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RESUMO 

Esse documento seguiu as normas especificadas no Edital de concurso de títulos e 

provas para a obtenção do Título de Livre-Docente no Departamento de Geologia Sedimentar 

e Ambiental, IGc/USP, sendo apresentada em forma de texto sumarizando parte da obra da 

candidata. Dessa forma, o documento apresentado está estruturado em um conjunto de 

artigos e capítulo de livro já publicados, bem como um artigo submetido e um texto inédito. A 

partir dos dados obtidos é apresentado um panorama sobre as pesquisas nos últimos anos a 

respeito dos cnidários ediacaranos e paleozoicos e as suas implicações paleoecológicas e 

paleoevolutivas. No capítulo 1 é apresentado um artigo, publicado em 2014, sobre a Origem 

e diversificação de Cnidaria: Neoproterozoico ao Cambriano Inferior (Origin and Early 

Diversification of the Phylum Cnidaria Verrill: Apparent Convergence of Molecular Phylogenies 

and the Fossil Record. Palaeontology, Frontiers in Palaeontology- Special Issue). Esse artigo 

apresenta uma revisão sobre as ocorrências de cnidários no Neoproterozoico, incluindo 

fósseis brasileiros, bem como uma abordagem sobre a implicação dos cndários fósseis na 

filogenia do grupo. A descoberta de um novo fóssil de Paraconularia sp. no Neoproterozoico 

do Brasil (Grupo Corumbá) e as suas inferências filogenéticas e evolutivas são apresentadas 

no Capítulo 2. Além disso, a análise filogenética dos conulários e a discussão das afinidades 

desse grupo junto aos Cnidaria e as implicações das ocorrências dos conulários na 

diversificação e paleogeografia durante o Paleozoico também são retratadas. Os resultados 

desses estudos são apresentados em um capítulo de livro, publicado em 2016 (Origin and 

Early Diversification of Phylum Cnidaria: Key Macrofossils from the Ediacaran System of North 

and South America. In: S. Goffredo, Z. Dubinsky. (Org.). The Cnidaria, Past, Present and 

Future. 1ed.Cham: Springer International Publishing AG), em um artigo de 2008 (Cladistic 

analysis of the suborder Conulariina Miller and Gurley, 1896, Cnidaria, Scyphozoa; Vendian-

Triassic, Palaeontology) e em um artigo de 2015 (Conulários do Devoniano do Brasil: 

importância paleobiogeográfica. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências 

Naturais). O capítulo 3 inclui dois artigos sobre a paleoecologia, morfologia e afinidades 

filogenéticas de Corumbella werneri, um cnidário ediacarano que apresenta relações 

filogenéticas com conulários. Um dos artigos, foi publicado em 2015 (Insights into the 

skeletonization, lifestyle, and affinity of the unusual ediacaran fossil Corumbella. Plos One). O 

segundo artigo, submetido, aborda mais especificamente as relações filogenéticas de 

Corumbella entre os Cnidaria (Phylogenetic position of the Ediacaran paleoscyphozoan fossil 

Corumbella, Corumbá Group, Brazil, among cnidarians). Por fim, são apresentadas as 

principais conclusões e as perspectivas futuras sobre as pesquisas com cnidários fósseis, 

além de outras importantes novas ocorrências fósseis no Grupo Corumbá. 

 

Palavras-Chave: Cnidaria, Ediacarano, Conulatae, Corumbella, tafonomia. 
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ABSTRACT 

This document followed the rules specified in the notice to tender for qualifications and 

tests to obtain the Title of Associated Professor in the Department of Sedimentary and 

Environmental Geology, IGc / USP, being presented in text form summarizing part of the 

candidate's work. Thus, the presented document is structured in a set of articles and chapter 

of book already published, as well as an article submitted and an unpublished text. From the 

obtained data is presented a panorama about the researches in the last years on the Ediacaran 

and Paleozoic cnidarians and their paleoecological and paleoevolutionary implications. 

