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Figurâ I- Aflorarnentos da Fo.mação se¡ra AIta às margens

cia Rodovia Fausto Santomauro

(sp

127) (km

10,5), que liga os municipios de Rio ciaro e piracicar¡a, sp, e no
km 160,650 da Rodovia castelo
Branco (SP 280), próximo ao municipio de porangaba. Sp, modificado
de SoUsA ( t985)._p.f 4

Figula 2- Perfil de um trecho da Rodovia Castello Blanco (SP 280) evidenciando
a litologia plesente
quatro ìmportantes afìoramentos do Grupo passa Dois. modificado
de s.uJSA

Figura 3- seção colunar do afroramento
Rodovia caste'o lìranco
SIMd)DS

(lgg5)

cla pane basal da Formâção Terezina, situado

em

p.15

no krn 160,650

dâ

(sp 290), próximo ao nrunicipio de porangaba, sp, modificado

de

c/ r¡¿ (no prelo c)

t6

Figurâ 4- seção colunar do afloramento rocalizado no km r0,5 da Rocrovia
Fausto santomauro (sp
municipio de Rio Cla¡o, Sp. seguDdo

GlÌ

_^Rt)r ( 1999)

127),

l8

Figu'a 5' A) Afloramento locarizado às margens da Rodovia Fausto santomauro (sp
r27), km 10,5,
apresentando um notável contato (setas) entre os folhelhos pirobetuminosos
e calcários da
lrati (subjacente), e a seqtência de siltito/argiliro que compòem os sedimenros
da
Formação serra Alta (sobrejacenle), nesta seçàoi B) Afroramento da parte
basar da Formação
Formação

se¡ra Alta, locarizado no km r60,650 da Rodovia castelro Branco (sp 280), composto
por un.ìa
seqtiência de siltitos e fblhelhos, apresentanclo um dos dois níveis de
concreções carbonáticas
(setas) onde ocorrem os bivalves

l9

Figura 6- A1'loramentos da parte média e superior da Formação Corumbatai
nas proximidades do municipio
de Rio claro, sP, que f'orneceram mate¡ial para o presente estudo, rnodificado
de
(199g);
srMÒjift

Figura 7- Seção colunar do afloramento n" I, na pane inferior/média da Formação
Coru¡nbatai. ¡o distrito de
Ferraz, municipio de Rio Claro, Sp, segundo SrMô|s

& Kowalewski (t998)

.._p.22

Figrrra 8- Aflorâmentos f'ossilíferos da pane superior da Formação corumbatai
ao longo da
secundária que liga os munìcipios de Tambaú e santa Rosa do
viterbo,

sp, segundo

estrada

Torìrr:Lt.o

( 1999)

Itigura 9-

Seção colunar do aflo¡amento n" J, da Formação co¡umbatai, Iocalizado
rìa estrada secundária que

liga os

municipios

de

Tarnbaú

e Santa Rosa do Viterbo, Sp,

segundo ToRELr.o

L.H.C, M¿Io 1999, A,t¿l¡!'e (:tørlísicu ¿or t)¡wh,6 rto GruF prrsso Do¡s (Neorymìtuuù,
uøcia do P¿røn¡i, l|rusil: In1'licuçtj¿s t.txoftò,nicar Ewtktivût e hteohiogeigrilic"s,

Figura l0- Seção colunar do afìoramento n" 2, da Formação Corumbatai, localizado na
estrada secundária
que liga os municipios de Tambaú e Santa Rosa do Viterbo, Sp, segundo
TORELLO

Figura l1- Seção colunar do atloramento n" 3. da Formação Corumbatai. Iocalizado
na estrada

que liga os municipios de Tarnbaú

e

Santa Rosa

do Viterbo, sp,

secunclária

segundo Torì[t.LO

Figura l2- Afloralnentos da parte superior da Formação Co¡umbatai, localizados na
estrada secundária que
liga as cidades de Tambaú e santa Rosa do viterbo. sp. A) Afloramento n"

l,

apresentando três

niveis fossiliferos, indicados pelos colabo¡adores. incluidos na seqr¡ência de
siltitos com
intercalações de arenitos finos; B) Detalhe, em planta, do nivel fossililero (arenito)
do afloramento
no

2' representado por uma

seqüência de arenitos com intercalaçoes de siltitosi C) parte basal da

seção (arenito fino) do afìolamento n"
ârenitos. conl intercâlações de

Figura 13- Exemplos hipotéticos de

siltìtos.

3. representado por uma seqûência de arenitos finos

=---=-'--

e

rr,2g

Sér'ie cle Trarrsfbrmação Sirnples e Série de Tr.ansf'olmação Compiexa,

setas indicam o sentido dâs nlodificaçòes

37

Figura l4- Filogenia de um grupo hrpotético com
rnonofìléticos
AMoÌìtM

(t

seis táxons terminajs (A. B, C, D, E. I). Notar os grupos
(W; X, y, Z) e rnerofiléticos (parafilético=S; polifilético=T), modificado de

997).

Figura 15- Matriz hrpotética representando a distribuição de

l7

caracteres entre

I0 táxons

quaisquer.

Explicâçãot As djferentes coles indicam diferentes condições dos caracteres.
@ul= caracteres

multi-estadot arnarelo= caracteres binários: !:qSê: clado ausente

(missin{.¡

data)

Figura l6- Tipos diferentes de Dendrogramas. A) cladograma incruindo cinco táxons
terminais (R-v); B)
Árvore Filogenética incruindo cinco táxons te'minais (G-K) e seus anccstrars (w-Z);

c)

Não Enraizado incluindo cinco táxons terminais (l-_p), ¡nodificado de
(1997) -' ...
--_-- ---[igura l7- Fluxograma de trabalho e etapas

Diagrama

AM.RIM

-'=_-P.47

na realização de uma análise fìlogeuética. rnodificado de AMolìrM

( leeT)

lrigura l8- concha do

gènero Anhenbiu (Mendes), r949, com destaque para o rostro

rostro (R). cicatriz do músculo adutor anterior (AA) e linha palial

anterior lixpricaçâo

(Lp).--=--_p.Sg

f.,If.C, llle o
Ilucia

1

999, .Attülße

Io Pa¡má,

Cldísticø ¿ot ltíl\rh,es do Gru po paslta Doir (Ncop¿trhiu o),
'I (\o
ômitûr, E,otuti,a!ì ¿ hteohioge;grálícûr.

tJ¡asít: Inryticaçòe:t

Figura t9- Feições morfológicas internas e externas de GuirqlingiÕ uerdesi petli
Expricaçâo: cicatrizes dos músculos adutor anterior

&

Fúlfaro,

(AA) e posterior (Ap), protrator

1966
pediar

(PP), rerraror pedial anterior (RpA) e posterior (Rpp) e linha pariar (Lp);
dente cardinar (D)

e

rebordo plano (R). Modificado de SIMÒrìs (1992)

Figura 20- Musculatu¡a de Jacque|ra bta,tiliensi.t (Reed), r929 com destaque para
o músculo auxìliar
pedial/visceral' aqui descrito pela primeira vez Explicflçâo: Cicatrizes
dos músculos adutor
ânterior (AA), adutor posterior (Ap), retrato¡ anterior (RA), ret¡aror posterior (Rp)

e auxiriar

pedial/visceral

!-igurâ

(MA)

2l- Matriz inicial

de câracteres utilizada na análise filogenética da Família Megadesmidae
Vokes,
1967' ìncluindo os 32 táxons propostos inicialmente e 28 caracteres (em destâque
3 táxons nào

utilizados na análise final) Notal a âusência de caracteres referentes â musculatura (caracteres
l4

a 24)

apresentada

por 'rLtmhavúa Rohn & simões, rg97 e

Angq

ú¿a

Mendes,

1962

Figurâ 22- Matriz iinai de caracteres utriizada na análise filogenética da Familia
Megadesmidae Vokes. 1967
ìncluindo 29 táxons e 28 carac[eres. [xplicação: ve¡.melho: Grupo Ëxterno;
Subfamilia

vqde:

Vokes, 1967 (senu SIMols e/ ã¿, 1997); azul qþ¡q: Subfamília
Plesiocyprinellinae (r¿,r¿ srMó.s at dt., rgg'7), utilizados por srMÕLis
c/ ,,¿ (1997); âzur escurol
Megadesminae

táxons introduzidos na presente análise

Figura 23- Principais aspectos da dentição dos bivalves Explicâção: dentes laterais (L),
clentes cardinais (C),
ninfa ligamentar (rr)' cicatrizes dos músculos adutores anterior (AA) e posterior (Ap)
e linha palial
(LP), modificado de BoyD & Nriwr.).r. ( 1969)
_-'.

=-_-

.

t

.jg

-

Figura 24- Principais padrões de dentiçào ern bivarves: A) Heterodonte, B)
Actinodonte; c) Taxodonte.
Explicaçâo dente cardinal (CA), dente lateral anterior (LA) e dente lateral posterior (Lp)l
seta
indica região anrerior, modificado de M(xnì11

(1969).-=-.--'..=_--p.80

l'igura 25- Exemplos das notações propostas por Boyr) & Nlwu.l ( 1968) errL cha¡neiras
de crassateláceos:
A) l1¡'11çl¿p¡¡5 t¡tcciosut (Adarns). B) Asratte cqstqnea say. Expricaçâo: dentes laterais (L),
dentes cardinais

NDw]l-i-

(

t

(C), ligamento elástico (e), resililero (r) e ninfa (n), modificado de Boyr)
&

968)

Figura 26- Diagrama morfológico mostrando inferências sobre o tempo
cJe divergência dos trigoniáceos.
Explicação: para o permiano: Djultiano (D), Guadalupiano (G),
Leonardiano

Wolfcampiano (W), extraido de NlìwD_L & BoyD

(1975).

(L)

p.E6

e

L.H,C. MeIo 1999, Anólise Cldíîticu dot Uiwtt¿ì do Grupo pdsst Do¡s (Nlo4emti¿no),
ßacia do tuDdntt, ßt¿sil: Inryt¡cuçõer 't'oronôm¡cnli, Ewtttttivn c pateobiogeogr¿jlìcar.

Figura 27- Diagrama nìorfológico dos trigoniáceos com base nas conclusões de NEWELL
& BoyD (r975)
Deve-se levar em conta que a visão aqui utilizada, considerando a o¡namentação
como mais
importante do que feições da charneira no estaberecimento das linhagens evorutiva,
foi revista por
BoYD

&

NLtwDLr-

(1997), exrraido de NËvr'ELL & BoyD (1975)

Figura 28- Itadrões de dentição (grados) apresentados peros trigoniáceos (NE'/FLIGrado Trigonia'o (Neotìillon¡a cossmann,

l9r2) com destaque

& BoyD, r975):

A)

para os dentes estriados; B)

Grado Myophoriano (Neoschizodus Giebel, 1855); C) Grado Schizodiano (ó'cåriozlz.r
de Verneuil

&

Nurchison, t844) Explicâçâo: dente (d), ninfà (n) e platafbrma umbonal (p),
extraído de
Nìiu4jr.L & BoyD (1975).
D.88

Figura 29- Matriz iniciai dos caracteres u tilizados na análise filogenética d os gêneros pinzonel/a
Reed,
'lÞrraia cox, 1934, incluindo 35

193

Ze

táxons e 32 caracteres (em destaque os táxons não utirizados

m

matriz final) Bxplicâçáo: (*)= espécie+ipo

Figura 30- Matriz final dos caracteres utilizados na análise filogenética dos gêneros pr)rzo,
ella F(eed. 1932 e
'lþrraia Cox, 1934. ìncluindo
3l táxons e 32 caracteres Explicação: (*)_- espécie_tipo; em

vermeihe: Grupo Externot yçI!þ= táxons do Grupo passa Dois; g¿ql= ráxons
da Famiüa
Pachycardiidae Cox, 196l; azul cla¡o= ráxons da Sublamilia Eoastaninae
Boyd & Newell,
tq97

Figura

3l-

98

Arvore de consenso estrilo para os 128 cladogramas resultântes da análise de máxima parcimônia

(L=l I l; CI=¡0 RI:45). Explicação:

sera indica a poliromia

basal.

p.101

Figura 32- Árvore de consenso estrito para os 9 cladogramas resultantes da análise
de pesagem

(L=286: cl=84; Rl=90). Bxplicação sera indica

o táxon

rnais basal

da

sucessiva

subfamília

Plesiocyprinellinae Simões c/ al.,1997, estrela indica politomia envolvendo
os demais táxons da
Subfarnilia Plesiocyprinellinae S imões er al., 1gg7
102

Figttra 33- Arvore de consenso est¡ito para os 9 cladogramas resultantes da análise de pesagem

sucessiva

(L=286; CI=84; RI=90), mostrando a distribuiÇão dos caracteres

Figur, 3a- Á¡vore de consenso estrito (L= I tO; ç¡=39 RI=67) parâ os 28 cladogramas obtidos pela

análise

de máxima parcimôn¡a Explicação. seta indica a grande politomia envolvendo os táxons
dos
gêneros l)inzonerrd Reed, r932, r'*raia cox, 1934 e Norhoteftaia
Rohn, r985 (Grupo passa
Dois)

ll8

Figura 35- Alvore de consenso estrito (L= 326 Cl:76; RI=90) para os 20 cladogramas obtidos peta
análise
de pesagern sucessiva. Explicação: seta indica a politomia envolvendo os táxons das familias

L,H,C. ÌV¿ o 1999, A¡ttitise Cludísticu ttot ll¡:".:/th,et^ do Grupo pnt:;n Do¡r (Neop¿¡tniano),
ßucio ío Pdrun¡i,llto$¡l: Itn1ticr!çõ¿t tilronórticus, Ëvt;tit,o,; e pateobiogeigní!ìns,

crassatellidae Férussac, r822 e Astartidae d'orbigny, rg44; estrelas indicam os
resolvidos de táxons do Grupo passa Dois.
--...'..'-.

4 grupos

bem

p.lll

--- --------

Figura 36- Árvore de consenso esrrito (L= 326; cI=76; RI=90) para os 20 cladogramas
obtidos pela análise

de

pesagem sucessiva. rnostrando

a

distribuição

dos

caracteres

entre os

táxons
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Tabela

I-

classifìcação dos bivalves do Grupo Passa Dois (Neopermiano), segundo RrJNNJjai^R

Tabela 2- lndices de C/CA dos novos táxons incluidos na análìse. Explicação: (*)=

&

NrjwLLL

espécie-tìpo.

n.57

Tnbela 3- Relação dos gôneros que compõem o grupo irìterno da presente análise
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'7t

'fabela 6' Indices de alongamento
obtidos a panir do comprimento e da altura (C/A) rlas ccnchas. e as classes
de alongamento correspondentes, para os táxons (todas as espécies analisadas)
envolvidos na
análise. Dxplicação: (*)= espécie tipo

Tabelâ 7- Indices obtidos a partir da reiação entre comprimento total pelo
comprimenro anterior (C/CA) das
conchas, e as classes de equirateralidade correspondentes, pâra os táxons (todas

as espécies

analisadas) envolvidos na análise Erplicaçño:

($)= espécie-trpo; ('l)= rlado de litera¡ura

disponivel

nào
74

râbela 8' Simbologia utilizacla por llernard (1995, r896a, 1896b, 1897, 1898) e Munier.-chalmas
(r895)

na

repfesentação dos dentes cardinais, corn destaque para a lamela correspondente
a cada dente

originado Explicâçãot VD= Valva Direital VE= Valva Esquerda
l-abela 9- Compa¡açào entr.e os principais esquemas cle classifìcação p^ra os bivaÌves
do Grupo passa
Dois.
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s) Quadros
Qrradro

I- i2

táxons ter¡ninais rrtilizados nos grupos ¡nterno e externo definidos para a análise. Bxplicaçáo:

em âzul estão os novos táxons introduzidos em reraçâo àqueres utilizados por
srMÒES c/

¿rl

McIo 1999, A .ilise Cla¿tsìca ltos tìL,flle¿s do Gru¡ro pas'|f- Doír (Neopetn¡ttno),
ßacio do Pn¡øná, lt¡asit: Inpticq(16 I'ø.on¿,micas, Ewhtti|os ¿ pùteobitgeigrálicus.
L.H,C.

Quadro 2- classificação pa¡a os bivalves trigoniáceos, com base nos t¡abalhos realizados por
NEpELL &
BoyD (1975) e BoyD & Nrìwljr_L (1997)
Quadro 3- Táxons que compõem o gmpo interno utilizado no presente

estudo

p.67

Qrradro 4- Gtupo exlerno utilizado na análise e proposta de classificação lilogenética para
a

F-amilia

Megadesmidae Vokes. 1967

Quadro 5- Proposta de crassificação filogenética pâra os táxons do Grupo passa Dois Explicação
no
lexto

c) Gúficos
Gráfico

l-

PorcentagerÌì de gêneros das fanrírias que compõem
f'ormaçòes 'l'erezina

e

Corumbatai (RtJNNticAIì

&

a

malacofauna

do Grupo passa

Dors,

NDwn.L, l97l), com destaque para

a

predominância dos gêneros da Farnilia Megadesmidae Vokes. 1967
e Subfàmilia pinzonellinae

Beurlen

1954

ttelo 1999, An¿tite Ctodí$¡cd ¿or U^,ah,cl ¿o Grupo pos!|t Doi:, (Nco?emìøno),
Baciq ¿o Pa¡¿ná,Il¡asil: InJrl¡caç,aret T Lxonôrn¡ur, Eútutìvat, e palcobiol¡eigrújcis.
l,.H.C,

Rnsunro
No presente estudo são conduzidas, pararelamente, duas anárises cladístrcas
envolvendo 7 6%o dos rrivalves conhecidos da malacofàuna do Grupo passa
Dois
(Neope'niano), da Bacia do paraná, Brasir. A primeira anárise incrui
14 gêneros da
Família Megadesmidae Vokes, 1967, que são os elementos predominantes
das assembléias
de bivalves das f'ormações Serra Alta, Terezina e corumbataí (assembléias
de Anhemhia

./roesi, I'in:onella itlusa, pin:onella neorrcpica), que ocoûem em sucessão estratigráfica
no Estado de são Paulo. Essa análise teve por objetivo avaliar a consistência
da Família
Megadesrnidae Vokes, 1967 e das duas subfarnílias (Megadesminae vokes,
1967 e
Plesiocyprinellinae Simões er a1.,1997),recentemente propostas na literatura.

A análise inicial de r'áxirna parsirnônia resultou em 12g cladogramas igualmente
parcimoniosos (L:78; cr:51;Rl:70), sendo que sua árvore de
consenso estrito (L:1l];

cl:36; RI:45)

apresenta uma grande politomia basal envolvendo os táxons das duas

subfarnilias. Através da análise de pesagem sucessiva, foram obtidos

9

cradogramas

(L:283; CI:85; Rl:91) e sua árvore de consenso estrito (L:2g6; CI:S4;
RI=90) foi
adotada como hipótese de trabalho, apresentando a seguinte topologia:
A,srartira,
I)

leurikoclonta, [/acunellu- fr:Vacunella

+

Ityramu,s

l,htonial, (;uitutingia, ltatantltu. ./ucquesia,
lìerra:iu\,, (lusterellal' t:(u,sterel/u

llr¡xou

llunnegariel la

Austr(llomya

p le,s.tocvprine

llu,

j

Megctdesmus +

t,=l,lesiocyprinellct

-t-

l;'ava/ru + lìoxoa mtricun,ç+ l:tìoxoa intricüns +

iellu elongata* l:Holttttuusiellu elongata
ulnteului t orhonela + r'atnhaquyra* f:r'unthaquvrtt + coutperesia +

corunthataiens

lJoldhau'çiella

i:s),

-t,

+

i

.lTotdlruu;

_l_

Ánlænthia + /,ein:iul.

os resultados obtidos tronfì'nam a consistência da Famíria Megades'ridae Vokes,
1967 e das sublàmilias Megadesminae vokes, r967 e presiocyprinerÌinae
simões ¿¡ a/.,
l997 Além disso, suponaram o monofiletismo de noxoa Mendes, r952, sendo este gênero
composto pelas cspécies
(Mendes), 1944.

o

llo:ou a¡rtntbutaiensis Mendes,

1952

e lloxoa

tntrican,:;

mouol'iletìsmo de .lucque,sit Mendes, 1944 não f'oi corroborado,

devendo ser retomados os gêneros Hordløusielra Mendes, 1952 e l;'t,arru
Mendes, 1962,
para abrigar os espécimes de .lacquesia cr,ngata (Mendes). 1952
e .lucquesia armeicrai

l.,lr.C, Melh 1999,Å tilise Ct.t¿ßúêa ¿ot t]i,ittcs ¿o Grupo p.ßîa Doit (Ncot,¿tmiorc),
lìaciu do Pu¡ani, llrasit: Im7ticaç¡i¿t !'ãon,ôm¡cus, rwtu^ws e robobìoge;ga¡cas.

(Mendes), 1952 e ,/acquesia arcu(lta (Mendes), 1962, respectivamente.
Os gêneros
otlrcnella Mendes, 1963 e Guiratmgia petri &. Fúlfàro, 1966 (Formação Tatuí)
podem

ser

considerados distintos, respectivamente , de p/esiocyprine a HoIdhaus,
191g e Cowperesia
Mendes, 1952, contrariando sinonímias anteriores. por sua vez, os gêneros
lìerogiicora
Rohn, 1985. 1'untbaquyra Srmões el a/., no prelo b, Anhemhia (Mendes),
1949 e Lein:Ìa
Mendes, 1949 são atribuídos, pela primeira vez, à Farnília Megademidae Vokes,
1967.

