dentais cstcndendo-sc até a parede da valva (a<tminícula) (I.C. = 33 R.I.
;
L.- 3)
(0 -plesente

;

1

:

50

;

- ausente)

Rm In¡:eriospira .franzjosefi Archbold

dcntal", mas os aulorcs referem-se

& Tliomas,

a

1993, não é ulilizado o termo "placa

adtniniculunt como "pequeno, encober.to pelo

espessamento da valva" em espécirles adultos, e citam a presença de for.tes franj as dentárias
(dent al.flanges).

Aqui. placa dental

é considelada como presente em

Imlteriospira./ronzjo,sefi.

lgualmente, o lermo adrninícula, é entendido aqui refelerÍe às extcnsões cla plaoa de¡tal

que encontralÌ] a parede posterior da valva.

o

estado 1 r.efere-se

cntelramenlo cla r.nesma, pela cor.rcha secundária, em espécirnes senis.

CuracterísÍicas internas dd valva dorsal
35. Forma gcral (1.C. = 50 ; lì.1.
(0 -- tlansversa

;

1

-

:71 ;L. :

4)

subretangr:lar; 2 - subtriangular)

à

ausôncia desta ou

.lnel

l

i. 1 999 13rcu¡tiópodes espirilerídeos ; lil c¡geniq e..yit¿n.it ict¡

Il
(r

corrsiderada subretangular

I -s0

a founa de Imperos¡tit'a.fi'anz¡o.sefì Archbold &

'fhornas

9e3).
Folr.na geral sì-rbtliarigr-rlar é autapomorfia de Ptu'tlonella nlÆitlnl (Cheuryshev).

Tabela 5.3. Matriz de caÌacteres usados para análise filogenétioa. Poutos de interlogaçào ("?").
inl'ormaç:ìo não disporrívell hílins ("-"), caláter não aplicável.
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5.4. l{EsUr,t'ÄDos E DrscussÃo

A análise

rlì.u11érica não-ponderada

Qlhennig*:bb*) resultou em 66 cladogramas (L:27 4;

CI=21: RI=56) cujo o consenso estrito (L=277; CI=21; RI=55) está representado na figura
5.9, A lista de calacteles sustentalÌdo cada nó é apresentada na tabela 5.4.

São visíveis no cladoglaura algì-tns agrupamentos que corroboÌam as atribuições da
sistemática tradicional. porérr.r. sustentados apenas por sinapomorfias homoplásticas (tabela

5,4). São eles: o glr"rpo de Imperiospiru (nó 2); grupo de Lepidospirifer (nó 16); e membros

a

(nó, 74). Exceto pela exclusão de Aperispir.ifer, atribuídos

a

Trigorrotlctinae (nó 77), apareceln leunidos sustentados por sinapomorfias homoplásticas

e

atriblìídos

(.'t ussispirifÞt'

rcvclsões.

lJm agrupaurento interessante, sustentado por duas sinapomorfias exclusivas [caracteres
a(l) e 3a(0)], r'eúrne todos os glupos, exccto táxons atribuídos ao gênero Imperiospira. Esfe
agrup¿ìl]]cnto. oontudo. não corrobola nenhuma interpretação

já

proposta pela sistemática

tr'¿rdicional.

Não liá calactetes exclusivos agrupando membros de Spiriferoidea (nó

lastigium niuito alto)

é

l). O caráter

10 (3,

indioado pelo programa de otmização (CLADOS) como uma

sinapomor'1ìa para Spiriferoidea. Os estados 10

(0, fastigium baixo, e 1, fastigium médio)

collo revelsões nos nós subseqúeÍrtes. O estado 10 (2, fastígium alto) ocorre em
Meri.slorigntu (glupo extelno), e como reversões enr 3 táxons do grupo interno (C coristum,
L. demissus, L. angulaÍus). Interárea ventlal, caráter' 30 (1, alta, e 2, muito alta) agrupa
ocorrerìl

rnernbtos de Spirifetoidea. Interárea baixa ocorre ent MerisÍorignta e como homoplasias em
táxons do gn4ro intelno.

As fanílias Spiliferidae, 'fligonotretidae, bem como as subfamílias Trigonotretinae
Neospirifèrinae. são aglupamentos parafiléticos, como mostr.ado pelo cladograma (fig. 5.9..¡.

e
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t Inyternspiro tùekitú
5 I nperiospira.fransyncfì
6 ImperiospnaLdnpbcli
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Fig. 5.9. Cladograma de consenso estrito não ponderado (L:277;Cl:21; RI:55).

Problemas na filogenia dos espiriferídeos
O fato de não haver qualquer consenso entre os agrup¿rmentos mostrados pelo cladograma

e aqueles como entendidos pela taxonomia tradicional (Carter et al., 1994) não chega a
surpreender. Analisando atentamente as diagnoses oferecidas para os gêneros e famílias, pelos

inúmeros autores citados (e.g., Cooper e Grant, 1976; Carter et al. 1994), é possível prever
este

tipo de resposta de uma análise cladística.

Por exemplo, a diagnose da família Trigonotretidae oferecida por Carter et al. (1994) traz
os seguintes terrnos associados a cada um dos cinco caracteres diagnósticos:

|

- (usually) :

comumente, significando que o caráter pode variar e, portanto, não é informativo em uma

análise cladística (polimórfico);2

- 3 (well developed) :

bem desenvolvido, nâo possuindo

uma definição objetiva, podendo ser compreendido de diferentes maneiras por leitores

.tnelli,

divelsos;

Brct.tuiot¡odes espu ilèrícleo.; /ìloseniq e sistentática

4

(contmonlv)

A

-

1999

(ttJte

:

153

n'l = _fieqüentenrcnl¿, novamente trazcndo sentido polimórfico:

e

5-

comulrrente. com sentido podendo indicar polimor'hsmo.

diagnose da subfamília Neospiliferinae é ainda nais nebulosa, erlcerrarldo termos tais

cor.no: fraco a forte. médio a fìno e aploximadamente uniforme: e para Tligonolr'e tinac:
moderadanente desenvolvido../i ner úbbing ntediutn lo coar.!¿ (costelação fina valiando entle
média a grossa), dentre outros.

Iisse tipo de carôncia de definições objetivas e claras. bem como

de

linguager.n entl

e

a

fàlta de normatização

dilcrentes aìitores (ver comentários no cará1eÌ' 27)

é

cornurn

nzr

biblioglafia relativa à taxononlia de fósseis de todos os glupos, dificultando a elaboração

de

de classihcação e mesnlo construção de mat|izes visando uma análise de
parcin,ônia. Em uma condição idcal, o sistcmata neccssita ter em nrãos toclos os
esquernas

lepresentantes de cada táxon para estabelecer seus próprios cf itérios.
Oulr'a questão problemática refele-se ao volume de dados envolvidos.

Carter et

al

(1994) âgrupou na superfamília Spiriferoidea

5 laniílias c 1l

sublàmílias

reunindo 73 gêneros. Na análise cladística aqui realizada. foram utilizados 46 táxons com 36
caracteres codificados em 95 estados distintos, totalizando 3420 possibilidades de distribuìção

de caracteres, os quais foram analisados por unl computador Pentiurn 266 MI-Iz,32Mb Raur,
cot.n base no

critério de decisão da parcimônia. O volume

cle dados a ser analisado, air.rda que

com base no critér'io da semelhança, é imenso, e as possibilidades de agrupamentos
monofrlóticos por parte dos estudiosos, mesmo aqueles com muita experiôncia. muito
improváveis. A eficácia da experiôncia, por vezes vindicada pol alguns autoles, é reduzida no
imenso núrnero de possibilidades, por'ém é importantíssirna no levautamento dos caracteres.

e

codificação dos estados. e, finalmente, na tomada de decisão n posteriori ern relação aos
agrupamentos, r'evisão de caracteres e fitesmo nâ pesagcm de caracteres.
Ur.na questão irnportante semple leferida

pol aqueles que

se dedioam ao estudo

taxonômico

dos braquiópodes, Iigada exclusivaurente à entidade biológica em estudo, é o glande número
de caracteres convergentes, ou apresentanCr alto glau de plasticidade fenotípica, atribuindo
aspecto
(

1

polirlórfico aos atributos considerados nos estudos de anatomia comparada. Wulff

990) estLrdou a vatiação ir.rtlaespecíI'rca em Spit'i/èr pellncnsis

We

llel do

Carbonífero da

Amér'ica do Norte. O autor encontrou variação no niu¡.elo de costolas sobre os flalcos

e

dobras. no comprimento da chameira. no complimento, ideutil'rc¿urdo quatro morfotipos
associados, cnl parte. às valiações paleoecológicas de novc localidades.
a atenção de que a

Wulff (1990) chamou

distribuição dos rnoribtipos é apenas enl parte consistelìte com as variações

tlnelli.

1999

-

llruqttiopocle.; espiriíerícleos; liloqenict e sistel.¡cttica

t54

paleoecológicas de cada local de coleta, senclo ainda desconhecida a razão do padrão de
var-iação errcor.rtlado

en Spirifer pellaensis.

Schurlann (1990) identilÌcou respostas morfológicas às variações de energia do meio de
7'erebrutaliu /runsrer.\'ct Sowerbl, viventes. Dentre as variações comuns estão a redução da
plicaçào de conchas fonenlente plicadas a conchas não plicadas (lisas); variação na largura da

Iinha de charneira a partir de conchas mucronadas para conchas onde a maior largura está a

1Ìente da linha de cltaureira. Esses cai-acteles são amplamente citados nas diagnoses
olìlccidas na sisten.rí¡tica dos espiliferídeos incluídos nesta análise cladística.
Oulros trabalbos tralândo da varialrilidade intlaespecífica entre braquiópodes ligada ao
regirrie sedimental e variações do substrato estão respectivamente em Alexander (1975),
AldLidge (1990)
Praticamente todos os 35 caracteres üilizados nesta análise foram previamente utilizados

por Cat'lel el ul. (1995) na diagnose das famílias e subfamílias de Spiriferoidea. No entanto, o
padrão de distribuição dos caracteLes mostlou muita incongruôncia (ver L., C.l. e R.L, para
cada caráter na

lisla de caracteres), sendo a maioria dos nós sustentados por homoplasias. A

incotrgruência dos caracteres é também indicada pelo baixo índice de consistência da árvore
de consenso (2 1).