Chapter 1 presents an article, published in 2014, on the Origin and Diversification of Cnidaria: 

Neoproterozoic to the Lower Cambrian (Origin and Early Diversification of the Phylum Cnidaria 

Verrill: Apparent Convergence of Molecular Phylogenies and the Fossil Record, 

Palaeontology, Frontiers in Palaeontology - Special Issue. This article presents a review on 

the occurrence of cnidarians in the Neoproterozoic, including Brazilian fossils, as well as an 

approach on the implication of the fossil record in the phylogeny of the group. The discovery 

of a new fossil of Paraconularia sp. in the Neoproterozoic of Brazil (Corumbá Group) and their 

phylogenetic and evolutionary inferences are presented in Chapter 2. In addition, the 

phylogenetic analysis of the conulariids and the discussion of the affinities of this group with 

the Cnidaria and the implications of the occurrences of the conulariids in the diversification and 

paleogeography during the Paleozoic are also portrayed. The results of these studies are 

presented in a book chapter, published in 2016 (Origin and Early Diversification of Phylum 

Cnidaria: Key Macrofossils from the Edited System of North and South America, in S. Goffredo, 

Z. Dubinsky, (Cladistic analysis of the suborder Conulariina Miller and Gurley, 1896, Cnidaria, 

Scyphozoa, Vendian-Triassic, Palaeontology), and in an article from 2015 (Conulariids of the 

Devonian of Brazil: paleobiogeographic importance, Bulletin of the Museu Paraense Emílio 

Goeldi, Natural Sciences). Chapter 3 includes two articles on paleoecology, morphology and 

phylogenetic affinities of Corumbella werneri, an Ediacaran cnidarian that presents 

phylogenetic relationships with conulariids. One of the articles, published in 2015 (Insights into 

the skeletonization, lifestyle, and affinity of the unusual ediacaran fossil Corumbella, Plos One). 

The second article, submitted, addresses more specifically the phylogenetic relationships of 

Corumbella among the Cnidaria (Phylogenetic position of the Ediacaran paleoscyphozoan 

fossil Corumbella, Corumbá Group, Brazil, among cnidarians). Finally, the main conclusions 

and the future perspectives on the researches with fossil cnidarians, besides other important 

new fossil occurrences in Corumbá Group are presented. 

 

Key words: Cnidaria, Ediacaran, Conulatae, Corumbella, taphonomy. 
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CAPÍTULO 1.  

Origem e diversificação de Cnidaria: Neoproterozoico ao Cambriano Inferior 

 

1.1. VAN ITEN, H.; MARQUES, A.C; LEME, J.M.; PACHECO, M.L.A.F; SIMÕES, M.G. 2014. 

Origin and Early Diversification of the Phylum Cnidaria Verrill: Apparent Convergence of 

Molecular Phylogenies and the Fossil Record. Palaeontology, Frontiers in Palaeontology 

(Special Issue) 1-14. doi 10.1111/12116 

 

O Filo Cnidaria, um grupo monofilético de eumetazoários diploblásticos, consiste em 

cinco classes, nomeadamente Anthozoa (Kayal & Lavrov 2008, Kayal et al., 2013) e as 

quatro classes de medusozoários - Cubozoa, Hydrozoa, Scyphozoa e Staurozoa (Daly et al., 

2007; este artigo, Fig. 1). A sinapomorfia de cnidários existentes é a presença de cnidae 

(Marques & Collins, 2004), que são organelas celulares microscópicas com diversas funções 

biológicas, incluindo a captura de defesa e presas. A anatomia relativamente simples e a 

organização de tecido de cnidários provavelmente surgiram precocemente durante a 

evolução animal (Dunn et al., 2008; Ryan et al., 2013), e há muito se pensou que o filo se 

originou e se diversificou em seus principais subclados durante o Proterozoico (ver, por 

exemplo, Shu et al., 2014 e referências citadas). As relações filogenéticas entre as classes 

de cnidários historicamente foram sujeitas a interpretações divergentes, tendo duas 

hipóteses mais amplamente assumidas (1) que os cnidários portadores de septos gástricos, 

nomeadamente antozoários, cubozoários e cifozoários, formam um grupo monofilético que 

exclui hidrozoários; e (2) que os cnidários que exibem um estágio de vida medusóide, 

nomeadamente cubozoários, hidrozoários, cifozoários e estaurozoários, formam um grupo 

monofilético (o subfilo Medusozoa) que exclui os antozoários (Brusca e Brusca, 2003). No 

presente trabalho, parece que a última hipótese, baseada em evidências morfológicas e 

moleculares comparativas, é o paradigma preferido. Este artigo sintetiza evidências 

moleculares e paleontológicas novas sobre o momento da origem da Cnidaria e suas 

classes e discute hipóteses filogenéticas alternativas para o táxon. Quanto ao registro 

fossilífero, nos concentramos em descobertas no intervalo Ediacarano-Cambriano. 