A

segunda análise tern por objetivo escrarecer as relações de parentesco
dos
gêneros de bivalves da ordem Veneroida (pin:onella Reed,
1932 e I'erraia cox, 1934 e

Nothoterraia Rohn, 1985) comuns nas f-ormações Terezina, corumbataí
e Rio do Rasto
(assembléias d.e l'inzonella illusa, pinzonella neotroprca, I'erraia
curvata e Leinzta
.ilrzllr'i). Foram obtidos 28 cladogramas (L:104; cl=44; RI=102) através
da análise de
r¡áxima parcimônia e sua árvore de consenso estrito (L:lr6; cr:39: Rr:67)
apresenta

uma grande politomia envolvendo aqueles gêneros,
resultou em 20 cladogramas (L:31g;

A

análise de pesagern sucessiva

cr:77; Ri:9r), e sua árvore de consenso est.to

(L:326. Cl:16r RI:90) trás uma politornra envolvendo os táxons <ja
Superfàrnília
crassatellacea, ao passo que as relações entre os táxons do Grupo passa
Dois (pinzonela

Reed, i 932,

'l

e*aia cox,

1934 e

Nr¡trnte*tia Rohn, l9g5) estão bem resolvidas, tendo

sido esse resultado adotado como hipótese de trabalho. Desta f'orma a topòlogia
obtida
para os táxons do Grupo Passa Dois apresenta os seguintes grupos,
fora da Superfamília
'l'erraiopsi,s
rr:'['erraiops
crassatellacea:
is curvura + 'l'erraiopsi,s trcqut/ateralis +

|'errabpsi,t bipleuru], Notltr¡terraia, I'erraia

i

I'rn:,,ne//u

illtt:u'

tt: l'erraia

ulti,ssinrul

e

pin:onella

I'in:ottc/lu tntttr,ptc.uj.

o

gênero l)inzr¡nelra Reed, r932 é rnonoiìlético, pertencente à Farníria
Pinzonellidae Beurlen, r954. porérn, o gênero 'l'erraiu cox, 1934
não teve seu
rnonol'iletismo corroborado (grupo parafrlético), sendo atribuida a este
táxon apenas a
'l'erraia
espécie
ultis.sitna (Holdhaus), l9l g, gênero tipo da Família Terraiidae Beurlen,
I957a Para as demais espécies, t.c., |erran r'r,.v¿rld (Reed), 1929, 1'e*aia hipleura
(Reed), I929 e I'crraiu uequ uteruris Mendes. 1952, fbi resgatado
o gênero [erraiop,ris
Beurlen, 1953- sendo proposta a nova Farnília rerraiaosidae para abrrgá-lo.
Da lnesma
1òrma, o gènero Not/rcterraia Rohn, 1985 mostrou-se válido e distinto
de l.erraia

cox,

1934 e I'c*aiops¡'s Beurren, r953, sendo, ainda, o único representante
da nova Família

L,H.C, Mcllo 1999, Ah¡ílíîe Clulíltt¡ca
I|acio do Putøn¿. ß¡us¡l: Lntt¡caçòet

lor

ßìtryh,¿t do

t dxonòmica,^,

crupo po:$u

Etohtt^,ar

¿

Dois (Neopemiøno),

ntteohiosei! iJìcn.

Nothoterraiidae, As famílias Pinzonellidae Beurlen, 1954, Tenaiidae Beurlen, 1957a,
Terraiopsidae fam. n. e Nothoteraiidae flam. n. fonnam um irnportante grado basal
dentro
da ordem Veneroida. Por sua vez, as famílias Schizodidae Newell & Boyd, 1975
e
Pachycardiidae

cox, 1961, e Astartidae d'orbigny, lg44 e crassatellidae Férussac,

1822,

não são monofìléticas não erìcontraram suporte na topologia obtida, rnuito embora
a barxa
representatividade de seus gêneros na análise possa ter conduzido a esse resultado,
o qual
poderá ser refutado em estudos ulteriores.

Adicionahnente, as análises cladísticas realizadas não comprovarn as relações de
parentesco entre os gêneros de bìvalves do Grupo passa Dois (pin:.ne/la
Reed, 1932 e
'|'erraia Cox,
1934), com táxons do Triássico da Arnérica do Nofte, Europa e da Nova
zelãndia (Balant io'elena speden, 1962, Ivigonodus Alberti, Ig64, Kaihabella chronic,
1952, l'aclwcartlia llauer, 1857 e Hemina¡u,r' Neumayr, rggr

),

sugeridas por autores

prévios, com base na semelhança rnorfológica. Desta f'orma, a sirnilaridade
morfológica de
táxons tipicos das assembléias de l'tnxtnellu il/u;u e pinxtnellu neorropicu com
elementos

triássicos, deve-se, provavelmente,

à

homoplasia. portanto,

os

lno<ielos

paleobiogeográficos que sugerern provável alinìdade tethiana e uma idade triássica
para os
táxons do Grupo Passa Dois, com base em relações de parentesco estabelecidas
a partir da

morlologia daqueles táxons, devem ser reexaminados,

o

confronto dos resurtados otrtrdos com os dois principais esquemas de
classificação prévia, para os bivalves do Grupo passa Dois. pennite constatar (1) um
aulrento na diversidade da rnalacolauna do Grupo passa Dois, com o resgate de 3 gêneros
e o reconhecìmento de

4 làmílias novas, (2) urn aulnento no conhecirnento morfológico de

todos os táxons examinados, resullando na emenda das diagnoses genéricas de Anhenthia

(Mendes), 1949, Lein:ia Mendes, 1949, Jucque,siu Mendes, 1944 e Orhonella
Mendes,
1963, e descrições específicas de pin:onel/a tllu.ta Reed, 1932, r'in:onella neotropicu
(Reed), 1928, 7'erraiop.si,s uequi!uterali,s (Mendes), 1952 e I'etaiops¡., curvatú (Reed),

(3) o esclarecimento do posicionarnento taxonômico e das relações de parentesco
entre os táxons da Família Megadesmidae Vokes, 1967 tr(iuirutrngr¿¡ petrì & Fúlfàro.
1929 e

1966, .lucqttcsia Mendes, 1944. lloxou Mendes, 1952, othonela Mencles, 1963,
'1'amhaquvra

simões et al.. no prero b, Retogiicora Rohn, r9g5,

Le

inzia Mendes, 1949

e

Anhenbia (Mendes), 1949) e da ordem veneroid a (pin:onella Reed, 1932, I'erraia Cox.

L.H.C. M¿Io 1999, Andlise Cludísticû ¿os lJi,ah,¿s (to G¡upo patso t)ois (N¿opetmioho),
llacìa do Pø¡and,Ij¡otil: ImJrticøções Tttonômicû¡ Elotutit6 ¿ paleobiog"ignj¡co".

1934 e Notltoterr(iia Rohn, 1985). Finalmente, o alto grau de endemismo
da malacofauna

do Grupo Passa Dois é novamente ressaltado.

L.E.C. Mello 1999, Ahölise Clo.lß¡ìcø dos Bú'olv.ts do G¡upo Passa Ðoìs (Naopennìarlo),
Bûc¡a do Parun¿, Bfas¡l: Implìcações Tøxon6mìcaq E olulit'os e Pûleobíogeoqtófcn,

Ansrucr
Two analysis were camied out with cladistic methodology, in order to clârifl/ the
phylogenetic affinities of endemic bivalves ofthe classical Late Permian Passa Dois Group

biota, Paraná Basin, Brazil. In the first analysis, 14 genera of the Family Megadesmidae

Vokes, 1967, including the most common taxa of bivalve âssemblages from Sena Alta,
Terezina and Corumbataí formations (Anlæmbia froesi, Pinzonella illusa and Pinzonella

neottopica assemblages) were examined. In this analysis the consistency of the Family
Megadesmidae Vokes, 1967 and the two subfamilies (Megadesminae Vokes, 1967 and

Plesiocyprinellinae Simões et al., 1997) were evaluated.

The simple parsimony analysis resulted in 128 equaly parcimonious cladograms
(L=78; Cl:5 1; RI:70), and its strict consensus tree (L:1

1

l;

CI=36; RI:45) showed a basal

politomy including taxa of both subfamilies. Successive weighting analysis resulted in 9
cladograms (L:283; CI:85; RI:91) and its strict consensus free (I=286;

CI:84; RI:90)

was assumed as work hypotheses, The following topology was obtained: Astartila,
Pleurikodonta, Vacunella+ {=Vacunellø + Pyramus

+

Australomyq

+

Megadesmus +

Myonia|, Guiratingia, Itatamba, Jacquesia, Plesiocyprinella* {:Plesiocyprinella +
Ferraziøj, Casterella* {=Casterella'l Favalia

i

Roxoa inÛicans+ l=Roxoa intricans +

Roxoa corumbataiensisl, Holdhausiella elongata* {:Holdhausiella elongata +
Holdhausiella almeidai

+

Othonella

+

Tambaquyra+ l='l'ambaquyra

*

Cowperesia +

Runnegariella + Anhembia + Leinzia].

The results corroborated the family and subfamilies consistency. Yet,
monophyly

of

Roxoa Mendes, 1952 was confirmed, being represented

by

the

Roxoa

columbcrtaiensis Mendes, 1952 and Roxoa intricans (Mendes), 1944. On the other hand,
Jacquesia Mendes, 1944 is not a monophyletic genus. Thus, Holdhausiella Mendes, 1952
and

Favalia Mendes, 1962 should be brought up to accommodate the species Jacquesia

elongata (Mendes), 1952, Jacquesia almeidai (Mendes), 1952, and ,Iacquesia arcuata
(Mendes), 1962, respectively, The status
Guiratingia Petri

& Fúlfaro,

of the genera Othonella Mendes, 1963 and

1966 (Tatuí Formation) was corroborated. They can not be

attribtúed to Plesiocyprinella Holdhaus, 1918 ànd Cowperesia Mendes, 1952, as suggested

L.E C, Mello

1999, Anàlise Cladlsticø do! Bìlaheß do ctupo Posto Doir (Neopemlano),
Røcìa do Pøraná, BrusiL: Implicaçõeß Taxohômicas, Erolut¡t'ds e Pûleob¡ogeogr¿Íìcøs,

by previous authors. Furthermore, the gonera l?elogiicolaRohn, 1985, Tambaquy,,a Simões
et al., in pressb, Anhembra (Mendes), 1949 and Leinzia Mendes, 1949 were attributed for
the first time to the Family Megâdesmidae Vokes, 1967.

The main goal of the second analysis is to clarifu the relationships between the
common Passa Dois Group genera (Pinzonella Reed, 1932 aîd Terruia Cox, 1934 and

Nothoterraia Rohn, 1985) from Pinzonella illusa, Pinzonella neotopica, T'erraia curvata,
and Leinzia sl¡øilis assemblages (Terezina, Corumbatai, and Rio do Rasto formations)

within Veneroida. Twenty eight cladograms (L:104; CI:44; RI:102) were obtained with a
simple parsimony analysis. The strict consensus tree (L=116; CI:39; RI:67) showed a

politomy including those genera. The successive weighting analysis resulted

in

20

cladograms (L:318; Cl=77; RI:91). The obtained topologl

of its strict

(I;126; CI:76, RI:90) have a politomy, including the

Crassatellaceans bivalves,

consensus tree

However, the relationships between Pinzonella Reed, 1932, Terraia Cox, 1934 and
Nothoterraia Rohn, 1985 are well resolved, presenting the following groups'. Terraiopsis
{:Terraiopsis curvata + 'I'erraiopsis aequilateralis

I

Terraiopsis bipleura}, Nothote//aia,

Terraia {:Terraia altissima} and Pinzonella {:Pinzonella illusa

+

Pinzonella

neotropical apart from Crassatellaceans.
"

Pinzonella Reed, 1932 is monophyletic, belonging to the Family Pinzonellidae
Beurlen, 1954. Terraia Cox, 1934, tlpe genus of Family Teraiidae Beurlen, 1957a, is
paraphyletic and represented only by Teruaia altissima (Holdhaus), 1918. The genus
Terraiopsis Beurlen, 1953 was revalidated including the following species attributed to the
new Family Tenaiopsìdae: Terraiopsis cunata (Reed), 1929, Terraiopsis bipleura (Reed),
1929 and Terraiopsis aequilateralis Mendes, 1952. The stat:us of Nolhoterra¡¿ Rohn, 1985

(Nothoteraiidae n. fam.), as a distinct genus, was confirmed. The families Pinzonellidae

Beurlen, 1954, Tenaiidae Beurlen, 1957a, Teraiopsidae n. fam., and Nothoterraiidae n.
fam. are an important basal grade within Veneroida. However, the families Schizodidae

Newell

&

Boyd, 1975, Pachycardiidae Cox, 1961, Astartidae d'Orbigny, 1844, and

Crassatellid¿e Férussac, 1822 were not recognized as monophyletic groups.

Additionally, the relationships between the Passa Dois Group bivalves (Pinzonella
Reed, 1932, and Terraia Cox, 1934) and Triassic genera from North America, Europe and

New Zeland

(,Ba lantioselena

Speden, 1962, Trigonodus Alberti, 1864, Kaibabella Chronic,

L,H.C. Mello I

Anóhe Cladßticø dos Biwhles do Gtupo Pøsso Do¡s (Neoperrrrìoho),
Brotil: Impl¡cações Tùoh6m¡cas, Etolut¡vos e Paleobiogeogúfícas,

999,

Bøcíø do Paruná,

1952, Pochycardia Hauer, 1857, aîd Heminajas Neumayr, 1891), suggested by previous
researchers, based on morphological similarities were not confirmed. These similarities are

probably due to homoplasy. Consequently, paleobiogeographycal models based on those
phylogenetic relationships, suggesting a Tethian affinity and Triassic age to the Passa Dois
Group bivalves are not justifiable.

The results obtained herein allow to affrrm that: 1- the Passa Dois Group biota is

more diversified than previously thought, including
geneÍa Guiratingia Petri

& Fúlfaro,

4 new families; 2- the following

1966, Jacquesia Mendes, 1944, Roxoa Mendes, 1952,

Othonella Mendes, 1963, Tambaquyra Simões er

al, in press

b, Relogiicola Rohn, 1985,

Leinzia Mendes, 1949, and Anhembia (Mendes), 1949 belong

to

megadesmids, and

Pinzonella Reed, 1932, Terraia Cox, 1934, Temaiopsis Beurlen, 1953, and Nothoterraia

Rohn, 1985 to veneroids, and 3- the Passa Dois Group bivalves are highly endemic. In
addition, several taxa are re-described {e.g., Anhembia (Mendes), L949, I-einzia Mendes,
1949, Jacquesia Mendes, 1944, Othanella Mendes, 1963, Pinzonella illusa Reed, 1932,

Pinzonella neotropica (Reed), 1928, 'I'erraiopsis aequìlateralis (Mendes), 1952, and
IÞrraiopsis cur.vara (Reed), 1929) in this document.

L,H.C, Mello 1999, Anólìse Clodßllca dos B¡vabes .Io G¡üpo Po{sa Doìs (Neopen riano),
Bqc¡o do Paroná, Búr¡l: Implìcações Tøxonâmìcos, Evolat¡t'as e Paleoblogeogrófrcas,

AcR¡oncrn'rENTos
Gostaria de manifestar meus sinceros agradecimentos

à

colaboração

prestada por inúmeras pessoas, instituições de ensino e pesquisa e agências financiadoras
que tornaram possível a realização do presente estudo, em especial:

Ao Prof. Dr. Marcello

Guimarães Simões pela orientâção até aqui

dispensada, pela suprema dedicação à Paleontologia servindo de estímulo para que seu

caminho seja seguido, e sobretudo pela amizade em todos estes anos de convívio, nunca
deixando de lado o respeito e a compreensão. Meu muito obrigado.

À

Fernanda de Freitas Torello, com muito amor, desejando que todo o

apoio, dedicação, paciência e amizade que sempre estiveram presentes, continue cada

vez

mais forte no longo caminho que nos espera,

Ao eterno amigo Renato Pirani Ghilardi pela inestimável ajuda, amizade

e

convivência nos últimos anos.

Ao amigo Prof. Dr. Antonio Carlos Marques (FFCLRP,{B-USP)

pela

constante e fundamental ajuda, pela amizade e estímulo.

Aos amigos Prof. Luls Eduardo Anelli (DPE{G-USP), Prof. Nelson
Bemardi (IBB-IINESP) e Prof Dr. F¡ancisco de Assis G. de Mello (IBB-UNESP) pelas
discussões e comentários valiosos.

Aos docentes do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia (IG-USP),
Prof. Dr. Armando Márcio Coimbra (in memorian). Prof Dr. Thomas R, Fairchild, Prof,

Dr. Paulo Roberto dos Santos, Profa. Dra. Mary Elisabeth C. B, de Oliveira, e do
Departamento de Zoologia (IB-USP), Prof. Dr. Nelson Papavero e Prof. Dr. Walter Narchi,
por contribulrem em minha formação cientifica.

Ao Prof Dr. Cláudio Riccomini, pela paciência, compreensão e
dispensados nos últimos três anos.

apoio

i

L,E,C, MeUo

1999, An¿lise Clødlslìcø dos Bìwlves ¡lo Gtapo Posso Doß (Neoperrn¡ono),
Racìø do Porunó, Brur¡L lrnpllcações Tø@n6m¡caù Eeohui'as e Palcob¡ogeogú|ìcos.

Ao Prof Dr. Michal Kowalewski (Virginia Tech Universiry, USA), pelo
importante conhecimento paleobiológico e tafonômico transmitido duranûe sua breve
estada entre nós.

À

Profa. Dr, Rosemarie Rohn Davies (IGCE-UNESP

-

Campus de Rio

Claro) e à pesquisadora Carla Klein (IGiUNISINOS-RS) pelo empréstimo de material
indispensável pala a realizaçäo deste estudo.

Aos funcionários do Instituto de Geociências (USP), em especial Ana Paula
Cabanal Pentagna (Seção de Pós Graduação) e Ivone Casseb (Coleção Científica), pelo

auxílio, sempre que necessário.

Ao Depârtamento de Zoologia (IBB-[INESP), por não restringir o acesso às
suas dependências e equipamentos, facilitando a realização deste estudo.

Aos docentes e funcionários do Departamento de Zoologia (IBB-UNESP),
pela amizade e importante auxílio.

Ao CNPq, pelo indispensável apoio financeiro prestado através da bolsa de
mestrado e à FAPESP (Proc. 9415021-3 ,96/9708-9) pelos recursos oferecidos, em especial
para a aquisição de equipamentos e a realização dos estudos de campo.

À Nyrle Freitas

e Adriana Interdonato, pela leitura e correção gramatical do

documento e pela atenção dispensada;

Aos amigos de todas as horas Ligia Banoso Simões, Ana Cecília Barroso
Simões, Juliana de Moraes Leme, Sabrina Coelho Rodrigues, Renata Cecília Amaro,

Maria Femanda de Almeida Dutra, Ana Paula Caze¡ta Farro e André Pietsch Lima, pelos
momentos agradáveis e estímulo constante.

Aos meus pais e familiares por acreditarem em mim e me incentivarem
sempre.

..."the truth of evolution is there, in the rocks,

waiting patiently to be revealed".
(NErsoN & pr.ArNrcK,

t98l; p. 40)

..."Since the bivalve record appears good, with more thanT0yo
completeness, if would seem surpris¡ng úhat, despite the

widespread use of cladistics in the study of other groups,
bivalve workers, both neontologists and paleontologists,
have been extremely slow to embrece its mefhods,.
(Harper, 1998; p. 258)

..."the role ofgeographic isolation in the pontian radiation is
unclear, but geographic and microgeographic heterogenei{v in
space and time are suggested by the complex history ofthe

inland sea. The isolated Paraná Basin of South America was a
site of similar but less dramâtic molluscan radiation in

Permian time. The Pontian and Peraná examples illustrate the
importance of geographic factors in the control of radiation".
(STANLDY, 1979,

I990)
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I. rNTRODUÇÃO
A origem endêmica

do

da malacofauna do Grupo passa Dois Q.,leopermiano), da Bacia

Paraná, que ocorre

em

sucessão estratigráfica

nas formações Serra Alta,

Terezina,/corumbataí e Rio do Rasto (assembléias de Anhembia
fi.oesi, pinzonella illusa,
Pinzonella neotropica, Terraia curvata, Leinzia similis, paleomutela\ platinensis)
constitui

um capítulo à parte na história evolutiva da classe Bivalvia (srMõEs et at.,

1997).

conforme destaca srMÕES (1992), asolução dos problemas evorutivos que ainda
persistem,
relacionados às afinidades dos táxons que compõem a malacofauna
do Grupo passa Dois,
bem como sua morfologia funcionar e pareossinecorogia, constitui um
dos temas mais
interessantes da Paleontologia de Invertebrados do Gondwana da
América do Sul.

Em sua exaustiva revisão taxonômica dos bivalves do Grupo passa
R.NNE.AR

& Newplr- ( l97 r )

Dois,

notaram que a fauna é composta por táxons atribuídos

principalmente a duas superfamílias (pholadomyacea Gray, l g47 e crassatellacea
Férussac,
1822), sendo os demais elementos de ocorrência rara na malacofauna (e.g,
coxesia

mezzalirai Mendes, 1952 e Naiadopsis rameüosus Mendes, r 952). os resultados
dessa
pesquisa foram. em parte, confirmados por análises cladísticas mais
recentes (SlvÕEs el
al.,1997).

Nos últimos anos,

entretanto, diversos novos táxons foram propostos

principalmente para as assembl éias de Anhembia
froesi, Pinzonella illusa e paleomutela\
platinensis (MARANHÃo, 1986; RoHN, 19gg; sruÕEs & ANELLT, 1995). parareramente,
novas assembléias foram também descritas, tais como a de Terraia curvata (RoHN
&,
stMons, 1997) e de Tiaraju (Klrnv, 1997), situadas estratigraficamente nas proximidades
do contato entre as formações Terezina e Rio do Rasto, arnpriando e complementando
o
esquema evolutivo proposto por srMÕEs et at. (199g) para os bivalves permianos
da Bacia
do Paraná.

A

despeito dos novos avanços obtidos, r:uitcs táxons (e.g., Jacquesia elongata
(Holdhaus), 1918; Jacquesia crcuata (Mendes), 1962; Jacquesia armeitrai (Mendes),

1952;

Anhembia.froesi (Mendes), 1949; Leinzia srnllrs Mendes, 1949; Leinzia gigantea Mendes,
1949) permaneciam inadequadamente descritos, particurarmente no que tange à
morfologia
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interna das conchas (e.&, cicatrizes musculares; chameira). consequentemente,
classificações sistemáticas e relações de parentesco fundamentadas nestes dados
(MENDES,
1952;

RL

TNEcAR

& NEwELL, l97r) poderiam não

se¡ verdadeiras. Além disso, a validade

de alguns gêneros (e,g., Holdhausiella Mendes, 1952) ou espécies (e,g,, Leiwia
gigantea

Mendes' 1949) da fauna, pode ser questionada, com óbvias impricações para a análise
da
diversidade da malacofauna, bem como para os esquemas bioestratigráficos (e.g.,
R.HN,
1994) do Grupo Passa Dois.

os bivalves do Grupo passa Dois vêm sendo estudados desde o trabalho pioneiro
de Hor-oH,qus (1918). Desde então, diversos pesquisadores brasileiros e estrangeiros
dedica¡am-se ao estudo detalhado da fauna, sendo que uma análise criteriosa
da literatu¡a
disponível, em grande parte sumarizada por s*roes & FrrrrpAr-Dr (19g7, 19sg), permite
a
identificação de três fases principais de estudos. Essas fases serão sucintamente
descritas e
discutidas abaixo, uma vez que sua compreensão é importante para o entendimento
da
proposta de trabalho aqui desenvolvida.