Assitl sendo, a taxonomia dos braqr-riópodes espiliferídeos
é¡

ao nível de família e subfamília

ind¡ lrasranrc ins¡rislatórie.
Algumas opções. no entanlo, podem ser ainda exploradas.

A análise da microestrutura e
micloolnamentação da concha. que possivelmente refletem características menos
consetvalivas relacionas às paltes rnoles (Gourvennec, 1990), podem ser úteis em estudos
filogenéticos. O estudo de populações e o entendimento dos critérios naturais que controlam
os padr'õcs de polirnorfismo intra-específico podem trazer alguma luz sobre a codificação dos
cal actcles a serem

utilizados.
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Tabcla 5.4. Lista de calacteles pol nós c ramos baseada no cladog::ama de consenso estrito
r.rão ponderada (G.lJ., grupo extelno: +, terminais; /, sinaponor'fia oì-l autaponlorfias: 11.
leversões homoplásticas)

ll : 9(2), 24(l )
Nó 12;3(2),25(l)

G.E.: 2( I ). l3(2), l7( I )
Nri 1: 0( l), 10(3)/, 30( I )/
Nó 2: r(l),5(0)!;, s(l), 9(3).
l5(0), re(r),26(l)
TeIminâl3;

Tcrnrinal{3: 23(0)!!

Nó 4: 0(2), I (2)

3

Ternrinal 5: 2 L(0)
Tcrmi¡¿rl 6: 6(0). 7(0), l9(2),

Tcnninal

Nó

2(0)!'

'f crminaf

Nri 7: 4(

J6: l2(2). 24(1), 33 (l )r
Nó 47; 23,{0)!!
'I'cln¡inal48: 0(0), 7( l ), ¡ l( l),
re(0), 24(r), 30(0)

i

l ( l)1-1.

TclninaI49: 24( I )

3

1(0)t)

l)/. 6(0), 7(0), 24(0)ù,
34(0)/, 35(0)/
Tc¡ minal 8: ll(l), l3(2),30(2),

Tcrrninal 50;

Nó 9: 21(0), 23(2)!)

Tclrn inâ I

7(l).

I

5(0). 22(l),

2q( I ), 32(0 )r'
Tc¡ ¡ninal5l:3(l),6(0),

l0: l3(0), l9(2),22(2),

l9(l

),

28(0)

27(0)

Tcnninâl 52: 6(0), 2l (l), 22(2)
Nó 5J:7{l)._12(2), ll(0). l9( l),

24(2), 2s(

l)
Nó l3:2(l), 6(l), l0(2)t', t9(l),

Tc¡'minai 54: t0( I ), l3( I)
Nó 5s: 2r(l)

32(1)

Tcrurinal 5ór 3( I )

Nri ll: 7(l), l{J(l),23(l)!'
Tcrnl ina I l2:5(0)!!. S( l), l2(2),

l4: l3(0), l8(2),28(0),29(l)
Te¡ min¿l 15:8(l),l2(l),22(1)t

14( r ), i?{0)r-'

l(l),

l8(2),26(0)

Nó

Nó 57: 0{2);

23(2),3t(2)

Tcrmina.t5E: 0( I ),_10( I ), I 5(0J,
r6(2), rq2), 24(0)t.
Terminal59: 7(0), l9(2), 30(2)

,

Nó l6: 22(2).32t21
Tcrnrinal l7: l(l), L4(0ltTcrrn ina I I tl: 3 I(0)t'
Nó r9: r( r). r0(t)!\, t4(0)tl
'fcIm¡nrl 20: i( I )\25( l), 26( I )
Nó 2l: 9(0), l0(01!'
Nó 22: 9(l), l8(0),27(0)
Tclnrinal 23:. 0(2), 3 1 (2)
Nó 24: 4(0)!!, l3(0), l9(0)
Tenninrl 25: l3(1), l4( I ), 3 l(0)tì
Nó 2ó: I(u)t!, 21( I ), i2(0)tr,

35( l)
'fcrmin¡l27:

8(

l), l9(2), 20(0),

24(2).34(t)

Nó28:31(l)
Tcnninal 29: 0(0), l7(l),23(0)!'

TclniDal 30: l0(l), l8( l), 23(2).
27(2),30(2),3sQ)t
Nó 3l: 2(0)t)
Tclminal 3!: 20(0), 32(0)!r
Nó 33: I (0)Ù, t3(2)
Te¡ urinal 3a: 3(2), 8(l), 9(l),
2r(I),28(0),2e(I)
Nó 3s: 7(0), l9(2)
Tcrminal 36:
Nó 37: 12,( l), 26( l ), 31(0)ù
Nó 38: I(l). 20t0),
Nó J9: i( I ), l2(0)tl

Tcrminal a0: 9(l),
r

8(2), 20( l ), 26(0)

Nó 60:

It

Tc¡ minal

l).28(0). 32(2)

6l: 0(l.),4(0)!', 5(0)1',

l4(l)
Terminal 62: l(2), 3(l),
29( l),

3 l¡{

23

(2),

l)

Nti 63: l{2), 2a(2), 32( I )

Tcrninal 64: l5(0), 20(0),
25(0)!\, J0(0)
Nó 65: 10(l), l2(l)!r, t3(1)
'l'clmira! 66: 9(l ), l4(1),26(l),
21(2)
Nó 67: q2), I8(0)
Tclmin¡l 68: 0(3),9(3), l2(0)!!,
l 6(2), 2!( t), 32(0)!!, 35( I )
Nó 69: ?1{2), 28(2)
]'e rminal 70:

l(1)!1,4(2), l3(2),

ls(0),

31(2)
Nó 7l : (0), 7(0), I9(2)

Nó 72r 3ùdo), 31( l )

Tclnrinal73: 4(2), 9(0), l0(0)tr,

23(t),32Ê)
Nó 7+; ii(0), J I {2)
Tc|n illal 75: I(l)t',9(l).25(0]:J
Tcrnrin¡l 76: 0(3), 23(l), 32(0)!'
Nó 77: ?l(l), 24( I )!', 25(0)L'
Tcrmin¡.l 78: l3(0), 15(0), l7(l),
re(0)

l0(l), l4(l),

Nó 79:

l(t)!!, 20(0),27(o),341J

Tclnrinal 80: 8(l), l4(l )

0(0)

IllT,"",

Nó 41: 3l(1,)

Tclminal ¡s: 6(0), 23(2), 28(2),

22(2).30(0)

8l;

Tcr¡ninal 82: 0(l). 6(l). l3(2).

)

83: r(o)!r. 3(r),24(o)\l

,-lnelli, 1999
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s'r'tlÀr ÁTr(]Â

Oldem Spiriferida Waagen, I 883
Sr,rperlamília Cyrtacea Flederiks, 1919

Farnília Ar.r.rbocoeliidae George, 191 3
Gënero Crm"ithyns George, 1913

Espécic-tipo: Spiri.fèr urei Fleming, 1828
Discuss¿io: Boncot

e/ al. (1965)

apontou colro caracter'ísticas diagnósticas do gênero

()rurithyris (visíveis no material da Folmação Piauí) a presença de um sulco muito fraco na
valva pedicular e uma comissura anteriol reto-rnarginada. A diagnose do gênero Attenuatella
Stehli. 1954. incluí a plesença de um septo mediano rnuito forle e largo no interior da valva
pedicular'. No material da Irounação Piauí, este septo é muito fraco e estreito. O gônero
('ontpo.situ Brown, 1849, presente em sedimentos de mesma idade (Pensilvaniano médio) do

Pelu e América do Norte, apresenta, como caracteres distintos, concha de forma suboval

e

comissula anteriol apresentando forte curvatura devido a presença do sulco e dobra nas valvas

pedicular

e dotsal. Outro táxon, seme.lhante ao material da Formação Piauí, e

presente

tanrbénr nos sedimentos da lrorrnação Itaituba psrtence, ao gênero Phricodothyris (est. 19,

hgs. 8-10). É. contudo, diagnóstico deste gênero a ausência de um septo mediano na valva
pedicular. Desse modo e, tentativamente, o material da Fonnação Piauí, presente de forma
âbundante no calcário Esperança (somente moldes internos de valva pedicular e raros de valva

dorsal), é atlibuído a Crurithyris Geolge, l9l 3.

cf. Crurilhyris sp.

Est., 19, figs. 5-7

Dcscrição: concha pequena. linha de charneira menor que a maior largura da concha em
ambas valvas. Valva pedicular fortemente convexa, apresentando nos moldes internos um

snlco bastante fraco. bico proerninente e elevado, lamelas de crescimento concentradas na

região antelior. Feições da interárea, e região cardinal não acessíveis. Valva braquial
aplesentando
pt

pcrfìi

semi-circular. linha

oeurineutc cnr relação

a valva

de charneira relilínea,

pedicr-rlar; não

convexidade menos

há presença de sulco nos

espécimes

observaclos. Feições externas não acessíveis.

I)entte as leições internas visíveis na valva pedicular estão as placas dentais fracamente
desenvolvidas. e scpto mediano duplo, estendendo-se até a metade do comprimento da valva.

.In<:lli.
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Impressões mlrsculales bem marcadas. referenles aos adutores, collstanr de duas cicatrizes
alongadas, lalerais ao septo a1é aproximadamente dois ter'ços do seu comprimento: músculos

dos didutores subdivididos. posicionados late|ahneDte aos adutores, em lolno de dois terços

do seu courplir.r.rento. Iìeições lelativas às regiões articulatólias não acessíveis. O interior da
valva dorsal apresenta placas crurais curtas, oblÍquas. convergentcs na dileção do 1:rocesso
caldinal, Marcas musculares dos adutoles bem marcadas e alongadas, estendendo-se

a1é benì

próxjmo à margem anterior da valva. Feições relativas às estruturas articulatórias não visívcis.

Dirncns<ics (crn):
DPI- S/N". (5ór)

Ocorrônci:r: calcário lìsperança.
Discussão: Mendes (1956a) revisou espécimes silicificados de Cturithyris grunt aris
Dresser, apresentando todas as feições relativas à charneira preservadas, provenientes de
sedimentos pensilvanianos da Formação ltaituba, Baoia do Arnazonas, dos afloramentos de

Bom Jar'dim e Monte Clisto, Pará. Estes exemplales, ernbola reduzidos no
relativamente

ao material da

tarnanho,

F-ormação Piauí, apresentam sirnilaridades nas marcas

musculat'es. É possivel, a menos que rnaterial com charneira preservada nos sedimentos da
Folnração Piauí mostle o contrár'io, tratar-se de táxon coespecifico.