Conforme discutido no artigo, alguns desses achados constituem a evidência paleontológica 

mais forte até agora documentada para a existência de cnidários coronados durante o 

Neoproterozoico. 
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CAPÍTULO 2 

Afinidades e diversificação de conulários no Ediacarano e Paleozoico 

 

2.1. VAN ITEN, HEYO; LEME, J.M.; PACHECO, M.L.A.F.; SIMÕES, M.; FAIRCHILD, T. R.; 

RODRIGUES, F.; GALANTE, D.; BOGGIANI, P.C.; MARQUES, A., 2016. Origin and 

Early Diversification of Phylum Cnidaria: Key Macrofossils from the Ediacaran System of 

North and South America. In: S. Goffredo, Z. Dubinsky. (Org.). The Cnidaria, Past, 

Present and Future. 1ed.Cham: Springer International Publishing AG, p. 31-40.  

doi 10.1007/978-3-319-31305-4 

 

Estudos recentes de relógio molecular colocam a origem do filo Cnidaria dentro do 

Período Criogeniano (cerca de 850-635 Ma), com a separação entre as duas subfamílias 

(Anthozoaria e Medusozoa) também ocorrendo durante este intervalo de tempo. No entanto, 

os macrofósseis cnidários mais antigos, todos os medusozoa, ocorrem em rochas do 

Período Ediacariano tardio (cerca de 560-541 Ma). Corumbella werneri, atualmente 

conhecida dos estratos ediacaranos tardios do Brasil, Paraguai e Nevada (EUA), foi aliada a 

conulários, mas também compartilha semelhanças morfológicas com o fóssil Carinachites 

spinatus (Cambriano Estágio 1, China), e pode ser comparado com determinados fósseis 

tubulares, incluindo Sinotubulites e Wutubus annularis, da Formação Dengying, Ediacarano, 

China. A evidência mais forte de afinidade com cifozoários coronados é exibida por 

Paraconularia sp. da Formação Tamengo, Brasil (Mato Grosso do Sul). Finalmente, os 

quadriformes de Haootia das formações ediacaranas Fermeuse e Trepassy (sudeste de 

Newfoundland, Canadá) exibem intrigantes semelhanças morfológicas com os estaurozoa 

existentes e podem representar o registro mais antigo da musculatura metazoária. Juntos, 

C. werneri e Paraconularia sp. do Ediacarano podem confirmar a divisão entre as classes de 

medusozoários Cubozoa e Scyphozoa no prazo de aprox. 543 Ma. Se H. quadriformis fosse 

de fato um estaurozoa, então este taxon fóssil confirma a divisão entre a classe Staurozoa e 

todos os outros cnidários medusozoários no máximo até aproximadamente 560 Ma.  
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2.2. LEME, J.M.; SIMÕES, M.G.; VAN ITEN, H. & MARQUES, A.C. 2008. Cladistic analysis 

of the suborder Conulariina Miller and Gurley, 1896 (Cnidaria, Scyphozoa; Vendian-

Triassic). Palaeontology. 51(3):649-662. doi 10.1111/j.1475-4983.2008.00775.x 

 

Os resultados de uma análise cladística da subordem Conulariina Miller e Gurley, um 

grande grupo extinto de cnidários de cifozoários, são apresentados. A análise procurou 

testar se as três subfamílias de conulários (Conulariinae Walcott 1886, Paraconulariinae 

Sinclair 1952 e Ctenoconulariinae Sinclair 1952) reconhecidas no Treatise on Invertebrate 

Paleontology (TIP) são monofiléticas. Um total de 17 caracteres morfológicos foram 

classificados para 16 taxa de grupo, nomeadamente os gêneros Archaeoconularia, 

Baccaconularia, Climacoconus, Conularia, Conulariella, Conularina, Ctenoconularia, 

Eoconularia, Glyptoconularia, Metaconularia, Notoconularia, Paraconularia, 

Pseudoconularia, Reticulaconularia, Teresconularia e Vendoconularia. Os táxons 

medusozoários existentes Cubozoa, Stauromedusae, Coronatae e Semaeostomeae 

serviram como outgroups. A análise não ponderada da matriz de dados gerou 1057 árvores 

e a análise de ponderação sucessiva resultou em uma das 1057 árvores originais. O ingrupo 