A primeira fase

de estudos dos bivalves do Grupo passa Dois foi dominada por

paleontólogos estrangeiros. tendo início em
descreveu os bivalves fósseis do

l9lg, com o artigo de Karl

Holdhaus, que

rio Água euente e serrinha, pR, e de Rio cla¡o, sp

(Formação Rio do Rasto). HoLDHAUs (1918) propôs, dentre outros táxons,
o rrovo gênero
P lesiocltprinella,

ainda válido. Ao trabalho de HoLDHAUS (191g), sucederam-se os de

cox

(1934) e REED (1928, 1929. 1932, 1935), que descreveram diversos novos
gêneros e
espécies, principalmente para as assembléias das formações Estrada Nova e
Rio do Rasto.
De acordo com o conhecimento taxonômico então disponível. a fauna do Grupo passa
Dois
seria composta por 20 gêneros.

uma caracteristica marcante dos trabalhos da época refere-se à tentativa de se
atribuir parte das formas da Bacia do paraná a gêneros marinhos, cosrnopolitas, do
Permiano e Triássico, particularmente da Europa e Amériua do Norte, com os quais
os
autores estavam bastante familiarizados (e,g., sanguinolites M'coy, lg44; HoLDHAUS,
r

9l8).

A

segunda fâse é marcada pelos rrabalhos de MENDEs (1944, 1949. Ig5Z, 1962,

1963' 1967)' LEANZA (i948), BEURLEN (1953, 1954a, r954b, 1957a,1957b) e MEZZALTRA

(1957). Tanto LEANZA (1948) quanto MENDES (1952) revisaram criticamente
a
malacofauna, colocando em dúvida as determinações taxonômicas de cowper Reed,
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procurando demonstrar que todos os bivalves poderiam ser
atribuídos a formas de água
doce, e que as assembléias fosseis indicavam um ambiente
continental de idade penniana.
Além disso, MENDE. (r9s2, 1967) reafirmou o caráter endêmico
da maracofauna. convicto
dessa posição, MeNoes (1952, 1967) dispensou pouca
atenção às rerações de parentesco

dos novos táxons propostos e revisados, não atribuindo nenhum
deres às famílias (ou
categorias taxonômicas mais elevadas) então conhecidas.

Por outro lado, Karl Beurlen descreveu novas assembléias ou

ocorrências
fossilíferas, principarmente para as formações Irati (BEURLEN,
1957b), sena Alta (195ab) e
Terezina (1953), no Estado do paraná. Beunr-pN (1957a) foi
um dos primeiros autores a

sugerir que os bivalves endêmicos das formações serra Arta,
Terezina e corumbataí
evoluíram de formas marinhas, presentes no Grupo 'rubarão,
subjacente, durante o
progressivo isolamento geográfico da Bacia do paraná. no
final do permiano. os habalhos

de Karl Beurlen, porém, ficaram prejudicados pelo conhecimento ainda
incipiente

das

aluridades filogenéticas dos bivalves do Grupo passa Dois e sua
distribuição estratigráfica.
Entretanto' é necessário ressaltar aqui que a importância dos trabarhos
de Josué camargo
Mendes e Karl Beurlen é incontestável, pois constituíram o ,,embrião,'
dos esquemas
evolutivos posteriormente eraborados por RumEcan & NEwELL (1971),
srMÕEs (1992) e

StvÕrs er a/. ( 1998).

A tercei¡a

fase é caracterizada pelos clássicos trabalhos de

(1970) e RTJNNE.AR

NewslL &

RIINNEcAR

& NE*ELL

(1971). Em sua revisão taxonômica da fauna do Grupo
Passa Dois, os autores propuseram uma série de sinonímias
entre os táxons conhecidos,
atribuindo, por exemplo, Cowperesia Mendes, 1952 ao gônero pyramus
Dana, lg4?, <io
Permiano marinlo da Austrália. Segundo essa classificação, a malacofauna
do Grupo passa
Dois seria composta por elementos pertencentes a r3 gêneros dist¡ibuídos
por pero menos
5

famílias (tab.

l).

Embora

o

autores reconheceram que os

caríúer endêmico da fauna tenha sido também saliertado, os

l3

gêneros estudados poderiam ser todos atribuídos a famíLas

marinhas de ampla distribuição no Neopaleozóico do Gondwana.

considerando a metodologia e os conceitos empregados peros autores das
fases l e
2, eles podem ser enquadrados na chamada escola taxonômica tradicional,
enquanto que os
ATtigOS dE NEV/ELL & RUNNECAR (1970) E RUNNECAR
& NEWELL (197I)
PATCCEM

pertencer à denominada escola taxonômica evolutiva (ver
BrnNanu, ,,, AMoRIM, 1gg7),
ambas consideradas implícitas. De fato, RINNEGAR & NEwELL (197r)
fundamentados em
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seu amplo conhecimento morfológico dos bivalves permianos
da Austrália e América do

Norte, propõem uma classi{icação aparentemente convincente, sem estar,
contudo,
fundamentada numa anárise teórica dos caracteres, rravendo nítida
preferência por
caracteres mais relevantes (ver RuNNEcAR

& NEwELL,

1971, p.2g_29\.

rtesioüpiitcttoioia¡aus.-isib
Casterella Mendes, 1952
Othonellq Vendes, 1963
Ferrazia Reed. 1932
Pvramus Dana. l84i
Le pt ot elra i a Berrlen, I 9 54

Megadesmìdae Vokes, 1967

.

j
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4t!s4le s-" 4l,o-È!s!y, .l¡44,
_5

!1q4-icren[q_ue-V

ll Lsr._!_¡.i7

Famllia lncerta

Iabela l- Classifìcação dos bjvalves do crupo

passa Dois

___l*'-**-_._¿9¡nzia

Mef'des, I 949

tñ"ó.ìÃ;^"öiö",lJ Rriirañ& Nñ;or?t).

Por outro lado' parece haver consenso, na atuaridade, de que o método de
análise
filogenética é o meio mais seguro para a reconstrução das relações de parentesco
de grupos
de organismos, inclusive fósseis (e.g, SrMÕEs ¿l at., 1997; WALLER, l99g;

iuxreNc,

1998) É sabido também que é extremamente dificil recuperar a história
completa dessas
relações (AMoRrM, 1997). Embora o método de anárise firogenética tenha
surgido na
década de 50 (HENNIc, 1950), somente 42 anos mais tarde houve uma
tentativa
de

aplicação do método na análìse sistemática dos bivarves do Grupo passa
Dois (srMôES,
1992). Este autor f.oi o primeiro a elaborar uma matriz de caracteres para invertebrados

do

Neopaleozóico, representados pelos bivalves

distribuição paleobiogeográfica

no

da Família

Gondwana.

A

de

ampla

ntatriz proposta (S.MÕES,

1992),

Megadesmidae,

entretanto, apresentava imperfeições, em grande parte deLcrrentes do conhecimento
morfológico ainda precário de alguns táxons e da interpretação enônea

de arguns
caracteres, possivelmente incongruentes (e.g, descontìnuidade sifonal e profundidade
do
sinus palial interpretados como câracteres distintos).
Recentemente, porém, srMo's et ar. (1997) realizaram a primeira real apricação
do
método filogenético para o estabelecimento das relações de parentesco entre
os bivalves da
Bacia do Paraná. A revisão dos .esultados obtidos por s'oEs (1992), bem
como
a
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lncorporação de novos dados, resultou na análise cladística de 15 táxons atribuídos
à
Família Megadesmidae Vokes, I 967, confirmando o monofiletismo do grupo, na
concepção original

Megadesmidae

de

RUN'l.lEcAR (1967 , 1974,

vokes, 1967 foi

l9g4). como resulrado a Família
dividida em duas subfarnílias: l) subfamília

Plesiocyprinellinae, incluindo os gêneros endêmicos da Bacia do paranlKaroo;

e

2)
Subfamília Megadesminae, englobando os gêneros do permiano marinho da Austrália
e de
outras áreas do Gondwana.

Pelo acima exposto. e considerando

filogenético,

(2) a

descoberta

(r) a perspectiva

de novos táxons,

de aplicação do método

possivelmente atribuíveis aos

megadesmídeos, (3) o encontro de exemplares em melhor estado de preservação
do que
aqueles examinados por SrvoEs et al. (1997) e (4) amplo exame da coleção-tipo
estudada

por MeNoEs (1952) e Rut'rNEc¡n
realizar

&

NFrwËt.L (1971). seria extremamenre interessante

rm amplo estudo cladístico dos bivalves do Grupo

passa Dois (famílias

Megadesmidae Vokes, I 967 e Astarridae d'orbigny, I g44). Desta perspecti'a, o
iìiesente
estudo poderia, pois, contribuir para o esclarecimento dos problemas ainda existentes
relacionados à origem e evolução da maior parte dos táxons que compÕem as assembléias

de bivalves das fbrmações serra Alta, Terezina e corumbataí. Adicionalmente,

os

resultados obtidos poderiam ser confrontados com os de MENDEs (1952) e RuNNEcAR

&

NEwEI-r- ( l97l

), com óbvias

implicações no entendimento da diversidade, relações de

parentesco, paleobiogeografia e bioestratigrafia da malacofauna do Grupo passa
Dois.

Sob esta óptica. este estudo poderia oferecer uma oportunidade para testar a
afirmação de Boucor (1979): "..J can only concrude that phylogenetic systematics, or
cladistics (call

it what you will), is nothing more or

less than old-fashioned taxonomic

classification...", sendo que "cladograms in themselves are really nothing more or less fhrn
graphical taxonomy". Por diversas razões (veja discussão em Srvoes et al., no prelo
a),
estas idéias tomaram-se, por muito tempo, populares nos círculos de paleontólogos.
obviamente, se os comentários acima forem válidos, os resultados deste estudo deverão ser
idênticos, ou ao menos similares, aos de Rultncer( & NEwELL ( 1971).
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2. SÍNTESE DO PROBLEMA
o

presente estudo dá continuidade à rinha de pesquisa que, desde
1993, vem sendo

desenvolvida no Laboratório de paleozoorogia Evolutiva, Departamento de
Zoologia, do
Institufo de Biociências da UNESp/campus de Botucatu e no programa de pós-graduação
do Instituto de Geociências da

usp,

em coraboração com pesquisadores (prof. Dr. Antonio

carlos Marques) do Departamento de Biologia da usp/campus de Ribeirão preto,
visando
a ampìiar o conhecimento das relações de parentesco e evolução dos bivalves do
Neopaleozóico do Gondwana, como importante ferramenta para futuras
análises

paleobiogeográficas e bioestratigráficas. Na sua concepção original, como plano
original de
trabalho para o Mestrado, este estudo estava restrito à análise dos tiíxons da
Subfamília
Pinzonellinae Beurlen, 1954, que juntamente com os Megadesmidae, são
os erementos
mais comuns da maiacofauna do Grupo passa Dois. contudo, durante o periodo
entre a
submissão e a publicação do artigo sobre a filogenia dos Megadesmidae,
por srvÕes el a/.

(1997), várias novas descobertas (e.g., encontro de conchas bem preservadas
tanto no
campo' como em coleções científicas) serv,ram de estímulo para ampliar

a

anárise

cladística desses interessantes bivalves paleozóicos.

conforme anteriormente comentado, srvÕEs e¡ at. (1997) realiza¡am uma análise
cladística envolvendo 15 dos 22 gêneros conhecidos da Familia Megadesmidae
vokes,
196"1 A análise de parcimônia resultou em urna topologia pouco resolvida (politomia)
e
bastante inconclusiva. contudo, após uma análise de pesagem sucessiva, os autores
obtiveram apenas duas hipóteses mais parcimoniosas. o resultado do consenso semi-estrito

foi utilizado como a hipóiese de t'abalho, e seu estudo taxonômico resurtou na divisão
Família Megadesmidae

voles,

da

1967 em duas subfam ias: Megadesminae vokes, 1967

e

Plesiocyprinellinae simões et al., 1997. A primeira é reptesentada pelo chamado ,.Grupo
Australiano", e a última é constituída por muitos dos gêneros da Bacia do paraná (Brasil,

uruguai e Paraguai) e do Karoo (Áftica do Sul). Além disso, o novo gênero ltatamba foi
eregido para uma população de Casterella gratiosa Mendes, 1952, proveniente
dos

cálcários oolíticos de Angatuba, Sp (e.g., MENDEs, 1962).
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Adicionalmente, os resurtados mostraram que cowperesia Mendes,
1g52, não é um
sinônimo júnior de Pyramus Dana, 1g47, como previamente
sugerido por RLNNE.AR &
NEWEI-L

(1971) Na época de sua publicação, este procedimento taxonômico
foi recebido

como uma das maiores contribuições do trabalho de RuNNsc¡R

& NE*ELL (r971),

pois

supostamente fortalecia a relação de pa¡entesco entre os
t¿ixons da Bacia do paraná e do

Permiano marinho da Austrália, fato sempre contestado pelo prof.
Dr. Josué camargo
Mendes (comunicação pessoal, dezembro de lggg). É bem verdade
que o nome
Cowperesia continuou sendo usado (¿,g., R.HN, lggg) após R'NNE.AR
& NE*ELL

(1971), mas a não adoção desta sinonímia nunca

foi

contestada, com base em bons

argumentos taxonômicos.

Tendo sido verificada esta incongruência no estudo de R,NNE.AR
& NE*ELL
(1971). uma nova hipótese de trabalho i'oi elaborada,
ou seja: reavaliar o status de 5
gêneros (e.g, Holdhausiella Mendes, 1952; Favalia Mendes,
1962; Angatubia
Mendes,

1962; othonella Mendes, 1963; Guiraringia petri
considerados também sinônimos júnior (RUNNEGAR

&

&

Fúlfaro. 1966) os quais foram

NEWELL, 1911; SlvÕss, 1992) de

Jacquesia Mendes' 1952 (Holdhausieüa Mendes, 1952; Favaria
Mendes, 1962), pyramus

Dana, 1847 (Angatubia Mendes, 1962; Guiratingia petri

& Fúlfaro, 1966)

e

Plesiocyprinella Holdhaus, r9r8 (othonefia Mendes, 1963). Adicionarmente,
tomou-se
possível avaliar a posição dos gêneros Tambaqzyra Simões et al.,
prero

no

Rohn, 1985 e Tambajuba Rohn

& Simões. 1997,

b, Rerogiicora

dentro da Família Megadesmidae vokes.

t967.
Paralelamente, durante os trabarhos de campo realizados em Dezembro

de 1997,
com o objetivo de examinar o registro fossilífero dos sedimentos
das formações Serra Alta
e Terezina, aflorantes na região de porangaba, porção ss¡¡a1 do Estado de
São pauro,
foram coletadas, nos sedimentos da Formação Sena Alta, conchas bem preservadas
bastante similares, extemamente, àquelas de castereüa? comargoi Beurlen,

e

1954.

contudo, imediatamente foi notado que tais conchas não poderiam ser atribuídas
ao gênero
casterella Mendcs, 1952. Além disso, durante a revisão dos gêneros Anhembia (Mendes),
1949 e Leinzia Mendes, 1949, notou-se que os mesmos não pertenciam
Heterodonta (RLNNEcAR

&

NEV/ELL,

à

subclasse

l97r), mas sim à Famíria Megadesmidae vokes

l9ó7 (MELL. et al., 1998b). Essa mudança é bastante significativa uma vez que
ambas as
lamílias pertencem a subclasses diferentes, ou seja, a familia incert¿ da ordem
veneroida

L.H.C, Me o t999, Andtße Clødßltcø dos Bivolves do Grupo lrqssa Dok (N¿opeîrniøno),
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pertence

à

Subclasse Heterodonta, enquanto

a

Famíria Megadesmidae vokes, 1967,

pertence à Subclasse Anomalodesmata. Tendo em vista
este conjunto de novas descobertas
e idéias' o escopo do presente estudo f'oi consideravelmente ampliado,
passando a envolver
a maior

pare dos táxons propostos para as firrmações serra Alta, Terezína
e corumbataí.

L.H,C,

IIe o 1999,

Anáttte Cladß¡ìcû dos Bivotv¿s do Grupo passø Do¡r (Neopemiono),
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3. OBJETIVOS

A

presente dissertação está fundamentada na hipótese de que

a metodologia
cladística pode ser empregada no estudo de grupos de invertebrados
fosseis, mesmo
aqueles considerados "character-depauperate" (.senszr, HrANey, r995),
cujos
restos

preservados correspondem apenas às partes duras esqueretais,
como os bivarves. Isto
p¿ìxece ser especialmente verdadeiro pa¡a os casos
em que a biota está excepcionalmente

bem preservada, como ocorre no Grupo passa Dois (SrMoEs et al., 1997),
Brasil ou no
Neocarbonífero de Oklahoma (HEANE', l g95), USA, onde suas partes
fossilizadas
fomecem evidências a respeito da anatomia das partes moles. um estudo
semelhante vem
sendo também conduzido por ANellr (em preparação), para os bivalves
carboníferos da
Formação Piauí, Bacia do parnaiba.

Tenco cm vista os comentários acima, os principais objetivos dessa dissertação
são:
a) Análise filogenética da subfamília plesiocyprine[inae Simões et at.,1997,
incluindo um
número maior de tiíxons do que os analisados por srvoes et at. (1997). Estes
autores

incluíram 15 gêneros no grupo inten'o, enquanto que na análise aqui realizada
foram
examinados 25 kixons. no grupo intemo;

b) Análise filogenética da subfamília pinzonellinae Beurlen, 1954, que inclui alguns
dos
táxons de maior representatividade nas assembléias de bivalves do
Grupo passa Dois
{e.9., Piruonella illusa Reed, 1932; pinzonella neotropica (Reed), i92S}, em uma
inédita tentativa de esclarecer as relações de parentesco deste grupo com
a Família
Astartidae D'Orbigny, 1844, aventada por autores prévios (RumecAR &
NEIVELL,

1e7t);
c) Avaliação da posição sistemática do gènero Tetaia Cox, 1934;

d) confionto dos esquemas implícitos de classificação de M¡NnEs (1952) eRuNNEcAR
&
NEwELL (t971) com a taxonomia explícita (ver BERNARDT, ¿n AMoRrM, 1997)
obtida
como resultado da análise cladística;

e) Examinar as implicações dos dados obtidos quanto às afinidades pareobiogeográficas
sugeridas por RlrNrecen (1977) e DrcKrNS (1983).

l,.fl.C. Me o
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Desse ponto de vista, espera-se obter argumentos para

a

sorução

ou melhor

compreensão de alguns problemas relacionados:

l) à validade, posição sistemática e relação de parentesco

dos gêneros rnå embia (Mendes),

1949' Leinzia Mendes, 1949, Tambaquyra Simões et ar., no prelo

b e othone

a

Mendes, 1963;

2) à

validade, posição sistemática

e

relações

de

parentesco, dentro

Megadesmidae vokes, 1967, do gênero Guiratingia petri

da

Família

& Fúlfaro, r966, considerado

por Stvörs (1992) como sinônimo de pyramus Dana, lg47;
3) ao escopo do gènero Jacqu¿s¡a Mendes, I 944, considerando a possibilidade
dos gêneros

Holdhausiella Mendes, 1952, e Favaria Mendes, 1962, conesponderem a
sinônimos,
conforme sugerido por Rnr.rNec,ln & NEwELl ( l97l );
4) ao escopo do gênero Ro.roa Mendes, 1952, considerando a possibilidade das
diferenças
morfológicas apresentadas pelas duas espécies do gênero, Roxoa intricans (Mendes),
1944 e Roxoa corumbataiensis Mendes, r952, serem significativas a nível
de distinçào
genérica;

5) à análise das afinidades de Tambajuba Rohn

& Simões,

1997 e Relogiicola Rohn, 19g5,

dentro da Familia Megadesmidae vokes, 1967, bem como suas proximidades
com o
gênero Cowperes¡¿ Mendes, 1952, evidenciada por semelhanças
morfológicas;

6) à relação de parentesco entre os bivalves dos gêneros pinzonella Reed, 1932 (subfamília

Pinzonellinae Beurlen, 1954)

e Terraia cox,

1934, de posição taxonômica supra-

genérica incerta (Família Tellinidae d'Blainville,

lgl4 -

sensu MooRE, 1969) e aos

demais gêneros a eles morfologicamente relacionados (e.g., Barantioserena speden,
1962; Kaibabella chronic, 1952), do Neopermiano e Triássico da Europa, Nova
Zelândia e América do Norte (RuNNEcen, l9?7);
7) à validade e posição sistemática do gènero Nothoterraia Rohn,

l9g5.

Ile o t 999, Anófiee Clodßtica dos B¡volves (lo Gtupo possa Do¡s lNeopcrm¡ano),
Bacia do Paruù.i, B¡asit: Im7liruçòes Taxonòmico:, Etotitivas
; i"j;;;¡"t!;;r;;;;;:
L.H.C.

4.

MATERIAIS E METODOS
Durante

a

realiz:lção da presente dissertação várias etapas relacionadas

(l)

à

obtenção de novos exemprares para análise morforógica e (2)
à metodorogia empregada,
foram superadas, contribuindo não somente para a tentativa de
cumprimento dos objetivos
anteriormente expostos, como também para o aprimoramento
científico pessoar. Assim
sendo' o presente estudo envolveu habalhos de campo, de laboratório
e escritório, a seguir
relacionados.

4.1 Ex¡¡un nr CouçÕns Cl¡,xrinces

o

presente estudo envorveu o exame morforógico detalhado
de aproximadamente

mil exemplares de bivalves fósseis (Anexo 2) pertencentes às assembléias
de Leiruia
froesi' Pinzonella iltusa, pinzoneüa neotropica, Terraia curvatu, Leinzia simiris e
3,.5

Paleomutela? platinensis, que oconem em sucessão estratigráfica
nas formações Serra
Alta, Terezinalcorumbataí e fuo do Rasto. Em sua grande maioria,
o materiar examinado
está deposiødo na coreção científica do Departamento de pareontologia
e Estratigrafìa

(DPE), no Instituto de Geociências da universidade de
São pauìo/usp e na coreção
científica do Laboratório de pareozoologia Evorutiva do Departamento

de Zoorogia,

Instituto de Biociências da ljniversidade Estadual paulista./L.lNESp-campus
de Botucatu. É
importante salientar que grande parte dos espécimes analisados, que
e
estão depositados
na

coleção científica

do Instituto de

Geociências/uSp, constitui

examinado por MENDE' (1944, rg4g, 1952, 1962), pE.Rr

&

o

material originar

& Fúlreno (1966) e R'NNE.AR

NEWELL ( l97l ).