Newell ¿¡

nl.

(1953) chamou

a

Pensilvaniano médio (Grupo Tarma)

atenção para

e

a

semelhança entr.e espécines do

Permiano inferior. (Grr-rpo Copacabana). Peru.

atlibuídos a Crurithyris planoconvexa, e os descritos por Dresser (195a) e Mendes (1956a),
provenientes da Ììonnação Itaituba" exceto pelo tamanho reduzido destes últimos. A análise de

material depositado nas coleções de referência do DPE/IG/USP. plovenientes das

duas

localidades pel'uanas. é notável que este material, alcançe dimensões pouco supeliores aos da
Bacia do A:razonas. e que possui região urnbonal pouco mais plocntincrrtc.

Dtesser (1954) erigir-r

C

grrutularis para acomodal material da Formação Itaituba que

difcre de C. planoconvexa por possuil processo cardinal peqì-leno e triangulal, direcionado
vetìtralltlente.

e

características relaciouadas

à disposição da musculatura. Infelizmente,

o

Ìnateriâl da Formação Piauí, não moslra feições relativas à chalneil'a preser.vadas, sendo
ir.upossír,el a comparação coln

o ulaterial da Amazônia e clo Petu. Contudo, o padrão

alongamento dos rnúsculos adutoles da valva pedicular,

e a disposição da

de

musculatura

.

1nel
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didutora descrita por Dlesser (1954), coicideln com a de moldes internos de valva pedicular
de espécinesl da Formação Piauí, O material do Peru não mostra musculatura preservada.
Or"rtra espécie

senelhante. por'ém de comparação difícil devido à qualidade de preservação

é ('. plunocont c-ra (Shuurard) redesclita por l-loare (1961) de sedimentos pensilvanianos do
sudoesle do Missouri. EUA.

Supelfanília Spiriferacea King, 1 846
l:'amília Trigonotretidae Schuchert, 1 893

Subfamília Neospiriferinae Waterhouse, 1 968
Gênero Neospir ifer

F

redericks, 1924

Espécie-tipo: SpiriJbr fasciger Keyserling, 1846.
Discussão: Mendes (1956a) descreveu Neospirifer dresseri a partir do estudo de 26
exeurplares de ur¡a série hoje depositadas na Coleção Científica do IG-USP. Um estudo
detallrado da mor'1'ologia, mostrou que N. dresseri Mendes, 1956, pode envolver três grupos

morfológicos distintos (cladograma fr1. 5.9, N, dresseri,

il

sp. n. 1 e

l[

sp. n. 2).

Os resu.ltados da análise cladística (fig. 5.9), no entanto, mostram não haver

base

filogenética para a taxonomia oferecida por Carter et al. (1994). A família Trigonotretinae, a
subfàmília Neospiriferinae e o gênero Neospirifer não se sustentam na análise como gmpos
monofilétieos. sendo impraticável no rnomento a atribuição do material das formações Piauí e

Itajtubl u unr tdxun crn Spirifcracca.
Por conveuiência. de modo a preservar as informações contidas naqueles táxons, o material
das duas fomações é atlibuído aqui ao gênero

ly'e

ospir.ifer.

Os três grupos morfológicos leconhecidos no mateÌial estudado por Mendes (1956a) são
aqui designados. de maneira informal, N. dresseri,ly'. sp

I

sp. n. e ìy'. sp 2 sp. n. e redescritos

segrurdo novos conceilos e caracteres abordados em nossa análise cladística. N. sp n. 3 da

Foruração Piauí de¡e ser clescrita como uûta nova espécie. Não há autaporrorfias para

as

espécies sendo cada uma suslenlada apenas por conjunto de sinapomorhas homoplásticas que
ser'ão ir.rdicadas colno oat'âcterísticas diagnósticas de cada táxon.

N e osp i rife

r

dr e,ss¿rl Mendes

Est.20, 1ìgs. 1-5

¡tnellì. 1999
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Diagnose: fastigium de altula rnédia; plicas delin'ritando

o

sulco apenas na tegião

posterior.

Sinonírnia:
Spirifer canteralrr Molton. Delby. 1874, p. l2-15; Est. 1, figs, 1,3,6.9,14: Est.2. fìgs.2.

l5; Est. 4. hg. 4; Est.

5,

fìg.

11

,

SpiriJer canteral¿./.r Mot'ton, Katzer, 1903, p. 164; Est. 4, fig.

1.

Spirifbr contlor d'Olbigny. Katzer, 1903, p. 164; Est. 5, figs, 1a-1b.
Spiri/er conrlor d'Orbigny, var. l. Reed. 1933,p.529-531.
Spirifer condor d'Olbigny, var. 2. Iìeed. 1933, p. 531.
SpirrJer (NeospiriJèr') cf . costelltt King, Reed, 193 3, p.523-533.

Spu'fër (Neospirifer) triplicatus llall, Reed, 1933, p. 532.
Spiri/Þr condor d'Orbigny, var. 1, Duarte, 1938b, p.

27

-29; Est. 1. fig.

Spirifer (Neospir.iJèr) cameratus (Molton), Dresser, I 954, p.

15.

57-61 , Est. 5,

fig.

; Est.

7,

Spu'fÞr (Neospirifer') cttmeratus (Morton), var. Dresser, 1954, p. 61. Est. 5. fig. I l; Est.
fi,, c 1-¿

8,

I

1

fr9.7-11.

N. dresseri Mendes, 1956,p.52-57; Est. 2, figs. 3 a-c,4,5; Est. 3. figs. 1, 2 a-b, 3

- 5; Esr.

4. hgs, 2 a * b; fig, texto 5 - 7.

Matcrial-tipo: lectótipo. GP/1T 180; paralectótipos, GPIIT 174, cP/11. 175, GPI|T 176,
GPIIT n7, Gp/lT 178, Gp/lT 179, cp/1T 187.
Estrato-tipo : formação ltaituba, Neocarbonífero.

Localidade-tipo: afloramentos Santana, Monte Cristo,

Par.anh

do Castanho, rio Tapajós,

Município de Itaituba, PA (Mendcs, 1956a).

Matcrial:

sete espécimes

con valvas articuladas, uûìa valva pedicula', todos silicificados.

Dcscrição (emendada): espiriferídeo de tarnanho médio, biconvexo, comprimido, perfìl
tlatlsverso. uraiot larguta da concha na linìra cle charneira. mucronado; asa ausente. comissula
não emalginada, plicas auseutes em toda a extensão da cornissula; dobra fraca. fastigium de

altura n-rédia com ângulo entre 250-300, sulco raso com ângulo entre 260

-

300. Costelação

ftaca em toda a slrperfície da concha, con grande nirmelo de costelas que se bifurcalìl
(características das bifulcações não estudadas neste tlabalho), Clistas de oostelas delirnitando

.1nelli. 1999

-

llraquióoodes espiril'erideo.s: lilosenia e

taxononia

o sulco ausentes: fasciculação ausente; plica

mediana

160

do fastígium originando-se

anteriormentc ao bico. bifìr'cando-se medianamente, aÌìteriounente ao bico; costela mediana

do sulco bihrrcada. origir.rando-se no bico. Ornamentação radial e linhas de crescimento não
observadas: Ian.relas de crescir.nento fracas, concentradas na margem anterior; efeito tegulado

ausente. Valva pedicular com ângulo umbonal entre 11lo

-

120o; bico proeminente,

fortemente cncut'vado; placa deltirial fechando o deltírio parcialmente; interárea ventral alta,
levemente côncava. deutículos pleseutes na margem anterior da interarea. Valva braquial com

âugrtlo uurbortal variando entre 125"

- l35o; interárea muito reduzida, nototírium ¡ão visível;

processo cardinal l.rão visível. Feições morfo[ógicas inlernas não obsewadas.

Dirnensõcs (cm):

ocorrência: afloramentos Bom Jardim, paraná do castanho, Barreiras, Monte cristo,
Santana, e blocos soltos no rio Tapajós, F-ormação ltaituba; pedra do Barco e Benta de cima,

rio Parauar'í; rio Urupadi;

e

Alenquer, pA.

Discussiro: dentre os caracteres de Neo,spirifer dr.¿ss¿rl utilizados por Mendes (1956a) para

a

cornpalação com Neospirifer camerolus,

do

pensilvaniano

da América do

Norte

(infelizmente não incluído na análise), a forma da concha, profundidade da dobra, ângulo do
fastÍgiurn e a expressão da fasciculação forarn utilizadas nesta análise. Esses elementos não
cotroboram os resultados da otirnização dos caracteres, não sendo presentes como informativo
do ponto de vista da sustentação do terminal 54 (N. clresseri).

Out'a espécie utilizada por. Me'des para compar.ação foi
Petnri¿u.ro da

por Coopet

N

condor (d,Orbigny), do

Bolír'ia, este incluído na análise. A espécie foi incluida no gênero Gypospit ifer

&

Glant (1976). N. dresseri difere do lnatelial boliviano por apresentar dobra
mais fiaca [9(0)]; plica rnediana bifurcada [12(2)]; sulco rnais raso
[1a(0)]; plica mediana do
fastigium ap::esenrando bifur:cação mediana [18(l)]; ângulo umbonal da valva ventral menor,
er.rtre i I ln e 120" [2.1(1)]; e pelo bico proeminente
[25(0)1.

Áne|Ii. I999

-
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Neospirifer sp.

r't.

1

Ilst,20. hgs.6.7; fig.5,10 (texto)
Diagnosc: ângulo umbonal entle 11lo e 1200; fasciculação visível em toda a superfície

da

concha.

Sinonírnia: N. dres.seri Mencles. 1956. Est. 2, figs. 3 a-c,4,5; Est. 3, figs, 1. 2 a-b" 3 - 5;
Est. 4, figs. 2 a - b; fig. texto 5

-

7.

Material-tipo: lectótipo, GP/11'181; paraleclótipos, GP/1T 182, cP/l'I 183, GP/1T
GP/1T 185, GP/1T 186, cp/1T'191, cp/1T 193,

cp/lT

184.

195

Localidade-tipo: afloramentos Monte Cristo, Bom jardim, juntos a margem do rio
Tapajós, Munioípio de ltaituba. Pz\ (Mendes, 1956a).

Estrflto-tipo: Folmação Itaituba^ Neocarbonífer.o.