é monofilético com duas autapomorfias, (a) a geometria quadrada da região oral e (b) a 

presença de uma periderme mineralizada. Dentro do grupo, o clado (Vendoconularia, 

Teresconularia, Conularina, Eoconularia) é apoiado pela geometria longitudinal sinusoidal 

dos cristas transversais e o clado maior (Conulariella, Baccaconularia, Glyptoconularia, 

Metaconularia, Pseudoconularia, Conularia, Ctenoconularia, Archaeoconularia, 

Notoconularia , Climacoconus, Paraconularia, Reticulaconularia) é apoiada pela presença de 

tubérculos externos, que no entanto foram perdidos no clado (Notoconularia, Climacoconus, 

Paraconularia, Reticulaconularia). Conforme proposto por Van Iten et al. (2000), o clado 

(Notoconularia, Climacoconus, Paraconularia, Reticulaconularia) é suportado por caracteres 

de terminação e alternância das costelas transversais no sulco da aresta. As subfamílias 

Conulariina, Paraconulariinae e Ctenoconulariinae previamente reconhecidas não foram 

recuperadas a partir desta análise. As características diagnósticas de Conulariinae 

(continuação do ornamento transversal através do sulco da aresta e falta de carina) e 

Ctenoconulariinae (presença de carina) são simplesiommorfias ou homoplasias, e 

Paraconulariinae é polifilética. As famílias Conulariellidae Kiderlen 1937 e Conulariopsidae 

Sugiyama 1942, também reconhecidas no TIP, são monogenéricas, e uma vez que não 

fornecem informações filogenéticas adicionais, devem ser abandonadas. 
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2.3. LEME, J. M.; GHILARDI, R.; BISSARO JUNIOR, M. C., 2015. Conulários do Devoniano 

do Brasil: importância paleobiogeográfica. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. 

Ciências Naturais, v. 10, p. 233-236.  

 

Conulários são cnidários, extintos, com teca fosfática. Representantes desse grupo 

ocorrem em uma variedade de fácies sedimentares do Pré-Cambriano ao Triássico. 

Conulários são característicos das faunas do Domínio Malvinocáfrico, sendo abundantes 

nas concentrações fossilíferas do Devoniano. Outras ocorrências são verificadas na 

Argentina, Peru, Paraguai, Uruguai e África do Sul. No Brasil, ocorrências de conulários são 

verificadas nas bacias do Amazonas, do Parnaíba e do Paraná. A fauna de conulários do 

Devoniano do Brasil é pouco diversificada, com três espécies, especialmente quando 

comparada com a fauna coeva da Bolívia, caracterizada por cinco espécies. C. quichua é a 

espécie dominante no Brasil e na Bolívia. A ampla distribuição paleobiogeográfica das 

espécies no âmbito do Domínio Malvinocáfrico sugere que essas foram euritérmicas, uma 

vez que ocorrem em terrenos das províncias Andina, Brasileira e Malvinocáfrica Sul-

africana. Essas duas últimas englobam áreas que estiveram situadas nas altas latitudes, 

próximas do pólo sul devoniano, enquanto a Andina esteve localizada em torno dos 40º a 

45º de latitude sul. A presença de C. quichua na Bacia do Amazonas reforça o caráter 

cosmopolita da espécie e demonstra a viabilidade de comunicações paleobiogeográficas 

entre os diferentes domínios do Devoniano Médio a Superior das bacias intracratônicas da 

América do Sul. 
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CAPÍTULO 3 

Corumbella werneri: morfologia, paleoecologia e afinidades filogenéticas 

 

3.1. PACHECO, M.L.A.F.; GALANTE, D.; RODRIGUES, F.; LEME, J. M.; PIDASSA, B.; 

HAGADORN, W.; STOCKMAR, M.; HERZEN, J.; PFEIFFER, F.; MARQUES, A. 2015. 