Material adicional para estudo foi gent mente cedido pela profa. Dra. Rosemarie

Rohn do Instituto de Geologia

e

ciências Exatas da universidade

Estadual

Paulista/UNESP-campus de Rio claro, provenientes de afloramentos nas proxìmidades
do
município de Fluviópolis, pR. Esse material consiste em moldes intemos
e externos em
matriz fina (síltico-arenosa) das espécies Terraia curvdta (Reed), 1929
e Terraia bipreura
(Reed), 1929, além de inúmeras conchas s icificadas de pinzoneüa
neotropica (Reed),

1928 e Jacquesia brasiliensis (Reed), 1929. Ainda, exemprares da espécie pinzoneüa

L,H.C. Me o 1999, Anãlßc Cladlstica dos Bivalees do A¡upo passa Dols (Neopeñiano),
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tiarajuensis Klein, 1997, provenientes da região de Tiaraju, RS, foram cedidos pela
pesquisadora carla Klein, da universidade do vale do Rio do sinos
em São Leopoldo, Rio
Grande do sul, complementando o material coletado nos mesmos afloramentos pelo prof.

Dr. Marcello G. Simões, no segundo semestre de 1996.

srMo's & Frtrrpelol (r987, 1988) hazem uma síntese dos principais trabalhos que
contribuiram para compor o arcabouço morfológico dos táxons envolvidos na presente
análise. contudo,

a

despeito

do vasto conhecimento morfológico

existente para a

malacofauna do Grupo Passa Dois, o estudo detalhado dos exemprares que compõem
as
coleções examinadas revelou a existência de espécies
{e.g., Holdhausiella almeidai

Mendes, 1952; Holdhausiella elongata (Holdhaus), 19lg; Favatia arcuata (Mendes),
1962) com conhecimento morfblógico ainda incipiente. principalmente de suas

feições

internas (¿.g., musculatura e chameira). com efeito, foi necessária a realização de
coletas
adicionais de material, para obtenção de exemplares em melhor estado de preservação,
que

pudessem ampliar

o

oonhecimento, sobretudo

da morfologia intema, dos

bivalves

estudados, conforme brevemente comentado adiante.

4.2 Tn¡seluos nn C¡upo
Diante da necessidade de obtenção de material adicional, coletas direcionadas
foram realizadas em duas, das três principais ¿ireas de afloramentos fossilíferos do Grupo
Passa Dois (formações serra Alta, Terezina e corumbataí), no Estado de São pauro
(Sttvtols et al., no prelo c), isto é: a) região centro-sul (porangaba-Bofete) e b) região
nordeste (Rio Claro, Piracicaba, Tambaú).

os

afloramentos foram selecionados levando-se em conta

exposições

eo

grande intemperismo dos sedimentos.

afloramentos examinados foram previamente estudados

a

qualidade das

Na sua grande maioria,

por

os

MÉNDEs (1952), LANDTM

(1970), RAGoNHA (1980), SousA (1985), Sous¡, ¿¡ at. (1991), Sruoss e¡ at. (1994),
ToRELLo & srMÕEs (1994), srMoES (1998) e srMons & KowALEwsKl (199g). Informações

complementares acerca de sua idade e ambiente deposicional podem ser amplamente
obtidas a parrir de Sous,A (1985), RoHN (1988, 1994), MARANHÃo (1986, 1995) e SousA
et al. (1991).
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Foram os seguintes os afloramentos visit¿dos:
a) Regiäo centro-sul

$

Porangaba-Bofete:

Na porção centro-sur do Estado de São pauro ocorrem boas exposições de rochas
do Grupo Passa Dois, ao longo da Rodovia caste o Branco (sp 2g0), entre
os quilômetros
153-176, sentido capital-interior, aflorando sedimentos das formações Irati,
Sena Alta e
Terezina. o contexto geológico destes afloramentos foi, nos últimos anos,
detalhadamente
investigado por Sousa (1985), sousA et ar. (r99r), MARANHÃ. (r995) e
MAros (r995).

contudo, uma única ocorrência fossilífera era, até então, bem conhecida (srMons
&
ANELLI, 1995), envolvendo bivalves (i.e., Runnegarielta
fragilis Simões & Anelli, 1995)
presentes em calcário lenticular da parte superior da Formação Terezina.
aflorante cerca de
200 metros antes do quilômetro 165.

Durante os trabalhos de campn nos rfloramentos desta região. foram identificados
lósseis de bivalves pertencentes à assembléia de Anhembia
em sedimentos

froesi,
Formação serra Alta, no km 160,650 da Rodovia caste[o Branco (sp 2g0) (figs.

da

i

e 2),
entre os municípios de Porangaba e Bofete, Sp. Esta é uma nova ocorrência fossilífera
(sIMÕES et al., no prelo c), sendo que o afloramento inclui uma sucessão
de

argiloso

siltito, siltito

e

folhelho síltico, cinza escuros, mais raramente cinza avermelhados, com
intercalações centiméhicas de arenito fino, cinza claro, pertencentes à Formação
Sena
Alta. Na base do afloramento, uma camada de siltito maciço a incipientemente laminado,
com aproximadamente 2m de espessura, contém concreções carbonáticas, de textura
micrítica, centimétricas a métricas, alongadas ou achatadas, dispostas concordantemente ao
plano de acamamento do siltito (figs. 3 e 5). conforme observado por souse (19g5)
muiøs
vezes, tais concreções são cortadas por drqucs clásticos de arenito fino a muito fino,
carbonático, sugerindo tratar-se de estruturas epigenéticas. Informações detalhadas sobre
os
prováveis ambientes de deposição destes sedimentos podem ser obtidas a partir
de souse
(1985), LAVTNA (1991), SousA et al. (1991), RoHN (1994) e KLEN (1997).
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Scçào colunar do allorumento dâ partc basal da lìomração Scrra Âlta, situado no kru l(10.65() tla l{odovia
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os

bivalves oco''em na forma de conchas preservadas, articuladas abertas ou
fechadas, dispersas dentro das concreções carbonáticas (sIMoEs er al., no prelo
c; Mrr-r,o

et al., 1998a), que ocorrem em dois niveis distintos dentro da sucessão de siltitos e
folhelhos, da parte basal da Formação serra Arta na área (fig. 3). Estão presentes
as
espécies Tambaquyra camargoi nov. comb. Simões e¡

al, no prelo b (=Casterella?

camargoi Beurlen, 1954), Anhembia froesi (Mendes), 1949 e Ferrazia? cardinalis Reed,
1932.
b) Região no¡deste:

I

nio Claro-Piracicabe

Nos trabalhos de campo realizados nesta região foram visitados afloramentos nos
municípios de Rio claro, Piracicaba e Tambaú, sp. coletas direcionadas foram realizadas

na seção aflorante ao longo da Rodovia Fausto Santomauro (Sp 127), que liga os
municipios de Rio claro e Piracicaba, Sp. Nesta seção, os sedimentos <ia base da Formação
corumbatai constituem a parte superior da pedreira de extração de calc¿írio, do Membro
Assistência da Formação lrati.

No afloramento (fig. 1) localizado em uma fiente desativada de exproração de
calcário, de propriedade do calcário vitte, situado no quilômetro 10,5 do lado direito da
referida rodovia, sentido Rio claro-pirac icaba 122o3lze"s/47o35,08.w), o contato entre os
folhelhos pirobetuminosos da Formação Irati e os argilitos e siltitos arroxeados da
Formação corumbataí, pode ser facilmente observado. sendo considerado como a última
intercalação rítmica de dolomitos e folhelhos pirobetuminosos (Formação lrati), que sào

recobertos

por siltitos

arroxeados, com fìnas intercalações

de arenito

(Formação

Corumbataí) (fig. 5).

Neste afloramento foram encontrados bivalves da assembléia de Anhembia jìoesi

(Gutunol, 1999), mas nenhum exemplar

pertencente ao gênero píruonella Reed,l932

(fig. 4). vale destacar que, apesar de constituir uma nova ocor¡ência de bivalves na base da
Formação corumbataí, o presenle afloramento foi destruído durante as obras de duplicação

da Rodovia Fausto santomauro (sP 127), porém, suas características sedimentológicas,
estratigráficas e tafonômicas foram analisadas por GurLanDr et at. (1997), SlvÕgs e¡ a/.
(no prelo c) e ToRELLo (1999).

I'.ll

('. .lle:lb 1999.,lnúlise ('lndistittt dos lJit'ulves do Grupo l,nsso Dois (.\'tt4tertniuno),
llu<'ia do l)uruui, Ilrasil: Inqilicaçiìcs'l'a-ronômit'us, Iitutltnivts e lralL'ohiog<,ográ./itas.

NÍvEL

DE,

l¡ì

oconrÊncra

DOS BIVALVES

LITÔîTPA

CONTATO
IRATI/CORUIiIBATAI

ffi

HÞd

calcárlo
dolom¡tico

tsJ

l-*_-l sllllto
20

-I

¡¡iÉii.å,| ero¡llto

Þí!$¡c{

ffi
ffi
Þ'igura

{-

arenttogrosso

ESTRUTURAS
SEDIMENTERES
Ã âcåmamento lentlcular
C
#

bloturbaçäo

F

tamlnaçåo

maclça

lf

-l

lV

ulvatves

restos ue eeixes

I

arenitotino

Scçâo cohular drl ¿rlìoraltcnto localiz¿¡tlo no krn 10.-5 da lìotlovi¿ l;austo Santt¡n{ìuro
( 1999)

Iìio Claro. SI). scgutrclo (lult.rrnnt

FÓSSEIS

(SP 127). rnruricí¡lio dc

l9

1999, Anólise Cladlsticø dos llivalves do Grapo Passa Doit (Neopenniano),
ßacia do Paranú, Ilrasil: Inplicações Taxonônicas, Iìvolutivas e Paleohiogeográficas,

I^H.C, Mello

Flgura 5-

A)

Alloramcnto localiz.ado à.s rnalgcn.s da lìodovia lrausto Santotnauro (SP 127),

km

10,5,

apr'csontando o contato (sctas) cntrc os l'olhclhos pirobetuminosos c calcál'ios tloklmlticos da formação
Irati (.sub.jaccntc), c a succssão de siltito/argilitos quc cornpõcm os sodimcntos da lrot'lnação Ctlrunbataf
(soblciacontc): B) Àtìorarncnto da parte hasal da lrorrnação Scn'a Âlta, klcalizado no km 160,650 cla
llorlovia C¿¡stcllo llranco (SI) 280), compo.sto por uma succssão de siltit<ls c lìllholhos. aptcsentando
um dos <Jois nfvois dc concrcçCrcs calhonáticas (sctas) ondc ocorlcm os bivalvos.

L.E.C. MellÒ 1999, Àndthe Ctadßtica dos ßivatves do Grupo ptrssa Do¡s (Neopeniano),
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Rio

ct".n

ouho afloramento visitado situa-se no corte de estrada, a 1,5 km da antiga estação
fenoviríria do distrito de Ferraz qzzo rs'so"s/41o34,53,,w) (afloramento no 1/fig. 6),
no

município de Rio claro, sP, tendo sido detarhadamente estudado por Mennes (1952),
'loRELr.o & srMÕEs (1994),
siMoES (1998) e slMÕES & KolvALEwsKr (1998) (frg. 7). os
sedimentos destå porção inferiorimédia da Formação Terezina,/corumbataí compreendem

siltitos e argilitos arroxeados, com espessas intercalações de arenito fino, algumas
vezes
silicificado, além de calcários e coquinas silicificadas. por sua vez, os bivalves apresentamse' na forma de moldes (internos e externos) e conchas silicificadas excepcionalmente
preservadas, dispersos ou densamente empacotados no topo de arenito fino,
silicificado,
interpretado como tempestito proximal (ToRELLo

&

srMÕES, 1994; srMöES.

l99g; srMoEs

& KowALEwsKr, I998).

As demais localidades fossilíferas na área de Rio craro, sp, compreendem os
alloramenlos situados ao longo da estrada para a Fazenda sant'ana de urucaia (Rua
6),

descritos

por

SrMoEs

et al. (1994) e aqui

identificados como afloramentos 2

1zzo20'57"s/4tÒts,35"w), 3 (z2ozt'21',s/47o3s'39"w) e 4 1zzo2t,+a,,s/4tó:s,: s,,w) (fig. 6). Nos
afloramentos da Rua 6, intercalações de arenito bastante semelhante, tanto do ponto
de
vista sedimentológico (RacoNua, 1980), como tafonômico (srvÕes & Ko,,¡r'ALEwsKr,
1998), aos aflorantes na seção da antiga estação ferroviríria de Fenaz (afloramento
1), são

também interpretados como tempestitos proximais (srMoEs

&

KowaLewsrr,

199g).

Algumas vezes, o arenitos esrá intemperizado, o que, de certa forma, facilita a extração
mecânica das conchas silicificadas da matriz, bem como do a¡enito no interior das valvas.
Durante as visitas à Rua 6, uma nova ocorrência de bivalves da assembléia de
Pin¿onella illusa foi localizada (afloramento n' 5lfrg 6), cerca de 500 metros após a ponte

sobre

o

R.ibeirão Batalha (22o20'76"s/47%s,7z"w). Neste local,

os fósseis

ocorrem

predominantemente na forma de moldes internos e externos, em um arenito fino
a médio,

esverdeado, sendo representados principalmente pelas espécies Casterella gretiosa
Mendes, 1952 (mais abundante), Favalia arcuata Mendes, 1962, Hotdhausiella elongata
(Holdhaus), 1918, Pinzonella illusa ]Reed,, 1932 e Te*aia aequilateralis Mendes, 1952.

L,H,C. Mello 1999, Anólise Clodística dos ßítalves do Grupo Possa Doís (Neopermlano),
Ilocìø do Pøraná, Brasíl: Implìcoções'l'axon6mìcas, Evolutívqs e PoleobìogeogróJìcas.
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Tamuari

com relação aos bivalves da assembléia de piruoneüa neotropica, merecem
destaque os três afloramentos foss íferos (fig. g) rocalizados na
região de Tambaú,
nordeste do Estado de são paulo. Estes afloramentos estão precisamente
localizados a 5,2
km do Rio Tambaú, a partir da cidade homônima, pera antiga estrada
secundária que riga
Tambaú a Santa Rosa do Viterbo (ToRELLI, lggg).

o

primeiro aflo¡amento (2r"3g'58s/47or4,86,,w) situa-se à margem direita
desta
eshada (afloramento no l/figs. g,9 e 12). É formado por espesso pacote
de sedimentos da
Formação corumbataí, incluindo uma sucessão de arenitos, siltitos
apresentam gretas de contração e estruturas onduladas

e argilitos, e

que

(waly) (fig. l0).

Por sua vez, o segundo afloramento locariza-se nas terras de propriedade
do Sítio
são João do capão Redondo 12tot9't6"s.7ors,lz"w; (afloramento no 2/figs. g,
l0

e 12).
Neste afloramento, os sedimentos da Formação corumbataí são
representados por arenitos,
siltitos e argilitos, estando presentes estruturas sedimentares como estruturas
onduladas
(wavy) (fig. l0). Os fosseis de bivalves encontram-se numa camada
de siltito/argilito,
com

aproximadamente

l0 cm de espessura,

apresentando-se dispersos

ou

densamente

empacotados na matriz sedimentar.
Já o terceiro afloramento está localizado nas teffas de propriedade
da Fazenda são

Roque (21o38'76"s/47o14'r 5""v) (frgs. g, 11 e 12).

afloramento

é

A

sucessão de sedimentos presentes neste

ar àquera dos afloramentos anteriores (fig. l1). Neste
os espécimes de pinzonella neotropica (Reed), 192g,

bastante sim

afloramento, predominam

Cowperesia anceps (Reed), 1935, Jacquesia brasiliensis (Reed), 1929 e, possivelmente,
Terraia aequilateralis Mendes, 1952, que oco,'em em arenito fino-s
tito claro, estando
presente na forma de moldes (internos e extemos)
ou conchas silicificadas (DÄr.poNTE

&

GoNçALVES, 1979; Manar,rr-rÃ

o,

o material coletado nestes

1995;ToRELr-o & SIMÕES, 1996;

l

oRELLo, 1999).

afloramentos são submetidos, no próprio rocal de coleta,

ao procedimentos padrão visando sua acomodação e transporte até o raboratório,
cnde
serão cuidadosamente preparados, segundo a metodologia mencionada
no ltem 4.3 deste
capítulo.

L,H.C, Mello

1999, Análiçe Clod{srtcø dos ßivalves do Grupo Pøssa Dois (Neopermìano),
Bøcìa do Pøroná, Brasil: Implicações Taxonômícas, Evolutívas e Pøleobiogeogróficas.
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Figura 12- Âllolarnentos da partc supcrior cla lilrmtção Columbataf. klcalizados lìa cstl'ada sccr.rndál'ia quc liga as cidados
dc Tanrbarl c Santa lìosa tlo Vitcrbo. Sl). A) Àt'lorarììorìto n" l. aplcscntanclo tles nfvcis lilssilfl'cro.s incluftlos
na sr¡ccssão dc siltitos c<lrn inl.crcalaçClcs dc alonito.s lìnos. conro indicados pelos colaholadorcs: B) l)0talhO.
cm planta, do nfvcl t'o.ssilff'cro (arcnito) do ¿llolamcntu n" 2, r'cprcscntado por uma scqtl0nci¿ì dc alcnitos com
intcrcalaçilcs d0 .siltitos; C) l'}altc hasal cla soção (aronito lìno) clo allorarncnto n" 3, rcprc.scntado por uma
succssão dc alcnitos com intolcalaçõcs dc siltito.
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Em sua grande parte, os espécimes depositados nas coleções
científicas examinadas
enconfravam-se já extraídos da matriz sedimenta¡ e preparados,
estando assim prontos
para serem minuciosamente examinados. Não obstante,
enfretanto, arguns exemplares
foram submetidos a nova preparação, especialmente mecânica
com vistas a merhor
visualização de determinadas estruturas morfológicas (e,g., charneira,
inserções

musculares).

Por sua vez, a preparação dos espécimes adicionais, coletados durante
os habalhos
de campo, envolveu, principalmente, a utilização de
métodos rotineiros, fisicos e químicos,
bem como a confecção de moldes de rátex. Adicionarmente,
a técnica de esfumaçamento

dos fósseis

foi

empregada para efeito de fotografia, de acordo com as indicações
de

RocHÁ-CAMpos (1969), STM.ES (1938, 1992), SrMoEs
& FrrrrpAlDr (1988, 1992) e
ANELLI (1994) Desse modo, por constituírem técnicas pareontológicas
rotineiras, as
mesmas não serão descritas no presente documento.

Além disso, fotografias e desenhos, estes preparados a partir das
rotografias ou sob
câmera clara, constituiram atividades adicionais de raboratório

que fac itaram

a

representação de caracieres morfológicos necessários
à construção da matriz de caracteres,

utilizada na análise cladística.

Por fim, vale mencionar que alguns dos táxons aqui examinados foram

bem

ilustrados em literatura prévia, aqui amplamente citada. portanto,
no presente documento
serão ilushados somente os ráxons ou estruturas
morforógicas que ainda não haviam sido
ilustradas ou estavam inadequadamente figuradas, na literatura
consultada.

L.H,C. MeIo 1999, Anótße Ctadßlìco dos Bivalves do Grupo possa Dois (NeopeÌriiono),
Racia do Patuñó, ßtosll: Imp!¡cações îaxonùmicqs, Evol;ivørt e paleohn7"ogr¿iiÃ.
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4.4 Slsrrru,ir¡cl FrLocENETrcA

o

presente estudo é conduzido, em grande parte, com

a utirização da Mefodorogia

Filogenética ou cladística, assim como diversos conceitos a ela relacionados.
contudo,
não se trata de uma abordagem sobre o método filogenético propriamente dito,
em que seus

pontos controversos deveriam ser exaustivamente discutidos. Este trabalho
tem como
proposta a utilização da metodologia cladística como ferramenta na tentativa
de esclar.ecer
as relações de parentesco entre grupos fósseis de organismos, inserindo o resultado
obtido

num contexto mais amplo, isto é, evolutivo, paleobiogeográfico e geocronológico.
Trata-se,
portanto, de uma nova abordagem no escopo da paleontologia de Invertebrados
no Brasil.

De fato, até o momento, apenas 3 artigos (e.g., M{RTrNs-NE.I.o, 1990; CARVALHI
et al.,
1997; srMôES et al-, 1997) rigorosamente elaborados segundo a escola cladística,
foram
publicados por paleontólogos de invertebrados brasilei¡osl. um amplo levantamento
da
literatura paleontológica brasilei¡a, nos últimos 5 anos, mostra que há uma tendência
maior
de aceitação da metodologia por parte dos paleontólogos de vertebrados. Esta tendência
pôde ser facilmente observada no último congresso Brasileiro de paleontologia
, realizado

em agosto de 1997, no município de São pedro, Sp, onde a mesa redonda ,.sistemática

Filogenética" teve como esmagadora pratéia

a

comunidade

de

paleontólogos de

vertebrados.

Embora as mudanças no pensamento paleontológico estejam se processando de
maneira relativamente rápida, (e,g, JouNsroN & HAGGART, 199g) poucos são,
ainda, os
paleontólogos de invertebrados que estão empregando e/ou estão familiarizados
com a
metodologia cladística, tanfo na América do Norte, quanto na Europa (Dr. Jay Scheneider,
Youngstown Søte university; Dr. peter Roopnarinie, california Academy
Neste contexto, mesmo consitierando

of

sciences).

o fato de que excelentes textos introdutórios em

português estejam disponíveis (e.5., AMoRrM, 1997), seria oportuno apresentar alguns
dos

principais conceitos da escola cladística, de maneira sucinta, de forma
acessíveis

e triviais a

todos os paleontóloeos. deixando evidente suas

a

tomá-los

aplicações,

importâncias e limitações que certamente transcendem o escopo da Biologia (AMopJM
AMORIM, 1992; MAReuEs

& AMoRrM, 1996). portanto,

&

a seguir serão apresenfados alguns

dos tópicos gerais do universo filogenético, envolvend.o conceitos básicos

e

sua

L.H.C, MeUo 1999, Aù¡ilise Clødßt¡co dos Bìvahes do G tpo pûtsa Doß (Neopemiano),
ßacio do Patutui, Btasil: Impticações Texonïmica; Evotitivas e pateobiopeisnílicaç.

operacionalidade, de maneira que um aprofundamento nesta metodologia poderá
ser feito
com base na consulta da bibliografia aqui indicada.