Matcrial: quatlo valvas braquiais,

três valvas pedioulares e urna concha articulada, todos

silicificados: um molde interno.

Descriçño: espiriferídeo de tamalìho médio, biconvexo, obesidade indeterminada, perfil
transvelso; maior largura da concha na linha de charneira, não mucronada; asa, emarginação.
plicas, dobra e altura do fastígium

r.rão

observados, ângulo do fasligium estimado entre 25o -

30", profundidade do sulco indetelminada, ângulo do suloo estimado entr.e 200 - 25u; plicação
média em toda a superfície da concha, com grande número de plicas, que se bifurcam; cristas

das plicas delimitando o sulco plesentes; fasciculação de expressão média presente; plica
urediana do fastígium originatido-se no bico, bifurcando-se rnedianarnenle, anterionnente ao

bico, plica mediana do sulco não bifurcada, originzurdo-se antel.iormente ao bioo;
ornamentação radial não observada; linhas de crescimcnto não observadas, lamelas de
crescimct.rto fi'acas, concentladas na nal'getrì antel.ior em alguns cspócimes, etrr outros
espécimes não visíveis; efeito tegulaclo ausente.

Valva pedicular com âugulo umbonal entre 1i1"

-

120"; Lrico proeminente. lortetnente

eucurvado; placa deltirial fechando o deltírio parcialmente; interárea ventral alta, levelnente
côncava, com dentículos na lnargelr anterior. Valva braqr.rial corn ângulo umLronal valiando

entle 136n

-

145o. iuterárea reduzída. rìototír'iulx baixo; processo cardinal simples.

lnteriol da

valva peclicular conl dentes fortes e cristas denlais divergentes suportadas por placas dertais

lnelli,

1999

-
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cuÍas. Atea musculal ovalada. escavada posteriormente e elevada anteriormente; cicatrizes
dos adutoles alongadas. estliadas longitudinalmente; septo mediano baixo; cicatrizes dos
didutoles alongadas, estriadas radialmente: cicatrizes dos adjustores pequenas, posicionadas
posterion.nente na árca muscular; pontuação palial presente na margem posterior (frg. 5.9 B).

Valva braquial coln fossetas dentais supoltadas por lamelas alveolares divetgentes; cobertura

alveolal presenle. Álea musculal lanceolada expandindo-se anteriormente; septo mediano
baixo; par principal de cicatlizes dos músculos adutores alongadas, par secundário de adutores
alongados, posicionados na trratgetn latelal posterior extetna do par principal; orista lateral

delìr¡itando área muscular preserlte; cicatrizes dos músculos adjustores posicionados
extellìalnente à clista que delimita a área musculaÌ na palte lateral posterior (fig. 5.94).
Calacter'ísticas do braquídio não observadas.

Dimonsõcs (cm):
Uspócime

Comprirnento

iP/ T
iP/ T

89

ßspcssurâ

2,8

GP/ 'I

(l, r)

(iPlll
GP/IT

Largura

(2,1

4,8

1.0
'2,E

I

4.5

Ocorrência: Fm. Itaituba, possivelmente mesmas localidades indicadas para Neospirifer
dre,s:;eri.

Discussão: M sp. n.

I difele

de

N. dresseri pela pÌesença de plicas na margem anterior dos

flancos [7(0)]. plica mediana do sulco bifurcada [12(l)], e plicas delimitando o sulco em toda
a sua extensão [13(2)]; fasciculação visível em toda a superficie da concha [19(2)]; e menor
ângulo umbonal [32(1)] N. sp. n. 1 difere de G. condor praticamente como N. dresseri, pelos
câr'acleles tl3(2)1,

tl8(l)1, [19(2)], 2a0)l e [25(0)]; e pelo fechamenro apenas parcial

deltírio pela placa deltirial [27(1)].

do

A¡telli, 1999
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l:igula 5,10. A-8, Neospirifer sp. n. l. A. vista intelna de vlava braquial do espécirne GP/lT 184
(lìolólipo); B, vista interna de va lva ped icu lar do espécime GP/ I T I 8l .

Neospirifer sp. n.2
Est. 21, hg. 1,2

Diagnose: plicas na margem anterior dos flancos; cristas equidimensionais; elèito tegr-rlado
proenìinente; espessanento posteriôl da valva venlral ausente; ângulo umbonal da valva
ventral entre 125o a I35o

.

Sinonímia: N. dresseri Mendes, 1956, Est.2, figs.3 a-c,4,5; Est.3, figs. 1,2 a-b,
Es1. 4, fìgs. 2 a

-

b; frg. texto 5 -

i-

5;

7.

Material-tipo: lectótipo, GP/IT

189; paralectótipos GPi 1T 190,

Localidadc-tipo: afloramentos Bom Jaldim

e Palaná Castanho,

GP/lT

192.

rio Tapajós, Itaituba, PA.

Estrato-tipo : Formação Itaituba, Neocalbonífero.
Descrição: espiriferídeo de tamanho médio, biconvexo, obesidade não mensurável, perfil
transverso, maiol largula da concha na linha de charneira, lnucl.onada; asa não observada;

ematginação. plicas, dobra

e

altura do fastígium não observadas; ângulo do fastígium

estimado entre 25o -30o, profundidade do sulco indeterminada, ângr.rlo do sulco estimado entre
20o

-

25n; costelação fraca em toda a superficie da concha, com glande númelo de costelas,

que se bifulcam precocemente na ontogenia (outras características das bifulcações

não

estudadas neste ttabalho); cristas de plicas delirnitando o sulco ausentes; fasciculação ausente;

costela mcdiana

do fastígìuni originando-se no bico,

bifur.cando-se medianarnente,

anteriormente ao bico; costela mediana do sulco não bifurcada, de oligem indeterminada;
olnamentação radial não observada;

lilhas de crescimento finas, lamelas cle crescimento

fracas. concentradas na rrargetr anteriol em alguns espécirnes, efeito leguìado presente.

Valva pedicr"rlar conr ângulo umbonal estimado menor que l00n; bico proeminentc,

.1

nel li,

1

999
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t'oltemenLe encurvado: placa deltirial não observada; interárea ventral alta, levemente
côncava; det.rtícuios preserltes na mâr'gen anterior da interiíl'ea. Valva braquial com ângulo
umbonal variando e¡tre 1250

-

135o. inte[área reduzida. nototírium baixo; processo cardinal

simples. Características da área cardinal da valva pedicular não visíveis; área muscula¡
ovalada: cicatlizes dos adutoles alongadas, septo mediano baixo; cicatrizes dos didutores
alongadasl cicalr'izes dos adjustoles não visíveis; pontuação palial bem marcada na margem
postelior', Valva braquial com fosselas denfais suportadas por lamelas alveolares divergentes;
cobe::Luta alveolal ausente; área muscnlar lanceolada oxpandindo-se anteriormente; septo
r.ncdiano baixo; par principal de cicatrizes dos mirsculos adutores alongadas, par secundário

de adutores alongados. posicionados na margem lateral posterior externa do par principal;

crista lateral delimitando área muscular presente; cicatrizes dos músculos adjustores
posioionados externamerìte à crista que delimita a área muscular na parte lateral posterior.
Características do braquídio não obselvadas.

Discussão: N. sp n. 2 difere das demais espóoies da Formação Itaituba e de G. condor por
apreserìtar efeito tegulado ploerninente; pelas cristas equidimensionais; ângulo umbonal da

valva venlr'al entre 90n e I 10o ; e pela ausência do espessamento posterior na valva ventral.

Neospirifer sp. n.

3

Est.21, fig. 3-8; Est. 22,frgs.

l-8

Matcrial-tipo: lectótipo, LES/38; pararlectótipos LES/23, LES/34, DNPM 107, LES/40,
t.us27.

Localidade-tipo: carbonatos Mocambo, Esperança

e

Meruóca, José de Freitas, PI.

Estrato-tipo : Iìormação Piauí, Neocarbonífer o.

Diagnosc: asa fraca.

Dcscriçño; espiliferídeo grande. biconvexo, conprimido, perfil transverso, maior largura
da concha nâ linha de charneira, muclonado, asa fi'aca; emargìnação ausente, plicas e dobra
não observados. fastigium baixo, corn ângulo entre 25o - 30o, sulco raso, com ângulo entre 26o

- 30o; costeìação l¡édia em toda a superficie da concha, com grande número de costelas, que

sc bi1ìrcanl crislas de costelas delimitalÌdo
explcssão média; costcla mecliana

do

o

snlco ausentes; fasciculação presente, de

fastígir,tm presenle,

de origem

indeterminada,

,1ne/li. 1999
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i¡iirlrcanclo-se no couptimeuto médio da concha; costela mediana

oliginando-se alttet'iormetlte

ao bicol

do sulco

bifulcada'

ornamelltação radial não obselvada: linhas

de

clescil.nento fi¡as. lar.nelas de clescirncnto fracas, conceutradas na nlargenl anterior: efeito
tes.ulaclo ausente. Valva peclicLrlar

corl

ângulo utnboual entre l11o

-

120n; bico nào

proeltlinente, l'ortementc enculvado, pìaca deltirial uão obset'vada; interárea venttal alta.
levemente côncava, dcntículos na mal:gem anterior não observados. Valva braquial com

àrgulo uurbonal não visível. intcr'área: r1o1otíriuln

e processo carclinal não otrseÌvados.

lnlerior

da Valva pediculâr corn dentcs não observados; cristas deDtais divergenles suportadas por pol

placas dentais curtas; área muscular ovalada. escavada posleriolnlente

e

elevada

anteriormeute; cicatt'izes dos adutores alongadas. eslriação não obselvâda: septo mediano

baixo; cicat¡izes dos clidutores alongadas, estriação radial não obselvada; cicatrizes dos
adiustÒres pequeuas, posicionadas posteliormente na área mllsculat; pontuação palial presentc
na lrargenL poslerior. Vaiva braquial com f'ossetas cleulais; lamelas alveolares e cobertura

alveolar não visíveis; átea musculat' cuúa, fortemelìte escavada posteliormetlte; septo

mediano baixo. Outras cal.acteríSticas das cicatt'izes musculares não

observadas,

Calaoterísticas do braquídio uão observadas.
Dime nsões (cm):
Espcssurâ

Espéc¡rnc

Vâlva

Cornprirncnto

Largur'â

LESI'¿

Ventral

(J,.1)

(1 ,2

)

(r,2)

Veutral

(1,4 )

(6,2

DNPM I07

VentIal

(J, /

(6,8)

LES/38

Pedicular

t-LtS/40

lrealrcÌ! Iar

l.t-.s2 /

Pedicular

Ocorrência: calcários Meruóca

.1

,6)

(

t,0)

7.5

J,4

2.'7

e Esperança.