Insights into the Skeletonization, Lifestyle, and Affinity of the Unusual Ediacaran Fossil 

Corumbella. Plos One, v. 10, p. e0114219. doi 10.1371/journal.pone.0114219 

 

O fóssil de Ediacarano Corumbella é considerado um cnidário cifizoário, portanto, 

pode ser um dos raros exemplos de animais Neoproterozoicos. Infelizmente, o modo de 

vida, o estilo de esqueletização e a afinidade taxonômica têm sido muito controversos na 

literatura. Aqui, usamos micro-CT, SEM e análise de raios-X para comparar os modos de 

preservação de Corumbella, a fim de melhor compreender a simetria, modo de construção, 

estilo conservacional e taxonomia desse grupo. Os resultados sugerem que os espécimes 

articulados e desarticulados de Corumbella do Ediacarano do Brasil, Paraguai e os Estados 

Unidos, embora às vezes preservados de forma muito diferente, representam o mesmo 

táxon: Corumbella werneri. Corumbellídeos tinham uma teca flexível e provavelmente viviam 

com a sua parte basal ancorada no sedimento, bem como Conotubus. Quando 

considerados juntos, esses resultados sugerem que Corumbella foi um dos primeiros 

animais a construir um exoesqueleto, empregando uma microfama lamelar semelhante aos 

conulários. 
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3.2. PACHECO, M.A.F.P; LEME, J.M.; BRASIER, M.D; PARRYC, L.; BIDOLA, P.; 

HAGADORN, W.; STOCKMAR, M.; PFEIFFER, F.; HERZEN, J. & MARQUES, A.C. 

Phylogenetic position of the Ediacaran paleoscyphozoan fossil Corumbella (Corumbá 

Group, Brazil) among cnidarians. Artigo submetido Acta Paleontologica Polonica. 

 

Corumbella werneri Hahn et al., 1982 é um fóssil ediacarano originalmente 

documentado do Grupo Corumbá, Brasil. Corumbella é um dos primeiros fósseis de animais 

conhecidos com a capacidade de construir carapaça, tornando-se importante para a nossa 

compreensão da evolução da esqueletogênese animal. Embora já tenha sido sugerido como 

um cnidário, ainda não existe uma análise formal que avalie a posição filogenética de 

Corumbella dentro do Scyphozoa. Novos dados sobre a morfologia de Corumbella obtidos 

usando técnicas não-destrutivas revelam uma série de novos dados e interpretações sobre 

ultraestrutura, estrutura externa, estrutura interna e modo de vida. O objetivo deste estudo 

foi incorporar esses novos dados em uma análise filogenética formal para reavaliar a 

posição filogenética de Corumbella dentro da Cnidaria. Consideramos que, juntamente com 

os conulários, Corumbella fazia parte de um novo subgrupo dentro do Scyphozoa que 

chamamos o Paleoscyphozoa, um grupo irmão para Coronatae. Nesse sentido, os 

paleocifozoários seriam os primeiros representantes conhecidos de Scyphozoa a partir do 

registro fóssil. 
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Abstract 

Corumbella werneri Hahn et al., 1982 is an enigmatic Ediacaran fossil originally documented 

from the Corumbá Group (ca 543 Ma) of Brazil. It is hypothesized to be a sessile scyphozoan 

cnidarian characterized by an elongated polyhedral tube. Corumbella is one of the first known animal 

fossils with the capacity for building hard parts, making it important for our understanding of the 

evolution of animal skeletogenesis. Although already suggested to be a cnidarian, there is as yet no 

formal analysis assessing the phylogenetic position of Corumbella within the Scyphozoa. New data on 

the morphology of Corumbella obtained by us using non-destructive techniques reveals a series of 

new characters and interpretations regarding ultrastructure, external structure, internal structure, and 

mode of life. The goal of this study is to incorporate these new data into a formal phylogenetic 

analysis in order to reassess the phylogenetic position of Corumbella within the Cnidaria. We consider 

that, together with fossil conulates, Corumbella formed part of a new subgroup within the Scyphozoa 

that we here call the Paleoscyphozoa, a sister group to living Coronatae. In this sense, 

paleoschyphozoans provide the earliest known representatives of the Scyphozoa known from the fossil 

record. 

 

Key words: phylogeny, systematics, cladistics, Corumbella, Ediacaran, morphology, 

Cnidaria, Medusozoa, conulates. 
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CONCLUSÕES 

As pesquisas realizadas e resumidas nesse trabalho permitem concluir que: 

 

Os mais antigos cnidários fósseis conhecidos ocorrem em estratos de idade 

ediacariana e consistem em formas polipóides que eram não-biomineralizados ou 

fracamente assim. Um possível conulário pode primeiro ter aparecido (635-577 Ma), na 

Formação Lantian, Sul da China. No entanto, uma nova ocorrência de Paraconularia sp., em 

associação com Corumbella werneri, no Ediacarano (c. 543 Ma), Formação Tamengo, 

Brasil, confirma a origem dos primeiros cifozoários no Neoproterozoico.  