4.4.1 Surgimento do Pensamento Filogenético
Todo o pensamento desenvolvido sobre a sistemática biológica, desde os primeiros
estudos de filósofos gregos, sofreu inúmeras mudanças ao longo do tempo e, atualmente,
encontra-se representado por frês principais vertentes:

a)

Escolø Evolutiva chíssìcøz apresentou grande desenvolvimento

no

período

compreendido entre as décadas de 1940 e 1960, tendo como expoentes, pesquisadores
como Emest Mayr e George G. Simpson;

b) Escola Feneticistaz defendida por Robert sokal e peter sneath nas décadas de 1970 e
1980, perdeu muito de sua força, tendo afualmente pequena projeção. As principais
contribuições desta escola foram as obras: "The principles of Numerical raxonomy"
(SoKAL& SNEATH, 1963) e "Numerical Taxonomy,, (SNEATH& SoKAL, 1973);

c) Escola Filogenericisrø ou cladisfa: proposta, inicialmente, pelo entomólogo alemão
Willi Hennig em 1950, fundamenta-se em princípios rígidos, como o princípio da
monofilia (j.e., condição apresentada por um grupo de organismos com um conjunto
único de características que os define, bem como um único ancestral comum). Apresenta
como principais seguidores Gareth Nelson e Donn E. Rosen.
Merece destaque o fato de que o trabalho original de

willi

Hennig em r950, não foi

amplamente reconhecido pela comunidade científica por ter sido redigido e publicado

inicialmente em língua alemã. contudo, foi elogiado pelos poucos pesquisadores que o
utilizaram (srMpsoN, 1961; soKAL & sNEAl'H, 1963). Somente em 1966, com a tradução
para o inglês da obra original, é que essas idéias foram difuncidas entre os sistematas.

Paralelamente,

Numérica

(MTcHENER

no final da década de 50, tem inicio a chamada Taxonomia

&

SoKAL, 1957; SNearH, 1957a, b; SoKAr-

&

MTcHENER, l95g;

soKAL, 1959), onde as classificações seriam feitas com base em algoritmos, os quais
levariam em conta a simil¿ridade global entre os organismos, além de permitir a
reprodução dos mesmos resultados por várias vezes (Frnnanrzzr

,No.

& MAReUES, 1997). Seu

momento em que a present€ disselação cstá sendo finalizâdâ, um estudo seme¡hsnte está s€ndo conduzido pelo prof.
L. Ë Anelli

0c/usP),

L.n,C. McIo 1999, A titite Ctûdßt¡ca dos Bitølves do Gtupo p4(rso Dois (Neopeniano),
Bacla do Pa¡oùd, Btoßil: Irñlrllcoções Toxoûômicas, Ovotitlvas e fakonìogeigró1icøs.

aperfeiçoamento se deu com

o
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desenvolvimento dos computadores,

o que permitiu

a

realizaç,ão de cálculos cada vez mais elaborados.

Durante as décadas de 1960, 1970 e r9g0 as três escolas viram-se envorvidas
em
um grande debate, que pode ser det¿rhadamente reconstituído através clas páginas
de

systematic Biology2 (originalmente denominado systematic zoology) e cladistics3,
dois
dos mais conceituados periódicos de ciências Biorógicas deste sécuro. por
fim, a proposta
de

willi

Hennig mostrou-se superior, em vários aspectos, àquelas das escolas Feneticista e
Evolutiva clássicaa, apresentando-se, a partir daí, com uma maior sustentação
e algumas
reformulações, devido, em grande parte, aos trabalhos de ELDREDGE & CRACRAFT
(19g0),
NELSoN

&

PLATNTCK

(1981), wrl-By (1981),

Ax (1987), wrl-Ey et ar. (199r) e Fonsy e/

al. (1992).

4.4.2 Conceitos em Sistemática Filogenética
Dentro de um estudo filogenético, tão importante quanto

o

conhecirneuto da

operacionalidade do método e etapas a serem desenvolvidas, é a análise de inúmeros
conceitos que têm papel fundamentar no embasamento do pensamento a ser adotado

e

seguido pelo pesquisador ao longo de sua investigação, Dentre eles, destacam_se
o
Conceito de Espécie, de Homologia, entre oukos, comentados a seguir.

4.4,2.1 Conceito de Espécie

De acordo com Svtr.ll (1994), um paleontólogo realizando uma investigação
cladística deve toma¡ como ponto de partida a escolha dos espécimes a serem utilizados,

para que não ocorram comparações entre indivíduos em estágios diferentes de
desenvolvimento (i.e., semaforontes). Este grupo de espécimes serecionado possui,
portanto, morfologia semelhante e, segundo o autor, constitui¡ia um fena (singular:
fenon).

cuja determinação pode ser complementada por modelos estatísticos. Neste ponto do
estudo deve-se adotar o conceito de espécie que será o ponto de distinção entre seguir
o
pensamento filogeneticista (vr'rl-Ey, I 9g l ou
)

a visão cladista (NEr-soN &

pLATNrcK,

198 r ).

I
;

*r

consullsdo pelÂ inlemet atrav¿s do endercço: JJ,s teûatic B¡otog/ (hffpt/w\¿tw,urexas.edu,/ftp/depts/systbio¡,
'
consuhâdo pela intcmet atr r'és do endereço: c/adr:srr'cs (htþ//w*rv.vims.cdu,/-mes/hennig/jou.t
,"i.r,rnt)
:tj,T191l::_!:d".*¡
_
um rnleressônte texro condÊns¡do sobre "ô Srandc debate" pode sef consultado em BERì'ARDì (¡,
Avontv, t997¡.

I:f fl:11::

ry9"

L,H.C. Me o 1999, Anólke Clodlstica dos B¡t'olves do Grupo passa Doß (Neopemiono),
Rocia do Potûnd, Bns¡l: Impliêûções To.xoñômicøs, Erotith,a, e pdteobìogeignt!.lcas,

Muito poderia ser dito acerca das definições de espécie já propostas, contudo, elas
estão restritas a duas linhas de pensamento, a sabet a)

Delinições de processo, em que são

valorizados os processos evolutivos necessários ao surgimento de uma espécie;
b)
Delinições de Padrão, que admile um conceito de espécie tido como operacional.
SMITH (1994) apresenta os seguintes conceitos de espécie, com base nas Definiçòes

de Processos:

conceito Biológico de Espécie: Espécies são "grupos de populações naturais que se
reproduzem e as quais estão reprodutivamente isoladas de outros grupos" (Mavn,
1969). Fica claro, portanto, que numa escala de relevância, as diferenças morfológicas
são suplantadas pelo potencial reprodutivo das espécies envolvidas;

conceito de Espécie Evolucionária:

A

definição de espécie como ..uma seqüência de

populações seguindo a linha ancestral-descendente, as quais se desenvolvem separadas

de out¡as populações", foi proposta por StvrsoN (196r), como uma tentativa

de

aplicação do conceito Biológico de Espécie para os fósseis. Deve-se ter em mente que,
na falta de uma evidência di¡eta, o autor teve que considerar uma conelação direta
entre
o isolamento reprodutivo e o grau de divergência morfológica denho das linhagens, para

que fosse possível o estabelecimento de uma espécie, retomando ao problema de uma
distinção morfológica e não genética;

conceilo Hennigiano de Espëcie: Assim como observado para o conceito Biológico de
Espécie, HENNTc (1950, 1966) considera o isolamento reprodutivo como fundamental
para o estabelecimento de uma espécie, contudo baseia sua espécie na topologia de
uma

árvore, ou seja, cada ramo terminal ou entrenó de uma ¿irvore evolucionista representa
uma espécie, sendo que ela só termina quando diverge para formar uma nova espécie,
ou se extingue.
Por sua vez, outros couceitos de espécie são trazidos por Str.flru (1994), agora com
base nas Defurições de Padrão:

conceito de Espécie Fitogenéticø: Tais espécies são estabelecidas através de

análise

comparativa de todos os fena de interesse para o estudo, sendo então submetidos a uma

análise filogenética, em que os grupos e subgrupos da árvore são definidos por, pelo

menos, uma característica distintiva. Aquelas espécies que não apfesentam uma
característica distintiva ainda assim são válidas;

L.H.C. Me o 1999, Análite Cladlrtíca dos ß¡valves do Gtupo possa Doit (NeopemiønoJ,
Bacíø do Pannó, Brøsil: Imptjcoçõer Ta-rorrôrniêøs, evoúùt øs
e føkoOiogeãrijci.'
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conceito de Espécie Monortuücø: para sua definição os fena são submetidos aos
mesmos
procedimentos utilizados para as espécies filogenéticas, contudo são reconhecidas
como
espécies, aquelas que possuem pelo menos um caráter distintivo, sendo
as demais
aceitas como metaespécies, ou seja, conjunto populacional restante após
um processo de
cladogênese, no qual uma nova espécie surge e a população original se
mantém.

A

escolha de um dos conceitos anteriormente citados para dar suporte à
análise

filogenética terá como beneficio adicional a distinção entre uma Árvore F,ilogenética
(entidade temporal) e um Cladograma (entidade atemporal).

No caso particular dos paleontórogos, levando-se em conta o tipo de materiar
disponível' algumas considerações podem ser feitas com relação ao pensamento
a ser
seguido para a escolha do conceito de espécie mais adequado. uma vez que
o material
fossilífero inviabiliza a realização de testes reprodutivos ou de distribuição, pode-se
considerar como pouco úreis os conceitos derivados das Definições de processo. por
outro
lado, a base morfológica dos conceitos derivados clas Definições de padrão é compatível

com os dados paleontológicos, mostrando, a primeira vist¡. que esses conceitos parecem
ser mais coerentes e principalmente passíveis de teste.
Adota-se a denominação de cradista de padrão para os seguidores pareontólogos

ou não, dos conceitos derivados das Definições de padrão, sendo que, para eles, o
cladograma é a primeira hipótese de relacionamento entre os grupos e, portanto,
não
envolvendo, neste momento, nenhum componente temporal.
4.4.2.2 Homologia, Analogia e Homoplasia

Quando um pesquisador ingressa pela primeira vez no campo da análise
morfológic4 base fundamental para uma análise firogenética, muitas são as dúvidas

e

dificuldades no trato di¡irio com a morfologia dos organismos envolvidos. Face a
esta
dificuldade, a familiaridade com alguns conceitos torna mais ¿unena a compilação
dos

dados a partir dos espécimes, sejam eles fósseis ou não.

Conceitos como

o de Homologia, Analogia e

Homoplasi4 quando

bem

compreendidos e incorporados ao pensamento e ao discurso do pesquisador, prestam
um
grande auxílio no estabelecimento das relações existentes entre as diversas características
que compõem os organismos em estudo, sejam eles de uma ou mais espécies.

L.H.C. Me o 1999, Andlße Cladßtíêo dos ßirotves do Grupo pa(tr¡ø Do¡s (Neopemiano),
Rac¡ø do PdÌønó, Bran¡t: Iñpt¡cøçðes Tûxonômicøs, tvotiUras t'oteoOiigeigníJíc^.
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"

owen (1849) definiu estrutura homóloga como sendo "o mesmo órgão

sob

qualquer variedade de forma ou função", como verificado entre a pata
dianteira de um
cavalo, o braço humano e a asa de uma ave, que apesar de serem estruturas
diferentes

estão

na mesma posição topográfica.

Ainda, analogia seria representada por "uma parte ou órgão

o qual apresenta a mesma função", como ocorre com as ¿rsas das borboletas
e das aves.

AMoRIM (1997) apresenta um breve histórico da *irização dos termos homorogia
e
analogia, destacando que, a despeito de sua complexidade e imensa importância,
sobretudo
para a Biologia comparada, estes conceitos estão denìnidos de maneira
apenas intuitiva na

liter¿tura. De acordo com o autor, os conceitos podem ser definidos como:

Homologia: Relação entre estruturas idênticas ou diferentes entre si em indivíduos
ou
espécimes distintos, presentes em cada um deles devido à herança dessa
estrutu¡a desde

a espécie ancestral comum mais recente das duas, transmitida ininterruptamente

ao

longo das gerações ou espécies descendentes intermediririas;

Analogiaz Relação de semelhança existente entre duas estrutu¡as necessâriemen.fe
nãohomólogas que desempenham a mesma firnção em um organismo.
Para o autor, é preciso ter claro que, "dentro de um paradigma evolutivo,
ao se fazer

uma afirmaçào de homologia de uma estrutura em grupos distintos, está sempre
implíciø

uma afirmação de que essa estrutura supostamente esteve presente na espécie ancestral
comum mais recente entre os grupos envolvidos,' (AvoRtM, 1997).
Já o conceito de homoplasia é muito semelhante à idéia principal de homologia.

Muitas vezes utiliz¿do como sinônimo de convergência ou paralelismo, homoplasia pode
ser definida como a ocorrência de semelhança adquirida independentemente durante

a

evolução de um gnrpo, ou seja, é a rclação de semelhança entre estruturas em indivíduos
ou
espécies distintos presentes em cada um deles devido à ocorrência independente,
em níveis

distintos de generalidade, de modificações que resultaram na forma final semelhante.
A
estrutura que apresenta homoplasia é chamada homoprástica (AM.RIM, 1997). Adiante
serão discutidos outros aspectos relacionados
necessária a apresentação de conceitos adicionais.

à homoplasia, senco que para tanto

é

MeIo 1999, An'Ílße Cta.lß!¡ca dos.Bitalves do Grupo pûsîo Dok (Neopemiano),
Bach do Pqrøná, BÌas¡t: Implicações Taxonõmicøs, evoútiros e fakoOi)ogeígiifrc;.
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4.4.2.3 Séries de Transformação e Caracteres Compartilhados

caniter e Estrutura são dois

termos muito importantes, mas muitas vezes

empregados inconetamente na literatura. por vezes são empregados como sinônimos,
a
despeito de apresentarem definições diferentes. considera-se estrutura como qualquer

parte do corpo de um dado organismo, ou ainda como qualquer expressão fenotípic4
morfológica ou não, que tenha base genética, ou até mesmo qualquer parte de um
DNA
(e.g., cromossomo, gene). Portanto, estrutura consiste numa entidade material
e, desse
modo, pode-se lidar com estruturas comportamentais, estruturas _fisiológicas, etc.

Fala-se em caníter quando as diferenças apresentadas por duas estruturas
homólogas de organismos diferentes são tratadas, sendo este, portanto, uma entidade
abstrat¿' contudo, não se pode considerar que determinado organismo apresenta um
caráter

homólogo, mas, sim, uma estrutura homóloga ou ainda uma condição homóloga de
determinado caracter.

A

observação detalhada da morfologia de qualquer grupo de espécies, seja ere fossir

ou não, permite não apenas a identificação de estruturas homólogas, como também

a

determinação das modificações oconidas ao longo da evorução do grupo e, por fim, inferir

a ancestralidade comum às espécies cnvolvidas. De acordo com AMoRIM (1997), ,,o
conjunto de espécies recentes e/ou fosseis que compartilha a condição modificada de um
determinado caráter é descendente de uma mesma espécie ancestral na qual essa condição
modificada surgiu".

O termo Série de Transformação foi cunhado por

HENNTc

(1950, 1966) para

denominar a seqüência de modificações que uma determinada estrutura sofreu, tornando-se

sucessivamente mais derivada. consequentemente, entre duas condições homólogas
quaisquer, haverá sempre uma condição pré-existente de uma dada estrutur4 a partir
da
qual surgiu, por modif,cação, uma nova condição chamada de condição plesiomérfica
ou

Plesiomorfia (HnNNrc, 1950, 1966). Em contra partida, a condição recente de uma
estrutura. resultante de tal modificação, é designada de Condição Apomórfica ou

Apomorfia' Portanto, a série de transformação mais simples (fìg. 13A) é constituida por
uma condição plesiomórfica e uma apomórfica, bem como por um único caráter que efetua
a transformação'

contudo, existem séries mais complexas (fig. 138), compreendendo uma

L.II.C. Mello

1999, Ánáli.se Clotlísti<:a dos ßivalves do Gntpo I'assa I)oß (Neopermiano),
Ilacia do I'araná, ßrøsil: Implbações'l'axonômicas, Iitolutivas e lraleohiogeográfrcøs.
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série de modificações, em determinada estrutura, ao longo do tempo. Nestes casos, as
condições plesiomórficas e apomórficas estão ligadas ao nível de generalidade observado.

A) Série de Transformrção Simples (um caráter):

n+A
B) Série de Trensformação Complexa (várim cerecteres)

t-l=A=O=V+8...
Figura 13- Ì')xerr4rlos hi¡rotéticos dc Série de'lranstbnrração Simples e Série de'f'ranslbmraçâo Complcxa.

setas

i-ndicarn o scntido tlas modilicaçõcs.

A figura l3B traz uma série de transformação

complexa na qual

a

condição

"quadrado" (l l) é plesiomórfica em relação à condição "triângulo" (Â) que representa uma
condição apomórfica. Contudo, a condição 'triângulo" é considerada plesiomórfica, em
relação à condição apomórfica "círculo"

(O)

"

assim por diante.

Segundo Av<tntvt (1997), é extrenrarnente inrportante considerar que, em unì grupo

de espécies, aquelas que compartilham a condição mais avançada de uma série de
transformação complexa, também são apomórficas em relação às condições anteriores dessa
série. Isto se dá, pois

um carâter corresponde a uma modificação (entidade abstrata) e não

um estado (entidade material), de modo que uma modificação anterior, ocoffida em uma

série de transformação, será encontrada em todos

os

estados posteriores que

se

modificaram mais recentemente neste grupo.

Dentro de um dado grupo de organismos em estudo, as modificações (condição
apomórfica) podem não estar restritas a uma única espécie ou a um único indivíduo de uma
espécie.

Na verda<le, os caracteres muitas vezes são compartilhados por um grupo

taxonômico, passando, assim, a ser chamado de Simplesiomorfia, quando a oondição
compartilhada é uma plesiomorfia,

e Sinapomor{ia, quando o grupo compartilha

uma

condição derivada (apornorfìa).

Ainda neste contexto, vale definir

o termo Autapomorfia, ou seja, um caso

particular de apomorfia, onde os caracteres são apomórficos para um único ramo terminal
de um oladograma. Contudo se um cladograma expressa as relações de um grupo a nível de

gênero, havendo uma autapomorfia em algum de seus ramos terminais, este caráter é

L.E.C. Mello 1999, Análire Ctadlsl¡cú (los Bltattes do Gtupo p¿rsa
DoLr (Neopem¡ano),
Bocia do Pdtoná, Btcar¡l: Iñpticaç¿tes Texorrùoìcas, Evol;Êyas e pøleobìog"o?;¡i"^,'

38

considerado sinapomórfico a um níver menor de generalidade (espécie),
o quaì não est¡i
explícito no cladograma (AMoRrM, 1997).

o

conhecimento destes conceitos permite a exploração de mais alguns aspectos
relacionados à homoplasia (Item 4.4.2.2), que pode apresentar-se de três
maneiras,
a saber:

a) Parølelismo, é representada por uma mesma condição presiomórfica que
se modifica
de maneira idêntica em duas espécies diferentes, resultando numa condição
apomórfica
semelhante para as duas espécies. É fieqüente em grupos muito próximos;

b) convergênciø não resulta em estruhfas muito semelhantes. ocorre entre
duas espécies
diferentes, onde condições plesiomórficas diferentes são alteradas, produzindo
condições apomórficas semelhantes;
c) Reversão ou pseudosimplesiomorfia (sensz, Wrley,

lggt),

pode ser observada em uma

determinada espécie onde uma condição sinapomórfica para um nível mais
abrangente
(condição arqueomérfica, segundo AMoRrM, 1997) sofre uma modirrcação,
resurtando
numa condição apomórfica final bastante sernelhante à condição plesiomórfica
original.
4.4.2.3.1 Polarização dos Caracteres

A aplicação prática dos conceitos anteriormente vistos conduz a uma situação

de

fundamental importância num estudo firogenético, ou seja: como determinar qual
éa
condição apomórfica e a condição plesiomórfica em uma série de transformação?
Toda série de transformação é formada por um gnrpo de estruturas homórogas
e
seus caracteres. Quando esta série possui apenas dois estados de um
determinado caráter

ela

já

está automaticamente ordenada, isto é, sabe-se que uma necessariamente
modificou e deu origem à outra. Contudo, ela não estri polarizada, pois, neste esrágio,

se

não

se sabe qual condição é a original e

qtnl e a derivada. por sua vez, uma série

de

hansformação com muitos estados de um mesmo úaráter encontra-se não-ordenanda
e
não-polarizada, pois são possíveis inúmeras combinações entre os estados. portanto,
a

polarização dos caracteres corresponde ao método empregado para a determinação
da
direção d: evolução das modificações. Se os caracteres utilizados na análise forem
apenas
codificados e ordenados, mas não polarizados. o resultado será um diagrama não enraizado
(fig. l6C).