Discussão: N. sp, n. 3 da For.rnação Piauí difer.e de G. conclor e del¡ais espécies da
Irormação Itaituba por apreserltar fastígium mais baixo 110(0)l; DifeLe também de N. sp n. 1 e
G. contk¡r por apresentar pl,ca mediana do sulco bifurcada. Difele de todo o rnalerial Cescrito
da Irorrlzrção Itaituba por apt'eseutat' ì¡ico não proeminente.

Gen. e sp. indet.

Iist. 23, figs. 1-8

Sinonimi¿r: N. tlre,s,seri.l,ucio e Anelli. 1997:43.

.ltiill¡. lgrt)
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Matelial: Uura concira completa silicificada.

Dcscrição: espiriferídeo de ta¡ra¡ho pequeno. biconvexo. forternente inflado, perhl
lrallsverso. maìor larguta da coucha na linha de chalneit'a, mucronado; asa ausente; não
er.nargiuada. plicas zrusentesl dobra f¡aca. fastígium baixo, com ângulo estimado em 25o - 30o,

prolirlclidacle clo sulco indetermiuada. ângulo estimado em 200 - 25o; costelação fraca em toda

a superlícic tla concha. com graude nitmero de plicas. que se bifurcam (características
bilircaçõcs não estudadas

aLé

o rlomento); cristas de plioas delirnitando o sulco

das

ausentes;

fascicr,rlação ausel'Lte, (núuuero de plicas uos flaucos, no sulco, e no fastigium, indcterminado

até

o

n.ìor.rlcnto);

plica nrediaua do fastígium originando-se no bico,

bifurcando-se

lalerah.ì1ente alttcriornlente ao bico; plica mediana do sulco não visível; ornamentação ladial

¡ão observada; linhas de crescimento não observadas, lamelas de crescimento muito ftacas,
concentladas na ulargem; efeito tegulado ausente. Valva pedicular com ângulo umbonal

indeteütinado; bico e placa deltirial não observados; interárea ventral baixa, dentículos na
lulargerïì

altelior da interárea não observados. Valva braquial com ângulo umbonal variando

entle 125" - 135o,

il.rterárea reduzida, notÕtírium

baixo; processo caldinal não observado.

Caracter'ísticas da área cardinal e da área muscular não observados em ambas as valvas.

Ilelicóforos lìxos sob a latnela alveolar pol meio de placas tliangulares, convergeÚes,
f¡acamente torcidos, levemente inclinados na direção dorsal, e estendendo-se anteriormente.

Espirália corn prooessos jugais curlos, com extremidades lanceolares dobradas na direção
anterior', fixos nas extremidades arÌterioles dos helicóforos; juntas de conexão não visíveis;

voltas ir.riciais da espirália divergentes; enrolamento dorso-ventral, com voltas fracamente
elípticas; em tor.ro de

l4 voltas diminuindo em diârnetro lateralmente. As medidas relativas

ao aparato blaquidial (fìg. 5.11.) estão de acordo oom os conceitos propostos por Zhan &'
Rong (1996).

Dlme nsões (1 g.5.10.)

(iv
l.i6

cl)

¡!

CJ

CI

c2

l.t7

1.68

0.6

0.8

t,84

cl/cD
i l'-32"

Ocorrônci¿r: Formação Ilaituba. localidade desconhecida

J

6,0v

!,I /U

c2tcl)

35,71

84.8
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Discussão: O exernplal descrito acima con'esporlde a urn espécinle encontlado na Coleção

Cientifica do IG-USP. sem númclo de coleção e procedêucia. Possivelmentc, provcm da
Formação ltaituba na seção clo Rio Tapajós. Errr se trataudo dc um exemplar silicificado. de
calacterísticas morfológicas distintas das demais espécies estudadas e que apÌeseDta a uraioti¡
dâs câractcrísticas braquidiais visíveis. é tambéni c'lescrito neste trabalho

cotlo

ut.na espécic

ainda indcten¡inada. sem atribuição genérica.

Modifradô

d¿

F¡¡¿

¿

Zh!¡\ lt9'i

Figur-a 5.11. Diuiensões lelativas ao aparato blaquidial. cx, ângulo lolmado ¡relo pal de helicófolos;
CV, cornprimento da valva pedicular; CD, cornprirnento da valva lrlaquial; lì, espessura; I]1, dìstância
da extremidade jugal à valva braquial; Cl, distância do ploccsso jugal à extrernidade postet ior da
valva blaquial; C2, distância da extrer¡idade posterìor da valva braquial a extreuridade anterior da
espirália; C3, dìstância do processo jugal à exlremidade posterior da valva pedicular' (seguudo Rong &

Zha¡,

1996).
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6. Cot¡ct-usörs
6.

l.SrsrEMÁTrcA

E

coRRELAçÃo

l. A fauna de invelteblados lnarinhos

presentes nos carbonatos da Formação Piauí

é

e 1 cefalópode;

9

colnposta de 51 espécies. incluindo 30 bivalves,

9

gastrópodes

braquiópodes;ltrilobiteselbriozoário.Destes,3bivalves,9gastrópodeselcefalópode
dentle os moluscos, 9 blaqr-riópodes. 1 trilobites e 1 briozoário são descritos.

2. Espécies reconhecidas pela primeira vez na Formação Piaui incluem: Septinyalina
i¿¡¡rel Mendes. 1966,

cl. Allorisnta sp., dentre os bivalves, Belletophon (Pharkidonotus)

anctzt¡nicns Mendes, 1966, Euphenrites sp., Slraparolus (Euomphalus) baîislai Meudes,
1966, Euconospira cl, brusilietrsls Mendes, 1966, Stegocoelia (Goniasma) lasallensis?
(Wor1l-ren), 2Girly,s¡.ira sp., Strolsetts sp., Orthonerna sp., dentre

os

gastrópodes; o

ceIàlópodc Orlhocerus strt.. Orbiculoidea prieîona Chronic, Schuchertellidae indet.,
Eonttu"giniJèru sp.. cf. MarginiJèra sp., cf. Brasilioproductus sp', Buxtonid peruviana

(d'Orbigny), Linoproduclus sp., cf. Crttrithyri.r sp., Gen. e sp. indet., são reconhecidos
'Irês novas espécies:
dentre os dentre os braquiópodes; e um briozoário ?Phylloporidinae.
Bellerophon (Pharkidonotus) sp. n. (gastrópo de), Pleronites sp. n. (bivalve); Neospirifer
sp. n. 3 (blaquiópodes) e uma rÌova combinação Pallqdin plummeri n. comb.(trilobites),
são desclitas para a Fonnação Piauí.

3. São identihcados na Forrnação Itaituba 2 novas espécies de braquiópodes,
Neospirifer

sp.

n.

1,

Neospìt'ifer sp. n.2, e um tnolusco bivalve, cf . Edmondia sp'

4, A revisão da fauna da Formação Piauí confrnnou a sua grande similaridade com a da
l:'olr.nação Itaituba e, eln nìenor glau com fauuas do tneio-oeste americano e região andina

central e norte da América do Sul. Com relação à Bacia do Amazonas, 100% dos
braquiópodes. 66 o/o dos gastr'ópodes e 37 o/o dos bivalves presentes na Formação Piauí, são

congenéricos a táxons da Folmação Itaituba. A correlação ao nível específico é precária.
tenclo em vista o estado de preservação do material examinado da Formação Piauí. É

plovável. el.ìtretanto, que muitos dos táxons das duas bacias sejam coespecíficos.
5. As colrelações propostas reforçam as hipóteses de ligação marinha entre as bacias do
Pan.raíba e Arlazonas.

6. .A distt'ibuição geológica das espécies conhecidas indicam uma idade neocarbonífera
para a F-omação Piauí. consistente com as dataçõcs baseadas em micofósseis registradas
na Iilelatur'¿r.
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6.2. ANÁLrsE cLADísïcA

A aboldagem clâdística nlostrou

1.

ser excelente ferrauenta no estudo de moLfologia

comparada dos invertebrados r.uatinhos neocarboníferos estudados. Embola tlet. ruura
classificação hlogenética seja aqLri ploposta. os vár'ios cladogramas resultantes foram dc

glandc ajuda para testar os agrupamel)tos considelados mouolìléticos pela taxonomia
tladicional. uo reconhecimento dc espécies lnonofilóticas e patahléticas, bctrr conto na
claboração de diagnoses pata as lìn.rílias, subfamílias, gônelos c espécies estudadas. Outro
resultado importante foi a indexação

c1e

infolrnaçõcs r.nolfológicas relerentcs a cada táxoti

estudado em matrizes de dados,

2, Por rneio da análise cladística fbi possívcl identifìcar o monofiletismo da subfarnília
Oliocrassatellir.rae, bem como casos de polifiletismo

de O. plcma, O. stokesi e

O.

sttnjucutintt.

3.

l{csultaclos preliminares

Crassatellacea colrobolam

da análise cladística não

ponderacla

da

superlämília

a sugestão de Morris (1978) de que os classatelídeos pós-

paleozóicos (Classatellinae) formam

um grupo mouofilético, juntamente com

os

Astartidae, indicando ser Olioclassatellinae uma linhagem extinta no final do Paleozóico.
No entanto, a mesma análise mostra Astaltidae cofiìo um grupo parafilético.

4. Resultados da análise cladística ponderada da superfamília Classatellacea, pol

sua

vez, corroboram os agl'ì-rpamentos propostos na taxonomia tradicional: Oriocrassatcllinae

(paleozóicos)

e

Classatellinae (pós-paleozóicos) como aglupametltos monofiléticos;

e

Crassalellidae (reunindo crassatelídeos paleozóicos e pós-paleozóioos) e Astartidae como
glupos ilmãos na superfamí1ia Crassatellacea.
5. Dois conjuntos pleferenciais reúnem espécies gondwânicas c laurásicas atribuídas ao
gênero Oriocra.csatella enl aglr-lpamelrtos monohléticos.

grande coerência entle

o

A

análise mostlou não haver

relacionamerfo filogenético cntre espécies terminais no

cladograma e a distribuição cl'onoestraligráfica.
4.