 

As recentes interpretações filogenéticas indicam que, juntamente com os conulários, 

Corumbella fazia parte de um novo subgrupo dentro do Scyphozoa, os Paleoscyphozoa, um 

grupo irmão de Coronatae atuais. Nesse sentido, os paleocifozoários representariam os 

primeiros Scyphozoa conhecidos a partir do registro fóssil.  

 

Em relação à Família Conulariidae, a análise filogenética indicou que as subfamílias 

Conulariina, Paraconulariinae e Ctenoconulariinae previamente reconhecidas não foram 

sustentadas como monofiléticas. Conulários são cnidários, extintos, com teca fosfática.  

 

Conulários são característicos das faunas do Domínio Malvinocáfrico, sendo 

abundantes nas concentrações fossilíferas do Devoniano. Outras ocorrências são 

verificadas na Argentina, Peru, Paraguai, Uruguai e África do Sul. No Brasil, ocorrências de 

conulários são verificadas nas bacias do Amazonas, do Parnaíba e do Paraná e, mais 

recentemente, no Ediacarano, Formação Tamengo.  

 

Corumbellídeos tinham uma teca espessa, mas flexível e provavelmente viviam com a 

sua parte basal ancorada no sedimento, bem como Conotubus. Quando considerados 

juntos, esses resultados sugerem que Corumbella foi um dos primeiros cnidários a construir 

um exoesqueleto, empregando uma microfábrica lamelar semelhante aos conulários.  

 

A associação entre Corumbella e macroalgas, incluindo os vendotaenídeos, pode 

indicar condições de águas mais rasas, ainda em zona fótica, ou seja, numa profundidade 

que receberia luz solar suficiente para que ocorresse a fotossíntese, indicando que teria 

condições paleoecológicas de habitat desde águas mais rasas, acima do nível de base de 

ondas de tempestades até mesmo, mais profundas. Adicionalmente, a presença de um 

exemplar de Paraconularia sp., completamente achatada, incompleta, preservando apenas 
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a região mediana, também reforça a hipótese de que Corumbella, deve ter habitado água 

mais rasas. 

 

A ocorrência de Corumbella werneri preferencialmente nos pelitos, enquanto, Cloudina 

nas camadas de calcário, indica que provavelmente habitaram ambientes diferentes, ou pelo 

menos o modo e a capacidade de preservação das carapaças deveriam ser distintos. 

 

A identificação de um horizonte de fragmentos de C. werneri, juntamente com 

fragmentos de Cloudina lucianoi pode contribuir para a indicação de limite entre 

parassequências. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

Mudanças significativas na composição e na dinâmica da Terra são observadas no 

final do Neoproterozoico. Neste período ocorreu um dos principais saltos evolutivos na 

biosfera, com o aparecimento de formas complexas de vida. Ocorreram também variações 

importantes no clima e na configuração dos continentes. Neste contexto, os processos de 

inovação biológica são comumente relacionados às mudanças ambientais em uma relação 

de causa-e-efeito. No entanto, ainda se conhece pouco acerca do Sistema Terra do 

Neoproterozoico, quando condições climáticas e tectônicas extremas podem ter amplificado 

os efeitos diretos e indiretos do meio ambiente na biologia e vice-versa.  

Em agosto de 2016 foi aprovado o Projeto Temático FAPESP (16/06114-6) “The 

Neoproterozoic Earth System and the rise of biological complexity” o qual pretende 

compreender acerca do Sistema Terra do Neoproterozoico a partir da integração de dados 

sobre a composição química dos oceanos, a evolução da vida e a configuração 

paleogeográfica do planeta entre o Criogeniano e o Cambriano inferior. Para tal, no projeto 

Temático serão desenvolvidos de forma integrada quatro grupos de trabalho (Work 

packages): (1) estudo sedimentológico e geocronológico de alta resolução de quatro bacias 

no Brasil e na África, compreendendo o intervalo de interesse, (2) análise detalhada do 

registro paleontológico dessas sucessões sedimentares (3) um estudo geoquímico e 

isotópico das mesmas sucessões sedimentares de modo a gerar um registro multi-proxy das 

variações dos ciclos biogeoquímicos nos oceanos, (4) reconstruir a paleogeografia do 

Neoproterozoico. Portanto o objetivo maior onde estão inseridas as pesquisas em 

andamento é entender as conexões existentes entre a vida, o meio ambiente e a tectônica 

no Neoproterozoico, em particular os efeitos do aumento da concentração de oxigênio e de 

nutrientes na origem dos metazoários. 