L.H,C. Me o

1999, Aùdl¿te Ctodlstìca dos Btvalws do Grupo pa$a Do¿t (Ncopemiano),
Baciø do Pørurró, ßrosit: Impllcaç¡ões Taxonôrnicos, frait¡r",
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A real seqüência de modificações dos caracteres em uma séria de hansformação
foi
sempre alvo de investigações por parte dos pesquisadores, resurtando
em inúmeras
propostas para a determinação da polarização dos caracteres,
mesmo antes da chegada do

sistemática Filogenética de HrnNrc (1950, 1966). uma delas defendia
a idéia de que a
condição original, posteriormente denominada plesiomórfic4
seria aquela encontrada com
maior freqüência no grupo em estudo. os novos conceitos apresentados
por HENNI. (r950,
1966) sugerem, entretanto, que a freqüência de determinada característica,
em um
dado

grupo, será controlada pelo seu surgimento mais recente ou
mais tardio na evolução do
grupo. Sabe-se hoje, porém, que pelo menos dois métodos podem
ser utilizados para a
determinação da polarização dos caracteres, conforme abaixo
descrito:

a) Métodos Diretos: Tem como pontos fundamentais

(l)

a utilização da dishibuição

estratigráfica de um táxon, em que a característica presente no

plesiomórfica, ou

fóss

mais antigo seria a

(2) seu desenvolvimento ontogenético, em que a

presente nos estiígios iniciais do desenvolvimento seria
a condição
dadas as limitações intrínsecas do registro fóssil (NErsoN

&

característica

primitiva. contudo,

pLATNrcK, l9g1; Srur.ru,

1994) há enorme dificuldade na utilização de tal método.

b) Método Indireto: Este método utiliza o chamado Grupo Externo (outgroup),
ou sei4
um ou mais tiíxons que tenham uma reração bastante próxima com o grupo
em estudo,
neste contexto, chamado de

Grupo Interno (lngroup). A condição presente no grupo
externo é tida como a mais generalizada e, portanto, plesiomórfica,
uma vez que a
novidade apresentada no grupo intemo corresponde

à condição apomórfica.

Esse

método tem como vantagem a fácil obtenção de caracteres e a objetividade
na escolha
do grupo mais próximo para compor o grupo externo. Em contrapartida, pesquisador
o

deve ter um amplo e sólido conhecimento tanto do grupo intemo qua::to
do grupo
externo.
4.4.2.4 Agrupamen tos Taxonômicos

o

conhecimento acumurado até agon permite a anárise do que, segundo AM.RTM
(1997), conesponde à base teórica do método filogenético, criada por
HENNTc (1950,

1966), ou seja: "Apomorfias compartilhadas são indícios de anceshalidade
comum
excìusiva". com isso temos que o grupo formado por espécies que incluem uma
ancestral e

L.H.C. MeUo 1999, Aûdl¿te Cladßlico dos ßivalves do crupo passa Dois (Neopeñi¿no),
Bac¡ø do Patunó, Bretit: Inpticøções Taxonômicøs, nuoùrro^
fot"oOìogiígnifii;-
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todas as suas descendentes recebe o nome de Grupo Monofilético (Monofiletismos)
ou

Holofilético (fig. 1a). Para outras defrrições acerca do termo Monofirético, recomenda-se
BERNARDT (1981).

Em adição, foram também propostos por

Hrurc

(1950, 1966) novos terïnos para
acomodar os grupos considerados não monofiréticos. pa¡a o autor, Grupo parafirético
seria formado por táxons cujos caracteres diagnósticos são simplesiomorfias. por
sua vez,

um Grupo Polifilético seria constituído por táxons cujos caracteres diagnósticos

são

homoplasias.

Muita controvérsia surgiu em relação a esses termos. Suas proposições originais
tiveram como base as características comparrilhadas pelos seus componentes,
fato bastante
contestado por outros pesquisadores que defendiam a utilização das relações
de parentesco,
mais do que as características compartilhadas, para tais definições (Nrlsor.r,
1971; Fenxrs,
1974; Pr-AlNrcK, 1977).

Em

I

98

I,

BERNARDI promove uma releitu¡a destes termos visando a estabelecer
um

consenso entfe os pesquisadores

e propondo novas definições. segundo ele, Grupos

Parafiléticos são: "Grupos Merofiléticos que resultam da exclusão de um ou
mais Grupos
Merofiléticos do menor Grupo Monofilético de que fazem parle" (fig. la), assim
como
Grupos Polifiléticos são: "Grupos Merofiléticos que resultam da exclusão de pelo
menos

um Grupo Parafilético do menor Grupo Monofilético de que fazem parte" (fig. I4).
Ainda
loi sugerido o termo Grupo Merofirético para abrigar todos os grupos não monofiréticos,

ou seja, os grupos parafiléticos e polifiléticos, e sendo definido como um ,,Grupo
Monofilético maior do qual se retirou um Grupo Monofilético menor ou um Grupo
Merofilético menor".

5

De acordo com AvoRlM (1997)' a designação corÌeta pâra a condição apr€scntâda por
ùm grupo monofilético é monofilet¡smo, e nâo
é enconrrâdo, um¡ vez que ,.-filia" refere-se a.:amizade, ainidadeþi, e não condiç¿I,o.

monofiliå como ge'.lmente

L.II.C. ùIelb 1999, Ánálise Clndís¡iu dos llival¡,es do (ìrupo lrassa Doß (Neopetmiarut),
Ilacia do ltaraná, Ilrasil: Implfuaçíies'faxonômicos, Evolrttitas e Iraleohùryeogråficos.
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(4, ll, C, D, Iì, Ir). Notar 0s grupos
X; Y; Z) e rncrollléticos (l)arafilético=S; Polililético='l-), morlihcado de Avonnr¿

|iktgcnia de Lun gnr¡xr hipotético com scis thxous tcnuinais
nì(ntofiléticos (W;
(1997).

4.4.2.5 Matriz de Caracteres

Ao longo da trajetória da Sistemática Filogenética, grande avanço foi obtido com o
desenvolvimento dos métodos numéricos, como resultado da formalização das diferentes
etapas da análise cladistica, facilitando a aplicação mais objetiva da metodologia cladistica

por pesquisadores de diferentes formações, mesmo os não sistematas. Contudo, segundo
Mrutquns (1997),

é

importante destacar certas exigências básicas do método que devem ser

cumpridas antes de se conduzir uma análise desta natureza. Tais exigências referem-se à
delimitação do universo da análise, grupos de estudo (grupos internos e externos), táxons

terminais, codificação, ordenação

e

polarização

de caracteres, assim como o

reconhecimento das homologias primárias, a seguir comentados.

L.H.C. Me o 1999, Anátite Ctadßtica doî Bivotves do Gtupo
I'asso DoLt (Neo\emrano)l
Brciø do PûÌûnti, Btuslt: tñplicûçðe, t¡txonòmicøs, Evohitivas;i;;;;;;Ê;ä;;;;;:.

4.4.2.5.1 Grupo de Estudo

A assimilação

dos conceitos vistos até aqui auxiliam

a

rearização da nova etapa do

estudo filogenético, representada pera construção de uma matriz
de caracteres, à medida
que facilita o trato com as diversas características morfológicas,
bem como a identificação,
mesmo que "a

priori", dos possíveis grupos taxonômicos existentes.

Neste contexto, tem-se na escolha do grupo em estudo um importante passo
para o
para
desenvolvimento do projeto.
tanto, primeiramente, deve-se determinar qual o nível de
generalidade com o qual se vai trabarhar, e a partir
dele os táxons que constituirão a

topologia da árvore, em outras palavras: se o trabarho for conduzido
ao nível de gênero, a
topologia será representada peras diversas espécies desses gêneros e assim
por diante.
De acordo com os fundamentos da Sistemática Filogenética, é importante
que os
táxons terminais de determinada análise, independentemente de
sua categoria taxonômic4
escolhidos para representar o grupo interno sejâm, necessariamente,
monofiléticos (fig.

l4) o

monofiletismo

do grupo intemo deve ser evidenciado por

sinapomorfias

determinadas em análises anteriores, ou inferida a partir da
observação, em um nivel de
generalidade superior ao utilizado na análise.

A

utilização do método indireto de polarização dos ca¡acteres (Item 4.4.2.3.1),

bastante indicada para grupos fósseis, implica na inclusão
de pelo menos um grupo externo

ao grupo de estudo, sendo que este terá a finaridade de enÌaizar o cradograma
em uma
análise de parcimônia. bem como proporcionar a porarizaçâo das séries
de transformaçào
dos caracteres.

O grupo extemo pode ser

representado

por um ou mais táxons que,

preferencialmente, sejam aparentados do grupo intemo, sem fazer pafie
deste, possuindo,
assim, características comparáveis às do grupo intemo. Recomenda-se
a utilização do
grupo irmão do grupo interno para compor o grupo extemo, não sendo
esta uma regra, uma
vez que, a princípio, qualquer táxon fora do grupo intemo é um grupo extemo
em potencial
(MARQUEs, 1997). considerações adicionais acerca dos tilxons
terminais bem como dos
problemas envolvendo a escorha do grupo exte'nù são fomecidas por
Arr.tonrv (1997;

Capítulo 5).

LH.C. Mello 1999, AnáIìse ClatilsrÍca dos Bivalvæ do Grupo Possa Doís (Ne,opøuiøo),
Bacia do Paronó, BrasL

Inpliuçõa

Taxonâmican, Evdtaivos e Polenbbgøgnifrus.

4.4.2.5.2 Construção d¡s Matrizes

Um estudo detalhado dos organismos, com relação aos seus aspectos morfológicos,
etológicog fisiológicos, ecológicos, etc., resulta em inúmeros tipos de características que
podem apresentar variações entre os táxons e, a partir das quais, torna-se possível a
identificação de homologias primárias entre esses táxons. Desta maneira, constituem
possíveis evidências para a reconstrução da história filogenetica do grupo em estudo.

Como passo seguinte, os caracteres resultantes da analise morfológica do grupo
escolhido devem ser'tatalogados", de maneira a refletirem suas possíveis variações, bem

como sua distribuição entre os táxons. Esta

é a prinoipal função das Matrizes de

Caractercs (fig. l5), que representam'Terdadeiros depósitos de informação sobre nosso
conhecimento a respeito da diversidade biológica'' (Atrloruu, 1997). Contudo, não se trata

de um depósito de dados neutros, mas, sirn" um conjunto de informações que servem de
base para inúmeras hipóteses preliminares, em que qualquer erro muito provavelmente

acarretará em distorções na topologia dos cladogramas (Auonnrl, 1998), devendo ser
considerada como uma etapa real do método cladístico.

A
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Á
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D
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I

Fþura 15- Ivfatriz hipotética representando a distribuição de 17 caracteres entre l0 táxons

quaisquer.

Explicaçõo: As difere,ntes cores indicmr diferenûes condições dos ca¡acteres: azul= caracteres
multi-estado; :r rìì iu { i¡ Ê caracteres birui'rios; ro¡a= dado ausente (missing data).

É

importante salientar que

a

codificação dos caracteres é, talvez,

construção de matrizes de dados, assim como a

a

numérica" uma vez que dela depende
parcimoniosa.

etapa mais importante de uma analise cladística

o

rezultado da analise, ou sejq

a árvore mais

L, .C,Me
Baêiø do

o t999, Anótbe Cladßtica dos Bivahjes ¿o Atupo pøssa Doìs (Neopeniano),
Pltãn.i, Btattl: Impticøções Taxonômicas, Evolutivas e poteobiàgeignificas.

Entende-se por codificação, a atribuição de diferentes símbolos numéricos
a cada

um dos diferentes estados de um caráter. curiosamente, entretanto, pouca importância
tem
sido atribuída á construção das mat¡izes de dados e, por conseguinte, aos probremas
rigados

principalmente as homologias primrírias e secundárias (AMoRrM, l99g). Muitos
são os
casos de homonímias morfológicas presentes na literatura que, por sua vez,
não

necessariamente correspondem

a homologias, sendo indicado, portanto, um

cuidadoso

estudo das possíveis homologias existentes, antes de se conduzir uma análise
cladística.

Ainda, atenção adicional deve ser dispensada à influência da codificação e ordenação
dos
caracteres, bem como dos grupos extemos, na topologia final dos cladogramas (AMoRtM,
r

998).

A análise quanto

à série de hansformação dos caracteres, permite a identificação de

dois tipos principais (fìg. r5) chamados de Binários, quando apresentam apenas
dois
estados (e.g., presente/ausente), e Multi-esfado, quando apresentam três
ou mais
estados

(e.&, omamentação ausente/radial/concêntrica), podendo estar ou não ordenados.

os

estados de um caráter dizem respeito às diferentes condições existentes em um

organismo e que diferem de sua correspondente em outro organismo. sáo considerados,
ainda, membros homólogos de uma série de transformação, de onde se admite uma origem
comum ou uma derivação direta de um estado a partir de outro (MARQUES, lggT). uma
vez
reconhecidos os diferentes estados dos caracteres, estes devem ser codificados para
cada

táxon' e naqueles casos de caracteres multi-estado, deve-se observar, ainda, a possível
existência de uma ordenação. A ordenação de séries de transformação, ou sej4
determinação "a priori" de relações de adjacência entre os estados de um caráter, é de
grande importância na análise dos caracteres, uma vez que as séries ordenadas devem,
ou

pelo menos podem, ser tratadas diferenciadamente daquelas não ordenadas, pelos
algoritmos de análise de parcimônia. euando se diz. que determinado caráter é não
ordenado, admite-se a idéia de que qualquer kansformação Je um est¿do para outro é
igualmente aceitavel.

os

diferentes estados dos caracteres costumam ser representados por números
distintos (0<n). Admite-se que todo caráter binário é automaticamente ordenado e, por
convenção, o estado plesimórfico é representado por "0", ao pnsso que o estado apomórfico
é indicado por "1". É impoftante considerar, porém, que um caráter binário pode tomar-se

multi-estado pelo aumento de tiixons na análise ou pelo refinamento deste caráter. contudo,

L.H.C. Mcllo 1999, Anólße Ctadítlicq dos Bivalveç do Crulo pasta
Dois (Neopemiano),
ßacio do Pûtonà. Btos¡t: rmpt¡caçòes îLrohòmicat,
e,.ú,t"", i"iüi¡lis"ie)iJî",.'
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em uma condição de caracteres murti-estado não ordenados,
o estado indicado por ,,0,, não
representq necessariamente, o estado plesiomórfico. Ainda,
em casos de caracteres não
comparáveis (missing data), onde os caracteres por algum motivo
estão ausentes, costumase represen!á-los por,,?" ou ,,_".

Existe certa controvérsia na Iiteratura com reração à utilização dos
chamados
câracteres não informativos. Ao longo de um estudo cladístico,
não raro surgem
caracteres que se mostram irrelevantes para a inferência
das relações de parentesco do
grupo em estudo. Isto se deve simplesmente pelo fato
de que tais caracteres não apresentam
variações em relação aos demais táxons do universo da
análise (e,g, autapomorfìas).

Ainda, os caracteres não informativos acabam por aumentar
artificialmente o indice de
consistência (Item 4.4.2,5.3) dos cladogramas resultantes (MAReuES,
1997). por ouho
lado' a utilização de tais caracteres torna a análise mais compreta,
permitindo
a visuarização

das ca¡acterísticas que defìnem os ráxons e os agrupamentos
taxonômicos, o que representa

importantes int'ormações para futuras investigações cradísticas
envolvendo este grupo.

É

importante lembrar que

a

matriz deve

vir

acompanhada de uma lista de

caracteres, na forma de uma breve descrição das estruturas
analisadas, bem como as
condições encontradas em cada caráter, o que facilita em
muito a consulta na matriz de
dados, e a leitu^-a da diagnose dos cladogramas quando necessárias
(AM.RIM, 1997;
MARaUES, I997).

A estrutura de uma matriz (fig. 15) é representada por uma "grade" contendo um
número determinado de linhas e colunas para abrigar todos
os táxons e os caracteres da
análise. Devido ao padrão empregado pelos programas de computador
(a.g, Hennigg6)
para análise de matrizes, costuma-se atribuir os táxons
às linhas, e os caracteres ¿s colunas,
muito embora esta orientação possa ser inversa numa análise manual.

A

seqüência dos rixons e caracteres numa matriz não segue um padrão,
sendo
muilas vezes regida pela experiência do pesquisador, onde uma
determinada ordenação dos
tiixons permite uma clara identificação dos caracteres compartilhados.

Uma vez de posse de uma matriz de caracteres deve_se realizar

a

polarização, de

acordo com o método mais indicado (ver Item 4.4.2.3.r) e, em
seguida a otimização dos
caracteres, isto é: a interpretação da evolução de uma
série de hansformação em particular,
tendo por base o conjunto de caracteres que se tem em mãos, tentando
identificar os níveis

l,.H.C. Mc o 1999, AndlLre Cladkt¡ca ¿os B¡vølves ¿o Arupo pasrø Doit (NeopemioùoL
llac¡o do Pøtãnó, Rruût: Implicoçòes TLtonômicas. E|otulivas e paleobiogeogrúficat.

de generalidade em que cada condição apomórfica surgiu. Alguma complicaçâo pode
surgi¡ nesta fase, de acordo com as diversas situações possíveis de compartilhamento de
condições apresentadas pelos componentes do grupo intemo

e extemo, muitas

vezes

dificultando a identificação das condições plesiomórficas e apomórficas e, desta forma,
comprometendo tanto a polarização, quanto a otimização dos caracteres. Tais complicaçòes
são exemplificadas e comentadas satisfatoriamente por

Avonrv (1997).

É interessante notar que as etapas de polarização e otimização dos caracteres se faz
necessária quando a análise é conduzida pelo método manual, uma vez que são realizadas

automaticamente pelos próprios algoritmos dos métodos computacionais, bastando para
tanto a apresentação de uma matriz ,,brula".
4.4.2.5.3 Construção de Cladogramas

Antes de dar início à construção dos cladogramas. com base nas matrizes de
camcteres, toma-se novamente necessária a introdução e definição de alguns termos que,
não raro, são contundidos (ou mesmo utilizados como sinônimos) com cladograma, É
bem

verdade que estes termos vêm se difundindo, mesmo antes do advento da sistemática
Filogenética. contudo, aqui serão fomecidas suas dehnições ou redefinições, num contexto

"herurigiano", sendo que uma ampla revisãc, histórica dos mesmos foi apresentada por
AMoRtM (1997).

Muitas são as formas de representação para as relações entre grupos de organismos,

envolvendo dendrogramas, fìlogenias, cladogramas

e

árvores filogenéticas,

a

seguir

definidas conforme AMoRTM (1997) e MAReuEs (1997). Entende-se por Dendrograma:
todo e qualquer diagrama ramificado que representa ligação entre elementos. por sua vez,

Filogenia corresponde a: um dendrograma tendo-se por elementos os táxons, e

ligações como indicadoras

de

suas

ancestralidade comum exclusiva. Denomina-se

cladograma: um dendrogmma que expressa as relações filogenéticas apenas entre os
táxons terminais, definidas por sinapomorfias

(fig. l6A). por fim, Árvore Filogen ética diz

respeito a: um dendrograma que expressa as retações filogenéticas, não somente entre
táxons terminais mas também entre espécies ancestrais e descendentes (fig. l68). Existem
ainda os diagramas não en¡aizados (DNEs)

(fig. 16C), considerados mais simples do

que

os cladogramas, sendo utilizados para representar relações de adjacência ent¡e os terminais,

I.,H.C. Mello

1999,

Análìse Cladlstìca dos Bitslves do Grupo Pøssu Doìs (Neopermíano),

Ilacia do Poranú, Ilrosíl: Implícações'l'aronômicas, Evolutìrus
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e Poleohìogeogrófcas.

através do compartilhamento de hornologias secundárias, determinadas por congruência de
caracteres (ManqunS, 1 997).
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Figura 16- Tipos diferentes de Dcndrogramas: A) Cladograma incluindo cinco táxons
terminais (R-V): B) Árvore Filogcnética incluindo cinco táxons tcrminais
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É importante notar que o cladograma nunca expressa ancestralidade, sendo que

as

ligações entre os táxons indicam apenas história comum, ou seja, que deve ter havido um

outro táxon ancestral comum a eles, como denunciado pelas sinapomorfias. Desse modo,

uma árvore fìlogenética apresenta uma maior quantidade de informações do que um
cladograma, bem como hipóteses mais complexas.

A inferência de um cladograma, tendo por base a matriz de caracteres, pode

ser

e outra por programas

de

realizada de duas maneiras principais, sendo uma manual

computador. A construção manual de um cladograma é apreciada por muitos, apesar de ser
de difìcil compreensão por gande parte dos iniciantes. Para sua realização pode-se seguir
duas metodologias, a saber:

L.H.C. Me o 1999, Análke Cladlslicø dos Bìr,øtves do Gruln pøssa Doir (Neopemiano),
Racia ¿o Pqnnó, ßrøsit: tmllticações Tøxonôm¡cûs, eroúùvas e eobobngeigrAllur,
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a) Mélotlo Manuøl de Henzig (ou ortodoxo, ou hennigiano): a putir
da poritomia inicial,
ou seja, a situaçâo que indica total farta de conhecimento sobre as
relações do grupo,
são

adicionadas as informações correspondentes a um caráter de cada vez;
b) Método dø Árvo¡e tle ÍI/agner: anterior ao método "hennigiano', (década
de 40), realiza
a adição sucessiva de cada táxon, a um táxon terminar inicial, com base
nos conjuntos
de caracteres de cada um.

Por maior esforço que fosse despendido, a tarefa de detalhar a execução de cada
um
dos métodos acima não alcançaria um resultado satisfatório, sendo que,
para tanto, prâfica

a

consiste na melhor aliada. Todavia, grande parte da informação pertinente pode
ser
obtida a partir de wrl'y (r981), wr'-.y e/ ar. (r99r), LrpscoMB (r992),
sMrrH (1994)
di¿iLl:ia

e

AMoRTM ( I 997).

Desde o primeiro programa, WagnerTg, desenvolvido por J. S. Farris,
muitos têm

sido os métodos numéricos, usando anárise de parcimônia e processados em
microcomputadores, utilizados para a construção e análise dos cladogramas.

os

mais

utilizados são HennigS6 (de J. s. FARRrs, versào r.5. de lggg) e pAUp (ou phyrogenetic

Analisis using Parcimony, de D. L. swofford, versão 3.1.1. de 1993). segundo
AMoRTM
(1997), grande parte dos progr¿rmas utilizam a adição sucessiva de táxons
a um táxon
te¡minal inicial em suas reconstruções de cladogramas. Estes progr¿Ìmas são constituidos
por algoritmos que podem ser, a grosso modo, divididos em dois grupos (MAReuEs,
1997):

a) algoritmos exatos, isto é, aqueres em que há certeza de que todas as árvores realmente
mais parcimoniosas são listadas em seus resultados.

o

principal problema aqui diz respeito

ao tempo de análise. Ele aprica-se muito bem para análises com até 20 táxons,
sendo que

parc cada tiíxon adicionado a estes vinte,

o

tempo requerido para

a

análise

é

progressivamente maior; e b) algoritmos heurísticos onde o tempo de análise para
matrizes

com uma grande quantidade de tiixons é bastarrtc rczoáwel, correspondendo a algumas
horas ou poucos dias. o problema reside no fato de que não se tem a certeza de que
as
topologias encontradas são as mais parcimoniosas e, se forem, não se pode ter a certeza de
que todas as árvores mais parcimoniosas foram encontradas. para maiores inlormações
acerca dos algoritmos anteriormente citados é aconselhável a consulta a swoFFoRD
OLsEN

(l 990)

e

Krrcurnc (1992).