A análise cladística

das espécies da order¡ Produotidina mostrou que as atribuiiões de

espécies da Formação Ilaituba as famílias e subfamílias. adolaclas por Mendes

(

1

966)

discoldarn parcialmente da uova sistetnática do grupo ploposta por Brut.tlou et til. ()'995)
Productír.rideos presentes
car'¿ìoteres

na

F'ormação Piauí, embora

tlal

pl esct'vados. apresentaÌn

suficientes para a atribr"rição de Brasilioltrotl.uctus sp. à làmília Ploductidae.

Espécies tle Linoprochtct¿ls' sp., enlletanto, só provisoliamente podetn ser iucluídos na
superfarnília I-inoprodr-rcloidea,

.1nclli.
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5. A análise cladística de gênelos atribuídos à subfamília Neospiriferinae indica ser este
ur11

agruparì1ento parafilético e que a ooleção estudada por Mendes (1956a), atribuída a

Neospirifer dresseri. agl'upa três espécies distintas. Análise cladística preliminar,
envolvcnclo grande parte dos táxons da superfaniília Spiriferoidea mostra a família
'l-rigor.rotlcticlae. ben colt.ro as subfantílias Neospiriferinae e Trigonotretinae como
âgrupamentos palahlétioos.
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ESTATIPA

1

l-4, Pteronites sp. n., moldes intemos, calcários Mocambo

I
2
3
4

LMO/I 18. Parátipo; vista lateral direita, x

e

Meruóca, pâg' 24.

1.

LMO/1 18. Parátipo; vista lateral esquerda, x 1 .
LMO/I 1 8. Parátipo; vista dorsal, x 1.
I-ES/4. Holótipo, vista lateral direita; a, possíveis cicatrizes musculares, xl.

ESTAMPA I

Anellí,

1999 - Estampas

ESTATßA 2
e Esperança'
l-10, Septimyatinq laneì Mendes. Valvas esquerdas (excelo 8), calcários Mocambo
pag.26.
1

2
3

4
5

6
"l

I
9
10

LMO/I 53. Vista lateral esquerda, molde interno, x 1'
LMO/153. Vista anterior, molde interno, x 1.
LMO/I 53. Vista dorsal, molde interno, x 1 .
L}y'tOl99a. Vista lateral esquerda, molde interno, x 1'
LMO/99b. Vista lateral esquerda, molde interno, x l '
LMO/99b. Molde em látex. Vista lateral, molde interno, x l '
LES/49. Vista lateral esquerda, molde composto mostrando detalhes da
ornamentação, x l.
LMO 101c. Molde em látex. Vista lateral direita, molde interno, x 1,7'
LMOI4. Vista lateral esquerda, molde interno, x 1'2'
x
LMO/101d, Molde em låtex; molde interno, mostrando detalhes da área ligamentar,
5.

ESTAMPA 2
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ESTATæA3

l,

cf. Edmontlia sp. Formação

ltaituba. GPII!. 2562b, vista lateral de valva esquerda silicificada,

x2, pitg-28.
2-4,

cf.

Allorisma sp., moldes compostos, calcário Mocambo, páry' 29'

2
3
4

DNPM 223.Yalvas conjugadas. Vista lateral esquerda, x 2'
DNPM 223. Valvas conjugadas. Vista lateral dkeita, x2'
LMO 96. Vista lateral direita, x2.

5, Allorisma inflectoventris (Harrington). Grupo Pillahuinco (Permiano), sienas_ Australis'
Argentina."Gp llc 238. Èep¡.u em gesso de molde composto, vista lateral de valva
esquerda,

x

1,5.

6, Allorisma sp. Formação Rio do Sul (Permiano) Bacia do Paranâ. l)211963, molde interno,
vista lateral de valva esquerda, x 2.

7, Allorisma barfingtoni Thomas. Formação Rio do sul (Permiano), Bacia do Parana, Brasil.
DGM 4339, molde interno, vista lateral de valvas conjugadas, x 2'

8,

Allorisma barringtoni Thomas. Formação Rio do Sul (Permiano), Bacia do Pa¡anâ, Brasil. DZI
696, molde interno, vista lateral de valvas conjugadas, x 2'

ESTAMPA 3
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ESTAMPA 4
1-4, Oriocrassatella piauiensis Anelli, calcário Mocambo

I

(Anelli, 1994, Est. 3, fltgs' 11, 13-14.).

DNpM 234. Molde em látex. Á¡ea cardinal, valva direit4 vista interna,

x

14

MEV).
em látex, vista interna de valva di¡eita; ct, ângulo relacionado a
Molde
DNPM 234.
inclinação do septo, carÍúer 17,x3.
DNPM 221. Molde em látex. Á¡ea da charneir4 valva esquerda, x 3'
DNPM 220. Molde em látex, vista extema de valva esquerda,x2,8(fo tomicro grafia ao

2
J

4

& Newell, Grandeur

Member, Formação Park City
(Permiano), Wyoming, EUA. (Extraído de Boyd & Newell, 1968:13, figs' 5A e D')'

5-6, Oriocrossatella elongata Boyd

5
6

7

,

A.M.N.II. 28484. l¡rea da charneira, valva direita, vista interna, x 1,5 '
A.M.N.H. 28516. A,rea da cha¡neira e aspectos da musculatura, valva
interna, x 1,5.

esquerda, vista

Oriocrsssalella stokesi Etheridge Jr, Bacia de Bonaparte (Permiano). Northern Tenitory,
Austrália (Archbold et at., 1996:67, Fig. 1L). NMV P30707, lectótipo. A¡ea da charneira,
vista interna de valva direita, x 1.

8, Oriocrassotella stokesi Etheridge, universidade de lüestern Austrália, Formação Lower
Liveringa, Western Australia, Austrália. (Extraído de Newell, 1958:4, Fig' 2')' 2874'
Aspectos da charneira e musculatura, vista interna de valva esquerda' x 1,5 '

9-11. Oriouassatella plana (Golowkinsþ), British Museum (Natural History), Permiano,
Iìussia. (Extraído de Newell, 1958:1878, Figs. lA-C.)

g
l0
I

1

L-5182. Molde em látex, vista interna de valva esquerda, x 2'
L-5182. Molde em látex, vista interna de valva esquerda, ampliando a área cardinal, x
1,1.

L-5182. Molde em látex, vista interna de valva esquerda, x 2.

12, Oriocrassatella elongata Sanchez, 1984, Formação Palmarito (Permiano), Venezuela.
(Sanchez, 1984, Est. 8, fig 12.). LPB 9813, vista interna de valva direita, x 1,4'

ESTAMPA 4
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ESTAMPA 5

l-3,

salem
cypricctrdella subelliptica Hall. Espécie tipo de cypricardella Hall, siltito
7A-C')
fig'
1968:19'
(l\.iississipiano), Indiana, EUA (modificado de Boyd & Newell,

1
2
3

U.I. 8130. Vista interna de valva direita, x7 '5
A.M.N.H. 7641:1' Vista interna de valva esquerda, x
A.M.N.H. 7 641:2 ' Y isla lateral esquerda, x 1,5

16

bellisÍrista (conrad). Formação Hamilton (Devoniano médio),. cold spring,
4, Cypricardella
-'cayuga
Lake, NY, EUA. DPE/BI 351. Molde externo, vista lateral de valva direita x 1,5

5-6'CrassatelopsishauchecornciBeushausen'1895.Alemanha(Devoniano).(Modifìcadode
Cox et a1., 1969:N571, fig. 870 la-c')

5
6

Vista interna de alva direita, x 1,4
Vista interna de valva esquerda, x 1,4

(modifrcado de
7-8, Hippopotlium ponderosum J. sowerby, 1819. Jurássico superior, Inglaterra
Cox et al., 1969:N582, fig. E82 lc' e).

7
8

Vista interna de valva direita, x 0,8
Vista interna de valva esquerda, x 0,8

Girty. Formação Piauí (Pensilvaniano médio), Bacia do Parnaíba'
piauí.(modifrcådo de Anelli, 1994, est. 4, figs. l-5.). Figuras 9-10, 12-13 (fotomicrografia
ao MEV).

9-13, Astartella subquadralct

9
10
11
12
13

DNPM 182. Molde em látex de valva direita, vista parcial intema' x 5'5'
DNPM 163. Molde em látex de valva esquerda, vista interna, x 3'7'
DNPM 5. Molde em látex de valva esquerda, vista lateral externa' x 3'3'
DNPM 182. Vista interna de valva direita, com detalhes da dentição cardinal, x 10.
DNPM 163. Vista interna valva esquerda, com detalhes da dentição cardinal, x 6,6

aueri. Grandeut Member, Formação Park City (Permiano), Wyoming, EUA
(modificado de Boyd & Newell, 1968:26, fig' 104' B e D)'

14-16, Astartelta

14
15
l6

A.M.N.H. 28482. Vista interna de valva direita, vista interna, x 3'
A.M.N.H. 28479. Vista interna de valva esquerda, x 3'
A.M.N.H. 28483. Vista dorsal externa de valvas conjudadas, x 4'

I
PIII

PIV

5

5b? 3b
P

PIV

l0

ta

I

Ptl

\
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ESTAMPA 6

l-3, Astarte communie Zietel. Jurássico, Alemanha'

1
2
3

DPE,tsi 5'12' t'/ista interna de valva direita' x 7'
DPE/Bi 572' Vista interna de valva esquerda' x 10'
DPE/Bi 572. Vista externa de valva esquerdl'x7 '

4-6,Astartellacastaneosay.Recente,águasrasas-próximoàAtlanticHighlands'NovaJersey
(modificado de Boyd e Newell, 1968:16, fig' 6A-B')'

4
5
6

A.M.N.H. 29370a. Vista interna de valva direita' x2'2'
A.M.N.H. 29370b. Vista interna de valva es querda' x2'2'
2'2'
A.M.N.H. 29370c. Vista dorsal de valvas conjugadas' x

superior' França' (modificado de Cox ø/
1-8, Opis (Trigonopis) praesi¡øilis Cossmann' Jurássico
aI., 1969 :5'1 1, fig.81 1, 3b e 3c')'

7
8

Vista interna de valva direita, x 5'
Vista interna de valva esquerda, x 5'

9-ll, Asqrre boreslis

(coletado no ano
Schuncher. Recente, golfo de Inglefield, Groenlândia

de1901).

g
10
11

MZ 1 1482a. Vista interna de valva direita' x 1'4'
MZ ll482b. Vista interna de valva esquerda' x 1'4'
MZ 11482 a, b. Vista dorsal de valvas conjugadas' x 2'