 

Integração entre os grupos de trabalho propostos no projeto Temático-FAPESP. 
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Dessa forma, os projetos em andamento e futuros vão atender as questões do 

segundo grupo de trabalho “Life Evolution” que irá estudar e compreender os aspectos 

paleoecológicos e paleoevolutivos do Grupo Corumbá (Neoproterozoico). Como primeiros 

resultados desse projeto foram publicados em 2017, dois artigos internacionais: 

 

PARRY, L.; BOGGIANI, P.C.; CONDON, D.; GARWOOD, R.; LEME, J. M.; McILROY, D.; 

BRASIER, M. D.; TRINDADE, R.; CAMPANHA, G. A. C.; PACHECO, M.L.A.F.; DINIZ, C. 

Q. C.; LIU, A. G. 2017. Ichnological evidence for meiofaunal bilaterians from the 

Ediacaran?Cambrian transition of Brazil. Nature Ecology and Evolution, v. 5, p. 1-36. 

 

BECKER-KERBER, B.; PACHECO, M. L. A. F.; RUDNITZKI, I. D.; GALANTE, D.; 

RODRIGUES, F.; LEME, J. M. 2017. Ecological interactions in Cloudina from the 

Ediacaran of Brazil: implications for the rise of animal biomineralization. Scientific 

Reports, v. 7, p. 5482. 

 

Atualmente, estão sendo desenvolvidos os seguintes projetos, relacionados abaixo. O 

desenvolvimento desses projetos está alinhado à projetos de Pós-Doutorado, de Doutorado 

e de Iniciação Científica. 

 

a) Icnofósseis da Formação Tamengo e Guaicurus (Grupo Corumbá, Ediacarano-

Cambriano). (Projeto Doutorado-FAPESP). 

A Explosão Cambriana representa um dos eventos mais críticos da história da Terra. 

Esse aumento na diversidade e complexidade de fósseis e de icnofósseis é marcado pela 

ampliação na exploração do sedimento, o que causou uma mudança drástica no ambiente e 

permitiu a formação de novos habitats. No Neoproterozoico, os icnofósseis são mais simples 

espelhando seus produtores, mas são de suma importância, pois descrever as 

características dessas atividades em um momento em que os organismos vivos simples 

estariam começando a se diferenciar e se especializar, auxilia no entendimento 

evolucionário dos mesmos. Utilizado de forma integrada à análise sedimentológica e 

estratigráfica, o estudo de icnofósseis vem sendo cada vez mais aplicado como ferramenta 

adicional à análise paleoambiental e estratigráfica de depósitos sedimentares. No Brasil, o 

registro de icnofósseis do limite Pré-Cambriano-Cambriano é escasso, tanto pela falta de 

unidades geológicas, como pela dificuldade de preservação de organismos simples, de 

corpo mole. No Grupo Bambuí, Formação Sete Lagoas, são encontrados icnofósseis 

atribuídos a Palaeophycus e Archaeonassa. Foram descritos icnofósseis de idade 

Cambriana na parte Norte da Faixa Paraguaia no Grupo Alto Paraguai de Skolithos linearis. 

Diplocraterion parallelum, Arenicolites sp. Na faixa Paraguai Sul, em Mato Grosso do Sul, 
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está localizado o Grupo Corumbá, na qual a Formação Guaicurus corresponde ao seu topo 

e possui contato inferior gradacional com a Formação Tamengo. A Formação Tamengo, de 

idade 542 Ma, representa rochas do limite superior do Ediacarano. Não é encontrado 

nenhum registro fossilífero ao longo da Formação Guaicurus, exceto macroalgas e 

icnofósseis com formato de tubos sinuosos, formando túneis sub-horizontais e uma rede 

irregular com múltiplas camadas, além de icnofósseis de aparência bilobada. Este projeto 

será fundamentado em torno de questões paleontológicas envolvendo a taxonomia 

juntamente com questões paleoecológicas, paleoambientais e bioestratigráficas dos 

icnogêneros em rochas presentes na Formação Tamengo e Guaicurus do Grupo Corumbá, 

auxiliando no entendimento da transição da evolução de organismos no limite do Pré-

cambriano e avaliando o impacto que bioturbadores causam no ambiente. Em caráter 

paleontológico estão relacionados a descrição morfológica e identificação taxonômica dos 

icnofósseis a partir de equipamentos como: estereomicroscópio, microscópio eletrônico de 

varredura, microtomografia, análise química por EDS e espectroscopia Raman. Descrever e 

compreender as ocorrências dos icnofósseis dessas localidades, pode auxiliar o 

entendimento do impacto em que organismos bioturbadores causaram no ambiente, como 

taxa de oxigenação e revolvimento do substrato, durante o processo de transição evolutiva 

dos metazoários. 