&
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um ponto em comum entre a metodologia manual e a computacional diz respeito
utilização do Principio da parcimôni4 ou seja, uma abordagem que

à

minimiza o número de

suposições a serem feitas para explicar a distribuição de caracteres
e seus estados em um
cladograma, desta forma minimizando o efeito das homoplasias
na definição dos grupos.

Adicionalmente. um cladograma fomece uma série de informações estatísticas
que
contribuem para a análise do estudo em andamento, à medida em que permitem
a avariação
e escolha entre as diversas árvores altemativas, obtidas como resuhado de
um mesmo
conjunto de dados, além de indicar possíveis problemas com reração à
congruência dos
caracteres utilizados.

o

comprimento de uma árvore corresponde ao número total de mudanças
sofridas

por todos os caracteres em todos os raJnos da árvore,
sendo expresso em número de passos.
Por sua vez, o aumento do comprimento da áryore estii relacionado
com o aumento da
quantidade de caracteres anarisados ou com o aumento
das mudanças sofridas por eles, o
que pode indicar presença de homoprasias. portanto, para
uma dada matriz, espera-se obter
como melhor árvore aquela com menor comprimento, isto é, mais parcimoniosa.

outros dados estatísticos fornecidos pelos cladogramas dizem respeito aos
Índices
de Consistôncia e Retenção, cuja principal função é a de auxiliar na avaliação

da

confiabilidade dos cladogramas, bem como dos caracteres analisados.

O Índice de Consistência (CI; KluacE & FARRrs, 1969), éo índice mais simples
e
amplamente utilizado, e apresenta valor maior que 0 e menor que
l. Expressa a quantidade
de eventos de homoplasia de um cladograma ou caráter particurar. para
a análise de um
cladograma, o cI é obtido através da reração entre o número
mínimo de passos possíveis
pa¡a um caráter ou conjunto de caracteres (m), e o número real
de passos existente no
cladograma (s), sendo que quanto mais próximo de 1, mais confiável.
Ját paru aanálise
de

um caráter em particular, m corresponde ao número de passos do caráter,
e s corresponde
ao número de vezes em que ele aparece no cladograma. A
fórmula utilizada é a
seguinte:

m

CI::-s

O número mínimo de passos possiveis para um caráter é igual ao seu número
de
estados menos l. Portanto, caracteres bin¿á¡ios possuem m igual
a r. Já o número real de
passos (s) varia conforme a congruência do caráter em
relação à toporogia obtida. vale

L.H,C. MeIo
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lembrar que as autapomorfias (caracteres não informativos) nâo apresentam
contribuição
para a resolução da análise, pelo fato de serem compatíveis com qualquer

topologia de

árvore, acarretando em um aumento artificial do CI, conforme já comentado.

O Índice de Retenção (R; Fnnrus, l9g9), apresenta seu valor ent¡e 0 e I, e mede
a
quantidade de táxons que retém o caráter identificado como uma sinapomorfia
para o
grupo, sendo que, uma vez presente em todos os táxons terminais, ele terá
valor l. para
tanto, deve-se considerar o número máximo possível de surgimento de um
ca¡áter em
determinado cladograma (g). É obtido a partir da fórmula:

g-s
R=_______-___

g-m
os

caracteres binários vão apresentar valor de g igual ao menor dos valores
para a

ocorrência dos dois estados do caráter, sendo sempre menor ou igual à metade
do número
de láxons terminais considerados (MÂRaLJEs, I g97).

Não raramente, a malriz construída durante o estudo apresenta, como resultado
provável, mais de um cladogranra, todos ìguarmente parcimoniosos. Esø situação
indica
certa incongruência entre os caracteres analisados e, portanto, várias hipóteses
sobre a
filogenia do gnrpo. Desta maneir4 todos os cradogramas devem ser representados
na
discussão do estudo. contudo, em um estudo com um grande número de t¿ixons
terminais,

a quantidade de cladogramas possíveis é enorme
þara 7 taxons terminais são 10395
cladogramas possíveis; AMoRtM, 1997), tornando inviável, e sem o efeito desejado,
a
representação de todos os cladogramas.

com a intenção de sintetizar o conhecimento filogenético, disperso pelos vários
cladogramas obtidos, em apenas um cradograma final, foram propostas argumas
técnicas
genericamente denominadas de consenso, de onde se destacam três técnicas
distintas:

a) consenso de AD'tMS (1972): aproveita para o cladograma final os grupos monofiléticos

que aparecem em um dos cladogramas

e que não são conflitantes com grupos

monofiléticos em outros cladogramas eliminando, portanto, os ráxons incongruentes.
Segundo AMoRtM (1997), esta técnica é mais indicada nos casos em que apen¿rs
um
táxon não apresenia dados muito confiáveis;

b) consenso -Esr¡ito (soKAL & RoHLF, 1981): organiza uma árvore de consenso contendo
apenas os gn:pos monofiléticos que estão presentes em todos os cladogramas
obtidos,

l,,H.C. MeIo 1999, Anrilhe Cladhtica dos B¡valve!¡ do Gru?o posso
Doís (Neopemìûno),
Rac¡a do Parutui, Brølç¡l: Impt¡cûçtòes To.wn,ôñican, Evolitívøs
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sendo indicada para casos de informações pouco fidedignas, uma vez que
rejeita todos
os casos de contradição;

c) consenso de Maioria (Mencusr'r & McMonrus, rggl): integra
na árvore de consenso
os agrupamentos monofiléticos encontrados na maioria dos cladogramas
obtidos. nào
importando se há ou não conflito entre eles.

É

importante destacar gue cada situação

de estudo irá

apresentar maior

compatibilidade por uma das técnicas anteriores, sendo que, cre acordo
com AM.RIM
(1997), ao pesquisador restam três artemativas para a apresentação
dos resultados:

+

representar todos os cladogramas confìitantes obtidos, sem adotar uma
técnica de
consenso;

= aplicar as três técnica^s de consenso, apresentando as três árvores obtidas;
+ optar por uma das técnicas, de acordo com as necessidades da análise.
Com o mesmo objetivo, ou seia, sintetizar o conhecimento filogenético
disperso pelas inúmeras árvores resultantes de determinada
arrálise, FARRìs (1969) propôs o

método de ponderação ou pesagem sucessiva (successive weighting),
cujo principal
objetivo é desvalorizar aqueles caracteres homoplásticos. os valores atribuídos

a

cada

caráter variam em função dos resultados obtidos através da primeira
análise de parcimônia

não ponderada, onde todos os caracteres têm pesos iguais. por sua
vez! esses dados são
submetidos a novas análises. o que permite aos caracteres se auto-avariarem
quanto às suas
consistências, sendo que os mais susceptiveis à homoplasia têm seus varores
diminuídos
(MARQUEs, 1997). A utilização da pesagem sucessiva é
indicada para aqueles casos em que
o resultado obtido é composto por inúmeras árvores iguarmente parcimoniosas, onde
o
emprego dos métodos de consenso não produzcrn resultados muito satisfatórios.

L.
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5.

APLICAÇÃO

DA

ANÁLTSE FILOGENÉTICA NO
ESTUDO DE BIVALVES DO GRUPO PASSA DOIS

(NEOPERMTANO)

conforme referido anteriormente, a rearização do presente estudo utiliza
como
principal ferramenta os princípios e métodos reunidos sob
o contexto da sistemática
Filogenética (HENNrc, 1950, 1966), na tentativa de reconstituir
as relações de parentesco
entre os táxons que compõem a malacofauna do Grupo passa
Dois (lr.leopermiano, Bacia do
Paraná). Para tanto, este trabalho foi desenvorvido
de acordo com os conceitos expostos no
capítulo anterior (capítulo

4.

tem 4.4), e a metodologia descrita por AM.RTM (1gg7; ver
Capítulo 15:213-220), sinterizados na figura 17.
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4.

5.

6.

7.

Deli¡nitar o grupo a ser analisado (e.g., Familia Megadesmidae Vokes, 1967; gêneros
Pinzonella Reed, 1932 eTerraia Cox, 1934)
Procurar determi¡,ar se há wna hipótese razoável que iadique o monofiletismo do grupo
escolhido (e.g., SuÕrs et ø1.,1991). Caso isso não seja possível, é necessário tomar para
análise um grupo mais abrangente ou mais restrito ou ainda. um outro grupo, o qual
supõe-se ser monofilético,
Deùni¡ quais serão os !áxons termi¡ais do grupo intemo e externo (i.e. especies, gêneros,
t'amilias, etc.).
Coieta dos bivalves da Família Megadesmidae Vokes, 1967 e dos gêneros Pinzonella
Reed, 1932 e Terraia Cox, i 934, nos afloramentos do Grupo Passa Dois (formações Sena
Alta, Terezina e Corumbatai). Muitas vezes h:á necessidade de empréstimo de material já
preparado e depositado em coleções científicas em diversas rnstifuições.
Preparação quimica e fìsica do matenal coletado. rncluindo moidagem em látex e
lbtografia dos espécimes obtidos, além do exame detalhado dos dados disponÍveis na
literatura.
Análise morfológica e descriçâo dos espécimes coletados e/ou empreslados e aqueles
presentes na literatiua, procurando caracteres i¡drvidualizados que apresentem diferenças
enúe os táxons terminais.
Descrever, precisamente, as condições encont¡adas de cada caráter em uma lista de
ca¡acteres, ve¡ificando a condição do ca¡áter em todos os táxons terminais.
Cria¡ uma matriz de táxons versus caracteres, inicialmente pare as informações primárias
não polarzadas, e então polaruar cada caráter descrito, comparando as condições
encontradas nos gnrpos interno e externo, procurando estabelecer qual é a série de

9.

transt-ormação mais provável para esse carâfer.
(a partir do caráter 2) Venhcar a congruência entre os caracteres encontrados.

Se os ca¡acteres lorem iacongruentes entre si, volta¡ ao passo 8, verificando se os
procedimentos em cada etapa estão corÍetos.
Se não houve erro nos procedimentos anteriores, desenhar os cladogramas representando
cada uma das possíleis decisões quanto à homologia ou homoplasia das condições
apomórficas compartilhadas, em que são integrados os dados obtidos antedormente.
12. Retornar à etapa 8 tantas vezes quanto necessário. até esgotar os caracteres disponíveis.
13. llavendo incongruência entre a a¡laiise manual e a a¡uilise numérica, exami¡ar os vár'ios
10.

cladogramas alternetivos incluindo aquele com o menor número de passos e os
cladogramas æm um número de passos ligeiramente superior, procurando compreender
claramente o que diferencia as v¡irias hipóteses em termos dos caracteres envolvidos.

t4. Det-uLir os critérios aceitos de parcimônia.

Figura 17- Fluxograma de t¡abalho e
moditìcado de Auonrrr

etapas
( 1997).

na realização de uma análise hlogenética,

15.

Tomar as decisões quanto aos caracteres homoplásticos.

16.

Indica¡ a hipótese ou as hipóteses preferidas, apresentando as hipóteses alternativas
apontando o que diferencia cada uma delas e as justitìcativas para a escolha.

e
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5.1 UxtvoRsoDA A¡vÁusB
No presente doçumento duas análises cladísticas são conduzidas paralelamente, uma
envolvendo os táxons que compõem

a Família

Megadesmidae Vokes, 1967

e

outra

incluindo os táxons da Subfamília Pinzonellinae Beurlen, 1954 e o gênero 'lÞrraia Cox,
1934. No seu conjunto, estas duas entidades taxonômicas incluem aproximadamente 76Yo
dos táxons da malacofauna do Grupo Passa Dois (Neopermiano), Bacia do Paraná (tab. 1;

graf.

1).

Embora dados filogenéticos existam na literatura (SIManìs,1992; Stvens et ol.,
1997) para a Família Megadesmidae Vokes, 1967, as recentes descobertas de bivalves em
excelente estado de preservação (Capítulo 4.), bem como novos táxons (e.g., Ilelogiicola
clelicuta Rohn, 1985), recentemente propostos, fornecem subsídios para uma reavaliação do

monofiletismo do grupo (Mlt.t.o et al.,l998b).

8Y"
Bo/o

61o/o

I
I

Pinzonellinae

EI

Modiomorphidae

trMytilidac

I

8o/o

Mcgadcsmidac

Família Incerta

clas lànlília quc compõcrn a u'nlacolàuna do Grupo Passa Dois, lìrmrações 'l'erczina
c Corumbataí (lìrnrxticirrn & Nliwr..l.r., 1971), com tlestaque para a predominância dos gêneros tla lìamília
Mcgadesmidac Vokcs, l9(r7 e Subfàrnília l)illzoltellinae lJeurlen, 1954.

Gráfïco l- l)orccutagctn dc gôneros

Por sua vez> a Subfamília Pinzonellinae Beurlen, 1954, que contém dois dos táxons
mais representativos do Neopermiano da Bacia do Paraná {i.e., Pittzonella ilhrsa Reed,
1932 e l)inzonella neolropica (Reed), 19281, não foi, ainda, objeto de análise cladística.

Contudo, para

o

presente estudo,

o grupo será considerado, em um nivel maior de

generalidade, envolvendo a Família Astartidae d'Orbigny,7844, a qual contém a Subfamília
Pinzonellinae Beurlen, 1954 (RIrNNIicAtì

&

Nuwll1,L,, l97

l).

L.H.C. Me o 1999, AnáIße Clødßtica dos ßivalves do Gtûpo
ßacia do Patund, ßrøs¡l: Itlptìcoções Tûxon,ôrnicas, er"litt

p¿lcso Dols

^ "

(Neopemiøno),
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5.1.1 Família Megadesmidae Vokes, 1967
Para a presente análise

foi adotado o método indireto de polarização dos caracteres
.já discutido anteriormente (Capítulo 4lltem 4.4,2.3).
os 27 táxons escolhidos para compor o grupo interno são, em essência, os
mesmos
utilizados por SrvÕe s et ar. (1997) (quadro 1). uma revisão morforógica
detarhada

das

quatro espécies do gênero Jacquesia Mendes, rg52 (sensu
R'NNE.AR & NE'ELL, 1g7l),

colocou em dúvida a consistência do gênero

(M.lr-o et ar., 1997) e, desta forma, as
espécies Jacquesia brasiriensis (Reed), 1929 (espécie- Tipo), Jacquesia
erongata
(Holdhaus), 1918' Jacquesia armeidai (Mendes), 1952
e Jacquesia arcuata (Mendes),
1962, foram consideradas com<l unidades taxonômicas distintas.
o mesmo se aprica ao
gênero Roxoa Mendes, 1952, representado na análise pelas
espécies Roxoa intricans
(Mendes), 1944 (espécies-tipo) e Roxoa corumbataiensis Mendes,
1952.

A

análise morfológica detalhada de espécimes muito bem preservados
do gênero

Leinzia Mendes, 1949, de família incerta, segundo R,NNE.AR

&

NE*ELL (1971),

evidenciou sua provável afinidade com os megadesmídeos. Ainda, com
a finalidade de
testar a consistência deste t¡íxon (MELLo et at., l99gb), o mesmo
foi considerado como
dois gêneros distintos, Leinzia Mend,es, 1949 e Anhembia (Mendes), r949,
como proposto
por Mezzalrne et al. (1990).

Com

o

objetivo de avaliar suas afinidades junto aos megadesmideos, foram
considerados, ainda, os gênercs Othoneila Mendes, 1963, Angatubia
Mendes, 1962 e
Guiratingia Petri

&

Fúlfaro, 1966, tidos por R'NNE.AR & NEWELL (197r) e srvÕes
( I 992)' como sinônimo júnior de presiocyprineüa
Hordhaus, rgrg (othonerta, Mendes,
1963) e Pyramus Dana, 1847 (Angatubia Mendes, 1962 e Guiratìngia petri
1966). Ja os gêneros Tambaquyra SrMÕEs e/

Tambajuoa Rohn

&

al,

&

Fúrfaro,

no prelo b, Relogiicola Rohn, 19g5

e

simões, 1997, recentemente propostos, foram também incluídos na

análise, dada sua semelhança morfológica com ouftos megadesmideos bem
conhecidos
(e.g., Cowperes¡a Mendes, 1952). por sua vez, os cinco táxons que
compõem o grupo
extemo desta análise são ûs mesmos utilizados por SrMÕEs et at. (1g97) (quadro

i).
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Iìocis do Poraná, Ilrasíl: Implìcações T'axonùmìcas, Evolutìvas e Paleobiogeogrólìcøs,

56

Grupo Externo:
Família Edmondiidae King, 1850
Gênero Edmondia de Koni¡rck, l84l
Scaldia de Ryckholt, 1847

Cardiomorpha de Koninck, 1841
Familia Granmrysiidae Miller, I 877
Gêncro Grammysia de Verneuil, 1847
Grammysioidea Williams & Breger,

l9l6

Grupo Interno:
Fanrília Megadesrnidae Vokes, 1967
Subfamília Mcgadcsminac Vokes, I 967
Gênero Astartila Dana, 1847
P I euri kodonta Runncgar, 1965
Vaatne I la Waterhouse, I 9ó5
Pyranus Dana,1847
Australomya Runnegar, I969
Megadesmus Sowerby, I 838
Myonia Dann, 1847
Subfamília Plesiocyprinellinac Simões et al., 1997
Gênero Runnegariella Simöes
C owpe re si

& Anelli, 1995

a Mendes, I 952

Itatamba Simões et a|.,1997
Cas te re I la Mendes, I 952
,Ilo¡oa Mendcs. l9-52
Espécie ll.(ìrt)u ¡tltì iL'¿tn.r (Mendes), I944
Ro*La ¿rtru mhetdtcnsts Mcndes, I 952
Plesiocyprinella Holdhaus, l9 | I

Fþrrazia Reed, 1932
Jacquesia Mendes, 1952
Espécie .la<r¡rr e s i a h ra :¡ i I t e n sr.s (Reed), I 929
.Iucque:ìu elunyuttt (Holdhaus), l9l8
.lact¡ttcs r rt a I ma ulat (Mendes), I 952
I ùL.l ìt t's t ü ù rn t fl tr't (Mendes), I 962
'I
amhaquvra gen. n. Simões et al. , no prelo b
'I
unboiuhu Rohn & Simões, 1997
.

(.hurottngia Petri & Fúlfaro, 1966

Angttuhiu Mendes,
(

1962

)thoncllo Mendes, I963

ll¿'|¡ tgji¿t tlu Rohn, I985
Leinzia Mendes, 1949
Anhcnhia Mezzalira et al..1990

e extemo defrnidos para a análise. Explicação: em azul estão
os novos táxons introduzidos em relaçâo àqueles utilizados por SIuÖrs et al. (1997).

Quadro 1- 32 táxons terminais utilizados nos grupos intemo

5.1.1 Análise e Tratamento dos Caracteres: A fase

Pr6Matriz

Os caracteres utilizados para a Família Megadesmidae Vokes, 1967 são, em sua

maioria, os mesmos analisados por SndÕss

et al. (1997), inclusive quanto a

sua

aditividade. Desta forma, apenas serão descritos os novos caracteres identificados ou
aqueles nos quais houve alteração de estados pela adição de novos táxons. No presente

estudo, a análise rnorfológica dos 32 táxons terminais resultou na deterrninação de 28

1999, Arrdl¡se Cladlst¡ca dos B¡trolves do G tpo Passd Doìs (Neopem¡ano,
Bac¡a .lo Pannd, Bføi¡L Implicøções T¿xonôm¡cas, EvoltÍivqs e Pøleohìogeogúfrcas

L,E,C, Mello
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cafacteres (bináLrios e multi-estado), os quais podem ser ananjados em quatro grandes
gn¡pos, a saber: A) Caracteres Externos das Conchas (Caracteres

I a 10); B) Caracteres

da Dentição (Caracteres 11 a 13), C) Caracteres da Musculatura (Caracteres 14

a24) eD)

Caracteres Ecológlcos (Caracteres 25 a28).

Ã) Carøcteres Externos das Conchasl

ClnÁrpn 1-

Relação entre Comprimento Total/Co¡nprimento Anterior (0: concha
anteriormente alongada, 1,0-1,5; 1: simétrica a posteriormente alongada,
2"0-9,0; 2: extremamente alongada posteriormente, 13,0-20,0)

Os índices das relações entre comprimento totâl/comprimento anterior (C/CA)
apresentados por SIvÕns et

al. (1997) são aqui complementados pelos índices dos novos

táxons incluídos na análise, conforme mostrado na tabela 2.

ff#Ri,ä'Hffi
Rorcoq

Roxoa

ìnt cafis*
corunbataíeksis

Jqc que si a

b

rusi lí en s í s +

Jacq esia elongqta
Jqcquesiq qhneidai
Jøcquesio qtc qtq

Leinzia
Anhenbia
Tømbøquyra

TømbøJubø
RelôEiicola
Angqtubiq
Othonellø
*Gsrrlg*is.

2,73-2,71
2,79-3,38
2,57 -2,90
3,33.5,81
3,60-4,02
2,65-4,78
3,40-3,50
3,56-6,20
3,04-5,'70
2,38
2,'77-3,50

2,47-2,96
2,31-3,30

**-".--.*----**-.-**^å99:?"1?**".

Tabela 2- indices de C/CA dos novos táxons incluidos nn
análise. Explicaçlo: (*)= espécie-tipo.

CARÁTER 2- Descontinuidade Pedial (Pedal Gape) (0: ausente; 1: presente)
CARÁTER 3- Descontinuidade Sifonal (Siphonal Gape) (0: eusente; L: presente)
CARÁ,TER 4- Margem Ventral (0: curva; 1: reta)

CAR¡.TER 5- Ornamentaçõo (0: ausente; 1: concêntrica;

Cln/.ron 6- Crenulação
I

2: radial)

na Margem Ventral (0: ausente; 1:presente)

É importanle destacar que um novo caráter, identilicâdo c,omo esl¡uturrs em lolmá de espinhos ûcomp¿lnhrndo û carcna umbonnl
identific¡do pårÂ os espécimes do Eeîerc Ta rbajrlòa Rohn & Simões, 199?, consistindo uma autapomorfìa do gênero.