12-13 Astarte fusca Poli. Plioceno, Mizeti-Catania,

12
13

Itália'

DPE/Bi (663) 3/1011. Vista interna de valva direita' x 3'
DPE,tsi i663i 3/1011. Vista interna de valva esquerda' x 3'

ESTAMPA ó
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ESTAMPA 7

(A91mt,.lS-?: Recente' golfo do México'
-l-3,
-' Eucrassaïella (Hybotophus) speciosa
ó.riin, Flórid;.iMod-ificado de Bovd e Newell' 1 968:8' Fig' 2A-C)'

1
2
3

próximo a

A.M.N.H' 28472. Yisla interna de valva direita' x 0'7'
A.M.N.H. 28472. Yista interna de valva esquerda' x 0'7'
A.M.N.H. 28472' Yisla externa de valva direita' x 0'7'

EIJA'
4-6, Crassatellites proÍextus Conrad' Eoceno, Clairbone'

4ColeçãoDP}lBi2l29a'Vistaexternadevalvadireita,mostrandodetalhesda
dorsal' x 2'

5
ã
.7-8,

*l*

t"Áia" umbonal exclusivamente; ad' ângulo
ornamentação
"
x 2'2'
Coleção DPEIBí}729L' Vista interna de valva dtreita'
Cotiao DPElBi2729c. Vista interna de valva esquerda' xl '8'

Rocha, uruguai'
Crassinella maldonadensìs (Pilsbry). Recente, La Paloma,

TColeçãoDPE/Bi,l58l4.Vistainternadevalvadireita,xl2,5(fotomicrografiaao
Nßv)
I Coleção DPE/Bi, 15814' Vista interna de valva esquerda' x 12'5 (fotomicrografia ao

l\ßv)

9-10, Crassinella minor Lea' Eoceno, Clairborne'

EUA'

gColeçãoDPE/Bi5T5.Vistainternadevalvadireita,x33(fotomìcrografiaaoMEV)
10 coleção DpE/Bi;ii. v'i'rtu i*"*u de valva esquerda, x 33 (fotomicrografia ao
MEV).
Guarujá' SP' Brasil'
11-12, Crassinella parvo ' Recente, Praia do Perequê'

1
12

I

x 1'
Coleção DPE/Bi 2817' Vista interna de valva direita'
x
Cobçao DPE/Bi 2817' Vista interna de valva esquerda'

1

ESTAMPA 7
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ESTAMPAS
1-3, Eucrassatello decipiens Reeve Recente, Austrália'

1
2
3

MZSP 11507. Vista dorsal de valvas conjugadas' x 1'
MZSP 1 150?. Vista interna de valva direita' x 1
MZSP I 1507. Vista interna de valva esquerda' x 1

4-5, Crassatellites gibbesi (Tuomey

& Holmes), Formação Caloosahatchie

(Plioceno), Florida'

EUA,

4
5
6-7 ,

DPE,tsi 265' Vista interna de valva direita' x 0'8'
DPE/Bi 265. Vista interna de valva esquerda' x 0'8'

Tivela iheringi DalI (\'leneridae), Recente, Ubatuba' Brasil'

6
7

DPEIFi2735 ' Vista interna de valva direita' x l'2'
DPEIB| 2'1.3 5 ' Vista interna de valva esquerda' x 1'2'

8-g,Cardiniahybrida(Sowerby),Mesozóico,Inglatena'(modificadodeCoxe¡sl"1959:578'
frg. E78, 2b e 2c)'

8
9

Vista interna de valva direita, x 1 '
Vista interna de valva esquerda, x

1

ESTAMPA B

Anelli.

1999 - Estqmpas

ESTAìæA 9
1-7 ,

pág' 30'
Bellerophon (Pharkidonotus) amazonicus Mendes' Calcário Mocambo'

l
2
3
4
5
6
7

LMO/I7B' Molde em látex. Vista lateral oblíqua de um molde externo' x 2
GPIIE 5147a. Molde em látex. Vista apertural, x?
DNPM 110. Molde em látex' Vista apertural, x 4,5'
GP/1E 5161. Molde em látex' Vista apertural parcial, x 3'5'
GP/18 5160. Molde em látex' Vista lateral, x 2'
GP/18 5147a. Molde em látex. Vista lateral, x ?
GP/IE 5159. Molde em látex. Vista lateral parcial, x ?

8-10,8.(Pharkidonotus)sp.n.Holótipo.Moldeexterno,calc¿irioMocambo'pitg'32'

g
9
l0

Gp/18 1795. Molde em látex. Vista lateral. Seta: elevação da selenizona na região
anterior da concha, x 4.
Gp/lE 1795. Moúe em látex. Vista apertural. Setas: nódulos na região posterior da
concha, x 3,7.
Gpllq 1795. Molde em látex. Vista abapertural. Setas: frleiras de nódulos na região
posterior, x 4,7.

ESTAMPA 9
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Esrlltæn

10

l-ll, straparolus

(Euomphalus) balistai Mendes. Moldes internos e extemos, calcario Mocambo,

pâg.34.

1
2
3
4
5
6
7
I
9
10
11

DNMP 044. Molde em látex, vista apical de molde interno, x 2'4'
GP|LE 5147a' Molde em látex, vista basal de molde externo' x 2'5
GP/IE 1703a. Vista apical de molde interno, x 2,6'
GP/18 1557F. Molde em látex, vista apical de molde externo, x ?
GP/IE 5148. Vista apical de molde intemo fiagmentado, x 1,6'
GP/lE 5153. Vista apical de molde interno ùagmentado, x 1,6'
DNPM 267. Vista apical de molde interno, x 2,3'
GP/IE 1701. Molde em látex, vista basal de molde interno, x 3
GP/18 5149. Molde em látex, vista apical de molde externo mostrando aspectos da
ornamentação x 2,4.
GP/18 5150. Molde em látex, vista basal de molde interno, x 2,5
GP/18 5147b. Molde em látex, detalhe da superficie da concha'

(Pensilvaniano), Bacia do
12, ? Straparolus (Euomphalus) åaljsfai Mendes. Formação Itaituba
Amazonas. GP/lE 5152, vista basal de concha silicificada, x 2'

ESTAMPA I
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ESTAì,PA 11
l-7 , Stegocoelia (Goniasma) lasallensis Mendes. Calcario Mocambo, pág' 38'

I
2

GP/18 5154. Molde em látex, vista lateral de um molde externo' x 3'
DNPM 270. Molde em látex, vista abapertural de um molde externo' x 3'6'

3DNPM2T0.Moldeemlátex,vistaabaperturaldeummoldeexterno'x3'6'
4DNPMlS4.Moldeemlátex,vistalateralparcialdeummoldeexterno'x4'3'
5GP/IE4058.Moldeemlátex,vistaaperturaldeummoldeexterno'x3'8'
6DNPMlSg.Moldeemlátex,vistaabaperturalparcialdeummoldeexterno,x4,5'

7

GPIlE 40348. Vista abapertural de um molde interno, x 5,7'

fragmentiário. x
8, Strobeus sp. Calcário Mocambo. LMO/13' vista lateral de um molde interno
2,5, páLg. 40-

Esperança,
9.14' Euconospira cl' brasiliensls Mendes, 9-lr2 ca|cittio Mocambo, 13-14 calcário
pâg.36.

9
l0
l1
12
13
14

LMO 158. Vista abapertural de molde interno, x 2,7'
LMO 158. Vista apical de molde interno, x 2,7'
LMO 158. Vista basal parcial de molde interno, x 2,7
LMO 158. Vista apertural de molde interno, x 2,7'
LES 21. Vista lateral de molde interno, x 1,7'
LES 21. Vista apical de molde interno, x 1,7'
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Esr¡ræ.1

12

1-3, Bellerophon sp., molde interno com restos

de

concha (carbonifero) procedência

desconhecida.

I
2
3

DPE/Ga 3526. Vista abapertural, x 1,5'
DPE/Ga 3526. Vista apertural, x 1,5.
DPE/Ga 3526. Vista lateral, x 1,5.

superior), Bacia do
4-5, Donaldina,? sp., contra molde em sílica, Formação Itaituba (carbonífero
Amazonas, Bom Jesus, Município de ltaituba, Pará'

4
5

DGP 1007. Vista aPertural, x 3,7.
DGP 1007. Vista abaPertural, x 3,7'

6-8, Worthemia tabulata (conrad), concha silicificada, Formaçãowayland (carbonífero
superior), Texas, EUA.

6
7
8

GP/lC-l04. Vista aPertural, x 2.
GP/lC-104. Vista basal, x 2'
GP/lC-l04. Vista aPical, x 2.

9-10, Trepospira depressa (conrad), concha silicificada, Formação wayland (carbonífero
superior), Texas, EUA.

9
10

DPE/Ga 3/643. Vista apertural, x 2,5.
DPElGa3l643. Vista basal, x 2,5.

ESTAMPA I 2
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ESTAI,PA 13
pírg' 33'
l-2, Euphemites sp. Molde interno com restos de concha, calcario Meruóca'

I
2

GP/IE 1868. Vista abapertural, x
GP/181868. Vista lateral' x 3.

3.

pág. 39.
3,? Gyrtispira sp.. Molde interno, calcário Mocambo. LMo 143. Vista lateral, x 6,

4-6, Orthonema sp.. Moldes internos, calcário Mocambo, pâg' 42'

4
5
6

LMO 151. Vista lateral, x 3,7.
LMO 15 I . Vista basal, x 3,7.
GPIE 5151d. Vista latetal, x 2,4.

1-11, Orthoceras sp. Moldes internos, calcario Mocambo, pitg' 43'

7
8
9
l0
1
12
1

DNPM 269. Vista lateral parcial de íÌagmocone, x 2'
GP/IE 5151. Vista lateral parcial de fragmocone, x 2,6'
LMO 90b. Vista de seção longitudinal de fragmocone, x 2'
DNPM 298. Vista lateral parcial de fragmocone,x2,2'
LMO 90. Vista lateral parcila de fragmocone, x 3'
LMO 101a. Molde em látex. vista lateral parcial de molde externo de fragmocone, x
2.
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EsrArßA 14
l-'7 Orbiculoidea prietqno Chonic' Calcário Esperança, paq' 44'

lGP/181843'Moldesinternosdasvalvasbraquialepedicularparcialmente
desarticuladas, x 4

2,5GP/IEl613a,b.Moldesinternosdeparteecontrapartedevalvapedicular,x4.