 

b) Estudo de microfósseis Pré-Cambrianos (Grupo Corumbá). (Projeto Pós-Doutorado-

FAPESP). 

As conexões entre inovações biológicas evolutivas e mudanças ambientais 

compreendem temas relevantes na área de geociências. Durante o Neoproterozoico a 

biosfera é caracterizada pelo registro das revoluções biológicas (e.g. aquisição de partes 

duras e surgimento dos metazoários) associadas a grandes mudanças climáticas e químicas 

nos oceanos (e.g. glaciações, depósitos ferríferos), porém, pouco se sabe a respeito das 

reais implicações destes eventos. Este projeto de pesquisa se encaixa no escopo do Projeto 

temático FAPESP (2016/06114-6), intitulado "The Neoproterozoic Earth System and the rise 

of biological complexity", pois visa preencher essas lacunas, integrando novas informações 

sobre a morfologia e composição de microfósseis eucariontes da Faixa Paraguai Sul com 

informações sobre a química dos oceanos, paleogeografia e tectônica da faixa entre o 

Criogeniano e o Cambriano. 

 

c) Distribuição estratigráfica de Corumbella e Cloudina da Formação Tamengo (Grupo 

Corumbá, Ediacarano). (Projeto Iniciação Científica). 

Apesar das interpretações sistemáticas, paleoecológicas e paleobiogeográficas 

elaboradas sobre Corumbella weneri e Cloudina lucianoi, muitas questões permanecem em 
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aberto, como, por exemplo, as relações tróficas, o modo de vida e o habitat destes táxons, 

bem como os processos e as condições paleoambientais de preservação destes 

invertebrados.  

Dessa forma, é constatado que estudos sobre a distribuição estratigráfica de detalhe, 

para Corumbella werneri e Cloudina lucianoi, no Grupo Corumbá, são escassos. Mesmo 

diante das informações disponíveis, até o momento, muitas questões, de cunho tafonômico, 

paleoambiental e paleoecológico, ainda não foram totalmente esclarecidas. Associados a 

outros fósseis, Corumbella werneri e Cloudina lucianoi corroboram uma conjunção de 

importantes processos da evolução biológica (como a aquisição de esqueletos 

mineralizados) e das mudanças que ocorreram no planeta ao longo da sua história 

geológica. Portanto, as questões relevantes ao estudo destes táxons estão estruturadas na 

determinação das características estratigráficas, relacionadas às questões tafonômicas para 

o estabelecimento das condições e paleoambientais e paleoecológicas, refletido pelo 

habitat, modos de vida e estrutura trófica. 

 

d) Tafonomia e preservação de fósseis ediacaranos da Formação Tamengo (Grupo 

Corumbá, Ediacarano). (Projeto Iniciação Científica). 

Não existem ainda estudos sobre a tafonomia de detalhe de fósseis Ediacaranos no 

Grupo Corumbá. A determinação das características da tafonomia desses fósseis ajudará a 

elucidar o estabelecimento de condições sobre o habitat e modos de vida. 

Portanto, considerando que certos aspectos relacionados ao estudo de fósseis do 

Grupo Corumbá são essenciais para estabelecer os eventos biológicos ocorridos no 

Neoproterozoico, este trabalho deve ajudar a uma compreensão mais detalhada dos 

padrões e processos biológicos e geológicos, subseqüente ao Fanerozoico. 

Serão descritas as a orientação dos espécimes, as estruturas sedimentares presentes 

no nível de ocorrência de fósseis, como abaixo e acima destes, as características 

biostratinômicas de fósseis, como fragmentação, desarticulação, transporte, alinhamento e 

convexidade e as características diagenéticas dos fósseis como tipo de fossilização. 

Finalmente, os projetos em andamento vão colaborar para a consolidação do 

estabelecimento da linha de pesquisa em macrofósseis ediacarianos, no âmbito da 

Paleontologia do Estado de São Paulo. 
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