3
4
6
7

GP/1E
GP/18
GP/18
GPILE

1579. Molde interno de valva braquial, x 6'
1885b. Molde interno de valva braquial, x 8'
1567. Molde externo de valva pedicular, x 3'
1885a' Molde externo de valva pedicular, x 5'

ESTAMPA
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ESTAìIPA 15
1-8 cf. Brasilioproductus sp., Calcarios Contendas, Esperança e Meruóca, pág' 125'
1

x
DNPM 019. Calcário Contendas' Vista ventral de molde interno de valva pedicular'
3.

2
J

DNPM 019. Vista posterior de molde interno de valva pedicular, x 3'
DNPM 043. Calcrlrio Meruóca. vista posterior de molde interno de valva pedicular, x
2,5.

4

DNPM 043. Calcário Esperança.vista anterior de molde interno de valva pedicular, x

2,t.
5

DNPM 043. Calcario Esperança. Vista lateral de molde intemo de valva pedicular' x

6

DNPM

))

1,8.

7

I

01 1. Calc¡írio

Meruóca. vista anterior de molde interno de valva pedicular, x

DNPM 01 l. Vista posterior de molde interno de valva pedicular, x 2'
DNpM 003. Moldè em látex. Calcário Meruóca. Molde interno de valva braquial, x

)5
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EsrAtPA 16
lcr'Brasilioproductussp.CalcarioMocambo.GP1E/5155'Vistaventraldevalvapedicular,x
2,5,Pitg. 125.
Formação Itaituba, Monte cristo'
2-4 Brasilioproductus chronici Mendes. Espécime silicificado,
PA.

2
3
4

DGP VII-490. Vista interna de valva pedicular' x 2'
DGP VII-490. Vista lateral de valva pedicular' x 2'
DGP VII-490. Vista ventral de valva pedicular' x 2'

5,Productídeo.Formaçãoltaituba'Procedênciadesconhecida.DPE/Br6614.Espécime
silicificado. Vista interna de valva braquial, x 2'

6-3Productídeo.Espécimesilicificado,Formaçãoltaituba,procedênciadesconhecida'

6
?
8

DPE/BI 6614. Vista venttal,x2,5'
DPE/Br 6614' Vista dorsal,x2,5'
DPE/Br 6614. Vista Posterior, x 2,5

ESTAMPA I ó
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ESTAN|PA 17

l-4 Bwtônia peruviana (d'orbigny, 1842). Molde interno, calcalio Esperanç a,

1
2
3
4

DPE/Br 5. Vista
DPE/Br 5. Vista
DPE/Br 5. Vista
DPE/Br 5. Vista

p¿tg. 128.

anterior, x 1
ventral, x I .
lateral, x 1.
lateral, x 1.

silicificado, Formação Itaituba, Monte cristo,
PA. DGP VII-496. Espécime silicificado. Vista ventral, x 1'

5 Buxtonioides amazonicus (Katzer). Espécime

6 Buxtonioides amazonicus (I{atzer). Formação Itaituba, Bom Jardim, PA. DGP VII-499.
Espécime silicificado. vista dorsal mostrando detalhes do processo cardinal, x 1.

(d'orbigny). santa cruz de La sierra, Bolívia (carbonífero superior)'
DPE/BI 730. Espécime silicificado. Vista anterior, x 1,5 '

7 Buxtonia peruviana

8,9 Buxlonia sp. Espécime silicificado. Grupo Copacabana (Permiano), Totorani, Bolivia.

8
9

DPE,ßr 731. Vista lateral, x 1,5'
DPE/BI 73 1 . Vista Posterior, x 1,5.
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ESTAMPA 18

l-9, Linoproduclus

I
2
3
4

DNPM
DNPM
DNPM
DNPM

páry' 130'
sp. Molde interno de valva pedicular, calcário Meruóca'

004. Vista
004' Vista
004. Vista
004. Vista

Posterior' x 1'
anterior, x 1'
lateral, x 1'
ventral, x 1'

5DNPM004.Vistaanterior,mostrandodetalhedasinserçõesdosespinhosecostelas
dicotomizadas, x 1.
6 DNPM 005. Vista latenl, x 2'

7
I
9

DNPM 005. Vista ventral, x 2'
DNPM 005' Vista lateral, x 2'
DNPM 016. Vista lateral, x 2'

Esperança'
10, Linoproductas sp. Molde interno de valva pedicular, calcário

t0

GP/lE 5156. Vista ventral, x 2,5'

pág' 130
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ESTAMPA 19
1,

Linoproductus sp. Calcário Meruóca, pág. 130.

I

DNPM 005. Molde interno de valva pedicular. Vista posterior, x 3'

2, Linoproductu,s sp. Calcário Esperança, pág. 130.

2

GP/lE 5156. Molde interno de valva pedicular. Vista lateraì, x 2,5.

3,4, Linoproductidae. Espécime silicificado, Formação Itaituba, procedência desconhecida.

3
4
5-7

,

cf.

DPE/Br 2109. Vista interna de valva braquial, x 1,5.
DPEIBT 2109. Vista externa de valva braquial, x 1,5'

Crurithirls sp. Molde interno, calcário Esperança, pág. 156.

5
6
7

LES 56 a. Vista ventral de valva pedicular, x 3.
LES 56 b. Vista lateral de valva pedicular, x 5'
LES 56 b. Vista ventral de valva pedicular, x 5.

8-10, Phricodothyris mourai. Espécime silicificado, Formação ltaituba, Monte Cristo, PA.

8
9
10

DGP VII-152. Vista ventral, x 3,5.
DGP VII-152. Vista dorsal, x 3,5.
DGP VII-152. Vista lateral, x 3,5.
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ESTATæA20
ctisto, PA,
l-5, Neospirifer dresseri Mendes. Espécimes silicificados. Formação ltaituba, Monte
pág. 158.

I
2
3
4
5
6,7 ,

VII-I80. Holótipo. Vista dorsal, x 1,3
VII-I80. Holótipo. Vista ventral, x 1,3
VII-I80. Holótipo. Vista dorsal, x 1,4
VII-I80. Holótipo. Vista lateral, x 1,7
GP/IT 179. Parátipo'Vista ventral, x 1,5

DGP
DGP
DGP
DGP

Cristo' PA'
Neospirifer sp. n. 1. Holótipo. Espócime silicificado, Formação Itaituba' Monte
pág. 161.

6
7

DGP VII- 181. Vista externa de valva pedicular, x 2
DGP VII-I 81. Vista interna de valva pedicular, x 2
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ESTAIæA 21
1-2, Neospirifer sp. n. 2.

PA,
Holótipo. Espécime silicificado, Formaçäo Itaituba, Monte cristo,

píß. 163.

1
2

DGP 189. Vista ventral, x 3
DGP 1 89. Vista ventral, x 1,5

Parnaíba' piry' 164'
3-8, Neospirifersp. n. 3. Formação Piauí (Pensilvaniano médio), Bacia do

3
4
5

DNPM 024. Moide em látex, calc¿irio Meruóca' Vista dorsal' x 2'
LES 2'7. Calcirio Esperança' Vista interna de valva dorsal' x 2'
LMO I 17. Molde e. út"*, calcário Mocambo. Vista interna parcial de valva

e
U

LIvIO 154. Molde em látex, calciirio Mocambo. Vista interna oblíqua de valva
pedicular, x 1,7.
x
Llr4O lOie. Molde em látex, calcário Mocambo. Vista interna de valva braquial,

8

I,8.
x
DNPM 108. Molde em látex, calcario Meruóca. Vista externa de valva pedicular,

pedicular, x 1,7.

1,5.

ESTAMPA
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ESTAÌ\mA22
l-8 Neospirifer sp. n. 3. Calcários Esperança, Meruóca

e

Mocambo, pág' 165'

1
2

LES 24. Molde composto, calcario Esperança, valva dorsal, x 1,4'
calc¿i'rio Esperança', valva dorsal' x l'2'
LES 38. Holótipo. Molde
"ornpotto,
3LES38.Holótþo.Moldecomposto,calcárioEsperança,vistaanterior'xl'2'
LES 27.Paratipo. Molde composto, calcário Esperança, valva dorsal, x 1,2'.
DNPM 134. Molde em látex, calcário Meruóca, molde interno de valva pedicular, x i
DNPM 134. parátipo. Calcário Meruóca. Detalhe da musculatura de valva pedicular,

4
5
ó
7

x 1,8.
DÑpM 010. Molde em látex. Calcário Meruóca. Vista externa de valva pedicular com

I

detalhes das linhas de crescimento, x 2.
LES 31. Calcário Esperança. Vista interna de valva pedicular,

x 1,2'
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ESTAMPA23

l-8 GP/18 5157. Gên.

1
2
3
4
5
6
7
8

e esp. indeterminados. Formação Itaituba, sem pfocedência,

Vista dorsal. x 2
Vista ventral' x 2
Vista lateral, x 2
Vista anterior, x 2
Vista Posterior, x 2
Vista ventral, mostrando detalhes do braquídio, x 2
Vista posterior, mostrando detalhes do braquídio, x 2
jugal' x 4
Detalhe da região umbonal, mostrando o processo

pág

165'
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ESTATæA 24
moldes intemos' pág' 50'
1-3, Paltadin plummeri (Kege1,1951) n. comb' Calcario Mocambo'

1
2
3

GP/18 5157. Vista dorsal do cranídio' x 5,3'
DNPM 194. Vista dorsal de um pigídio, x 3,7'
GP/IE 5158. Vista dorsal do pigídio, x 4'

moldes
4-7, ? Phylloporidinae, Gen. e sp. indeterminados' Calcários Mocambo e Meruóca'
externos, PÍrg. 52.

4DNPMl2S.Fragmentodemfuio,vistaparcialampliadadaamostradafig.l0,x3'5.

5
6
7

GP/18 1833. Fragmento de métrio,x2,2'
DNPM 199. Fragmento de znitrio, x2,2'
DNPM 128' Fragmento de mârio,x2'

e Contendas' moldes
8-10, Schuchertellidae, Gen. e sp. indeterminados' Calcários Mocambo
internos, pâ9. 45.

8
9
10

DNPM 270. Valva pedicular fragmentada, x l '
LMO/I 17. Valva pedicular fragmentada, x 1
LMO/I 17. Valva pedicular fragmentada, x 1
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