L.H.C. MeUo 1999, AñálLie Clltdisfiaa dÒs Bit, tws tlo (Èapo lrãssa Dois (Narperm¡arb),
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C¡ruirnn 7-

Sobreposição das Valvas (valve overlap)
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(0:

sem sobreposição;

1:

com

sobreposição)
CaRTITER 8- Rostro

(0: ausente;

l:

presente)

Rostro consiste em um prolongamento da região anterior da concha, logo à frente
do umbo

(fig

tB), semelhanre àquele apresentado pelo gênero Arconaio (Lea), 1g56, um

raro unionídeo vivente do continente Asiático. Tal estrutura está presente nos gêneros
Anhembia (Mendes), 1949 e Leinzia Mendes, 1949 (est.

l,

figs.

t 5- t

7), da Bacia do

Paraná, permanecendo, entretanto" com função incerta. Entretanto, SAVAZZI

&

pElyl

(1992), estudando exemplares do gênero Arconqia (Lea), 185ó, observaram que o rostro
teria uma função de "bombeamento" da âgm intersticial e anóxica, para as brânquias dos
bivalves, água essa relacionada aos processos quimiossimbióticos que ocorrem neste local

(GH[.ARDI, 1999).

Figura 18- Concha do

Eël.erc Anhernbid (Mendes), 1949, com destaque pa¡a o rost¡o arrterior. f,,xplicaçãc¡
rostro (R), cicatriz do múftulo adutor anterior (AÀ) e lûrha palial (Lp).

CAnÁTER 9- Ca¡ena Umbonal (0: ausente; I . presente)
CARÁTER

l0- Rebordo Plano na Margem Ventral (0:

Correspondendo

a um

posterior da concha (PETRI

ausente;

l:

presente)

rebaixamento da borda da margem ventral, anterior e

&

FúLFARo, 1966; Stlr,tÕËs, 1992), consiste em uma

autapomorfia de GuiratingiaPetri & Fúlfaro, 1966 (figura 19)

I^H.C. Me

o

1999,

Bacia do Panñó,

Análise Ctqdßtica dos Bitrotves do Gtupo passa Doß (Neopenniano),

Btril: It r

icoções Tuxonômjcas, Evotitit as e

s9

pateoiirg;;g"út";;:

Figure t9- Feições morf'otógicas int"rn* e .*tern 6õìã1fiãããã
Petri & Fúlfaro, 1966. Explicação: cicat¡izes doi múscutos
adutor ante¡ior (AA) e posrerio¡ (Ap), protrator pedial (pp),
rerrator. pedial anterior (RpA) e posterio¡ (Rpp) e linha palial

(Lp); denre cardinat (D) e ¡ebordo plano (R). Modiñcado

de

S]MôES ( t992).

B) Caracteres da Dentþão
CAR'ITER 11- Dente cardinal (0: ausente;
côncava)

I:

triangurar: 2: triangular, com race ventrar

.aRATER 12- Espessamento da Margem cardinar (0: não espessa;
uma estrutura semelhante a um dente)

r:

espessa, formando

Apenas um espécìme de Tambaquyra camargoi nov. comb.
Simões e¡

al,

no prelo

b, permitiu a observação de alguns aspectos de sua chameira. Esse exemplar
(DZIBB/LINESP n" 2898), representado por uma valva esquerda, com
cerca de 10 cm de artura,
apresentavâ uma pequena elevação na margem cardinal,
logo abaixo e à frente do bico.
Esta estrutura foi considerada como um espessamento da margem
cardinal da concha,
bastante semelhante a um dente. contudo, os aspectos
relacionados ao dente cardinal na
valva direita não puderam ser observados.
CARÁTËR 13- Plicas Cardjnais (0: ausente;

l:

presente)

C) Caracleres da Musculatura

can"(rnn 14- Li¡ha

Pariar (0: risa;

r:

com projeções digitadas; 2: com traços inclinados)

llste caráter apresenta um estado a mais em relação àquele descrito por
Sruops e¡
al' (1997)' vrna vez que para os espécimes do gênero Anhembia (Mendes), 1949.
a linha

L.H.C. Mello 1999, Anól\re Clødlrtico dos ßivolves do Gtupo pøssa
Doi, lNeoperrrriano),
Baciû do Pa¡onà. ßrø.sit: Inltlicoçòes îaxonómicør,
6""t,;¡r^ ; i";;;;i.g;;;;;;";."

60

palial mostra-se formada por t¡aços inclinados (fìg.
lg; esr. r, figs. 16, lg). caráter não
aditivo.
CARÁTER 15- Posição da Linha patiar e¡n Reração

à cicatrizdo Músculo Adutor Anterior
(0: Iinha palial não cruzando a cicatriz;l: linha palial sobre
a cicatriz)

CARÁTER 16- Extensão da Linha paliar (0: inteiramente
contínua;
pontilhada/posteriormente continua)

Cen,irnn 17- Cicatrizes

dos Músculos pediais e Viscerais (0: ausente;

l:

r:

anteriormente

presente)

Este caráter, anteriormente identificado para dois táxons do grupo
externo
(outgroup)' é descrito no presente estudo para
a espécie Jacquesia brasitiensis (Reed),
1929 (Anexo

l).

contudo, sua posição, forma e número diferem daquelas presentes
em
Edmondia de Koninck, l}4l e Cardiomorpha deKoninck,
1952 (frg.20; est.2,figs.
3_5).

CARTITER

l8- Cicatrizes

c¡rutrrn

19-

dos Músculos do Manto (0: ausente;

l:

pontos)

cicatriz do Músculo "a" (0: ausente; r: ponto fundido à linha palial;2: rinha
fundida à linha palial; 3: ponto não fundido à linha palial)

cAlìÁTER 20- cicatriz do Músculo "rr" (c: ausenre; i: rinha separada
da base da cicatriz d.o
músculo adutor postcrior;2: linha parcialmente fundida à base da
cicahiz
do músculo adutor posterior)

L n-.C, Mello 1999, Anåtße Clødístìca dos ßivatrcr
do Grupo l,a\sa Dois (Neope¡miano),
ßûc¡a dn Poruná, Brct¡t: t,nlrlicøçtjes taxonòmicts,
Evotiavas

"

CARr(TER

2l- Cicatriz do Músculo

,,ava,,

iai.t¡iisì;i;i;ä."
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(0: ausente; 1: presente)

Ceruir¡,n 22- Cicatriz do Músculo Elevador Umbonal (0: ausente;
1: presente)
CARÁTER

23- Ananjo entre as cicatrizes dos Múscuios Adutor e Retrator pedial
Anteriores (0: não f.undido; 1: fundido)

CARÁTER

24- Ananjo entre as cicatrizes dos Músculos Adutor e Retrator

pediar

posteriores (0: não fundido;
1: fundido)

D) Caracteres Ecológicos
CARTITER 25- Escavação

(0: raso;

l:

intermedi¡írio; 2: profundo)

CÄ.RrirER 26- Velocidade de Escavação (0: lenta;

l : rápida)

cAtu(TER 27- Afinidades Térmicas (0: euritérmico; r:
estenotérmico de águas temperadas;
2: estenotérmico de águas quentes)

cÄRrirER 28- Salinidade do Ambiente (0: marinho;
doce)

A interpretação

i:

sarinidade variável; 2: salobro; 3:

deste ca¡áter não é desprovida de dúvidas. Entretanto, parece
haver

consenso na literatura de que os bivalves da
Subfamília Megadesminae Vokes,

l9ó7 e do
grupo extemo viveram em condições de água marinha.
Adicionalmente, informações
paleontológicas, sedimentológicas e estratigráfìcas
suportam a idéia de que os bivarves das
assembléias de Leiruia simiris e pareomutera? pratinensis,
viveram em condições de águas
salobras (e'g', Leinzia Mendes, i949) e doces (e.g,
Rerogiicora Rohn, 19g5) (ver discussão
em RoHN, 1994). Por sua vez, diferentes linhas de evidências,
ampramente discutidas por
SousA (1985), SousA ef at. (1991), R.HN (1994) e StMÕEs
et at. (1998),indicam que os
bivalves das assembléias d,e Anhembia
froesi, pirzoneüa iüusa e pinzoneüa neotropica,

viveram sob condições de salinidade variáver, possivermente
até sob condições de
hipossalinidade. com isso, este caráter apresenta 4 estados possíveis,
sendo considerado
aditivo.
5.1.1.2 Matriz de Caracteres

A

detalhada análise morforógica dos táxons que formam os grupos
intemo e
externo, resultaram na matriz apresentada na figura
2r, cujos caracteres foram codificados

L.H.C. M¿llo 1999, Anáthe Cladßtica dos Bivalves dr, Crupo possû Do¡s (Neopemiano),
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como binários e multi-estados, sendo aqueles polimórficos codifìcados
como um haço (.,"). os dados ausentes (missing data) para determinados táxons foram representados
por um

ponto de intenogação ("?"). Ainda, os caracteres foram considerados
como ordenados
(aditivos) e não ordenados (não aditivos), de acordo com a informação
resgatada sobre a

contigüidade dos caracteres.

como salientado por srvÕes et al. (1997), o gênero scardia de Rycktrort,
rg47
(Família Edmondiidae King, 1850), escolhido p¿ua oompor
o grupo extemo, não foi
representado na matriz da presente análise (fig. 22), por apresentå.r
seus caracteres
essencialmente idênticos aos do gênero Edmondia de Koninck,

lg4l.

A análise morfológica dos gêneros Tambajuba Rohn & Simões, r997 e Angatubia
Mendes, 1962 evidenciou a existência de um dente megadesmídeo
típico na chameira do
primeiro, característica essa considerada, por srvors et
at. (r997),como a sinapomorfia da
Família Megadesmidae Vokes, 1967. por outro lado, a ausência
de muitos caracteres,
sobretudo aqueles relacionados à musculatura (fig. 2l), rnostrou
ser mais prudente que não
se incluam estes gêneros na presente análise, uma vez que não contribuiriam para
o

esclarecimentc das relações de parentesco dentro do gnrpo em estudo (fig.22).
Portanto, a matrìz final (fig. 22) apresenta 29|áxons e 2g caracteres.
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caracteres. Explicação: vermelho: Grupo Erlerno; r'erde: Subfamília Megadesminae (sensu Sn'lö¡s et al.. 1997)'.:r. Lrl e ,r:r:
Subfamília Plesiooprinellinae (smsu SnurÕEs et al., 1997). utilizados por SL\.IÕES et al. (1997)- azuì cscuro: táxons introduzidos na
presente análise.

L.H.C. Mello 1999, A ólhe Ctødßtica dos Bìvalve! do Grupo pøssa Doir (Neopem¡ano)l
Dacla do Patunó, Btasil: Impücoçtòes Ttxonôrnicûs, Evolitiwx paleohìog;;g;¡i;;
e

5.1.2

subfamília Pinzoneilinae Beurren, 1954 e gênero Terraìa cox. 1934:
definindo o Grupo Interno e Grupo Externo

Assim como utilizado para a Fam ia Megadesmidae Vokes, 1967,
foi adotado o
método indireto de polarização dos caracteres - comparação com grupo
extemo (câpíturo
4/ltem 4,4.2,3) - para a realização da análise cladística da Subfamília pinzonellinae
Beurlen, 1954 e do gênero Terraia cox, 1934.

o grupo interno utilizado

no presente estudo

não é apontado por nenhuma das classificações mais utilizadas (Vores,
1967; MooRE,
1969), como sendo naturaì e monofilético. portanto, o grupo
de táxons ora constituintes do
grupo intemo operacional consiste, na realidade, em um grupo
monofirético artificial, pelo
menos "a priori", com a função de avaliar o significado das semelhanças
morforógicas
sugeridas entre seus integrantes e, por fim, diagnosticar (ou não) .,status',
o
monofirético
deste grupo.
Ele é formado pelos gêneros pinzonella Reed, 1932 e Terraia Cox, 1934,
e também
aqueles gêneros apontados previamente como morfologicamente
semelhantes
(RLTNNEGAR,

1977; DTCKINS, 1988

-

comunicação pessoal) aos

da Bacia do paraná, ou

seja,

Balantioselena Speden, 1962, Trigonodus Alberti, 1g64, pachycardia
Hauer, 1g57,
Heminajas Neumayr, 1891 e Kaibabe a Chronic, 1952.

A classificação adotada por R'NNE.AR (1977) foi proposra por NeweLl & BoyD
(1975) e' mais tarde, complementada por Bovo & NE'üELL (1997).
De acordo com estas
classificações (quadro 2), Kaibabella chronic, 1952 e Eoasrarte ciriacks,
1963, formariam
a Subfamília Eoasrartinae Boyd & Newe 1997, dentro da Família
,
schizodidae Newell &

Boyd, 1975. Desta forma, considera-se razoável a inclusão dos gêneros Eoasta,te
ci¡iacks,
1963 e schizodus De vemeuil & Murchison, r g44, entre os componentes
do grupo interno.
Ainda, com base na classificagão de BoyD
Hauer, 1857, Heminajas Neumayr,
Pachycardiidae Cox,

l96l

lïgl

& NE*ELL (1997), os

gêneros

pachycardia

e Trigonoa¿s Alberti, I g64 pertencem à Família

(quadro 2).

Por sua vez, RuNNEcAR

&

NEwELL (1971) sugerem diversas vezes uma relação

piwone a Reed, 1932 e os gêneros l,starte sowerby,
1816 e, sobretudo, Astartella Hall, 1858, estando todor reunidos na Família
Astartidae
d'orbigny' 1844 (Superfamília crassatelracea Férussac, lg21). com base no tipo de
bastante próxima entre o gênero

sobreposição das valvas (valve overlap) encontrado no gênero pirøoneüa
Reed, 1932, o

L.H.C. Lte o

1999,

Ahtil¡se Clû¿ßlico dos ß¡valves do G rpo

passa Dois

ßada do Parund, Bre t: Impticaçòes taxonômicas, Evotitivas

autor sugere

a origem

lNeo\emiaho),

; i"j;";ì;c;;RróJìr^:

deste gênero, como tendo oconido

a partir dos gêneros de

carditiíceos do Pareozóico superior (e.g,, permophorus
chavan, 1g54) ou a partir dos
Ast¿rtellinae. sendo que a semelhança na forma entre Astartela
L,Ialt, lg5g e piraoneüa

Reed, 1932' favorece estâ úrtima hipótese. Tendo em

'ista

estes aspectos, foram

selecionados mais três gêneros para compor o grupo intemo,
sendo eres:

Astarte sowerby,

1816, Astartella

Hall, I 858 e Eodon Halr, 1g77, possivermente o mais antigo veneróide
conhecido (MoRRrs, 1978; ANELLT, l99g), com idade devoniana,
todos pertencentes à
Subfamília Astartinae d'Orbigny

, lg43

(sensu MooRE, 1969).

Classc Bivalvia Linné. l75B
Ordem T¡igonio¡da Dall, 1889
Superfamília T¡igoniacea Lama¡ck. lgl g
Famflia Eoschizodidae Newell & Boyd, 1975
Gê¡ero Eoschizodus Cox. lg5l

Famílis lncefa
Gê¡e¡o Rhcnania Waagen, l9O7
Gênero Helteria Dahmet 194g
Famllia Schizodidae Newell & Boyd, I975
Gêne¡o Schizodus I)e Vemeui¡ & Murchison. 1844
Cênero llctcrorchizo.J¡rJ Newell & Boyd. 1975
Subfamflia Eoastårtinae Boyd & Newell, 1997
Gê¡oto Doastarte Ciriacks, 1963
Gêne¡o Kaíbabella Chronic, 1952
Frmilia Scaphellinidae Newe¡l & Ciriacks, l9ó2
Gènero Scaphellina Newell & Ci¡iacks. 1962
Famllia Pachycardiidae Cox, l96 t
Gè¡etn Pach))cardiã Hauer, lg57
Gênero Trigonodus Albeni, lg64
Cêncro Hemindjas Neumayr, l ggt
Far¡¡i¡ia Myophoriidae Bronn, l g49
Gênero Myophoria Bronn, 1834
Cône¡o Neoschizodus C¡ebel. 1855
Gêtcro Paraschizodus Newell & Boyd, I975

F{mfli¡

Trigoniid¿e Lama¡ck, l8l9
Gênero Gruenewald i a Wöh¡mann, I gg9
Gêtr.ero Lyt iomyophor,¿ Kobayashi, I 954

Gê¡ero Lyrioschizod .t Newell & Boyd, 1975
Fomllis Costatoriidae Newell & Boyd, 1975
Cêlerc ( ostator¡a Waagen, 1906
Gê¡e¡o Procos¡atorìa Newell & Boyd, 1975
Quadro 2- Classificaç,
BoyD & NEWELL (1997).

ROHN (1985) propõe

o

gênero Nothoteruaia (espécie-tipo

Nothotetaia acarinata),

para a assembléia de Paleomutela? platinensit.
e,leopermiano, Formação Rio do Rasto),
considerando este gênero como distinto dos demais bivalves conhecidos
para a Bacía do

L.H.C, MeUo

1999, Andllse Ctqd¿Íicø dor Bivalves do Crapo possa Doit (Neopeniøno),
Bocio do Patunó, Brus¡t: Impticoç,ões T&xon6mica!, trolit¡r^ pot"otioeüirártär.-

6',1

"

Paraná' No entanto, estabelece uma comparação com Terraia

cox,

19342 ressartando

diferenças marcantes em relação à típica carena umbonar presente em Terraia
cox, r934, a
qual está ausente em Nothote*aia Rohn, lgg5. Já as semelhanças
se mostram evidentes
quando são comparadas as chameiras desses dois gêneros, uma vez que
apresentam o
mesmo arranjo dos dentes cardinais, o que poderia sugerir um parentesco
relativamente

próximo. Assim sendo, a autora juìgou ser mais prudente atribuir a esse gênero
a mesma
posição sistemática adotada por RuNNEcAR & NEwELL (1971) para Terraia

cox, 1934
(quadro 3). Interessante notar que srvoEs (1992) e srvÕps ¿¡
al (199g) também apontam a
semelhança entre a forma da concha e a chameira de Nothoterraia
Rohn,
r9g5 e Te*aia

cox,

1934. Desta forma, com a finaridade de avaliar o possiver parentesco
entre os gêneros

Terraia cox, 1934 e Nothoterra¿a Rohn, 19g5, parece razoâver incluir Norhoterraia
Rohn,
1985 no grupo intemo utilizado para a presente análise.
Portanto, o grupo intemo ó constituído pelos gêneros presentes no quadro
3:
Subclssse Iìeterodonta

Ordem Veneroida
Superfamíliâ Crassatellacea lrérussac. l g22
Fsmffia Ince.ta (rsr¡Jr/ RUNNuc,tR & NIìwEtL, )g.l
Gênero Terraia Cox, 1934

l)

Gènero Nothoterraia Rohn. l9g5
Fsmílis Astartidae d'Orbigny, 1844
Subfomllia Pinzonellinae tseurlen, 1954 (rerr¡./ RUNNEGATì & NEwDr,t_, l97t)
Gène¡a Pinzonella Reed. 1932
Subf¡mflia Asø¡inae d'Orbigny, lg44 (r?r.ra VoKÊs, 1967)

Gènero Astarte Sowerby,

lg

l6

Gêr.ero Astartelkt Hall. 1BsR
Gênero Eodon Hall, 1877
FemÍlia Cardiniidae Zitret, l88l
Gèncro Balantioselena Speden, 1962
Ordem Trigonioida Dall, 1889 (sezsa NewELL & BoyD, 1975)
Superfamília Trigoniace¿ Lr¡itarck, lg lg

F¡r¡lli¡

Schizodidae

\cwell & Boyd,

1975

Gênerc Schizodus De Verncuil & Murchison, lg44
Subfamflia Eoastafinae NÉwel¡ & Boyd, 1975

Gènero Eoqstarte Ciriacks, 1963
Gênero Kaibabella Chmnic, 1952
Famlliå Pâchycardidae Cox, l96

t

Gênero Pachycardia Haue¡ l g57
Gônero Trigonodus Alberti, 1864
Gênero Heminajas Neumalr, 1 g9l
Quadro 3- Táxons que compõem o grupo
2

int"ããiriliããìã!

ãrìJirtiãã.

Segundo RollN (¡985) Notho= (lât.) falso; if¿¡¡ara= g¿nero semelhante, porém
distinfo, tambóm da Bacia do paraná.

L.E.C. Me

o

1999,

Anútire Ctadßtica dos Blvotrer do Gtupo pøssa DÒi, (Neopeñiãno),

Racia do Panná, ßtastl: Inlrl¡cãções TLronô¡nicas,

Etot;ivas

Além disso, os táxons terminais

ut

e

pateobì.*f"*ii.'

izados são representados peras espécies-tipo dos

gêneros, quando disponíveis, além de outras espécies
cujo material se mostrou favorável à

obtenção dos caracteres morfológicos. Desta forma, o gênero pinzoneüa
Reed, 1932 está
representado por 3 táxons terminais, a saber: pitaone a iuusa
Reed, 1932 (espécie+ipo),
pinzoneüa
Pinzonella neotropica "A" e
neotropica',8". A distinção entre os exemplares
de Pinzonella neotropica (Reed), l92g se dá em virh¡de de pequenas
diferenças nos dados
biométricos observadas entre os exemprares da região de Anhembí.
sp (piraonela

neotropica "A'"), e da região de Tambaú, Sp (pirøonella neotropica ,,8,,),
tendo por
objetivo avaliar a implicação de tais variações na filogenia do grupo.
É importante destacar
que já nas primeiras investigações a espécie pînzoneüa tiarajuensis
Krein, 1997
não

apresentava características morfológicas suficientes para ser incluída
nesta análise.

O gênero Terraia Cox, 1934 conta com a presença de 4 táxons terminais,
sendo
eles: Terraia altissima (Hordhaus), rgtg (espécie+i po), Te*aia aequirateraris
Mendes,

1952, Terraia bipleura (Reed), 1929

e Terraia

cur-vata (Reed), rg2g. Ja Nothote*aia

Rohn, I985 tem como táxon terminal sua esnecie-tipo Nothore,aia acarinata
Rohn, r9g5.
Ainda, os gênercs Balantioselena Speden, 1962, Eodon Hall, lgil, Eoastarte

ci¡iacks, 1963, schizodus De verneuil

&

Murchison, rg44, Heminajas Neumayr, 1g91,

Pachycardia Hauer, 1857 e Trigonodus sandberger, rg64 apresentam
suas espécies-tipo
como táxons terminais (tab. 3), de acordo com as descrições e ilustrações presentes
em

G

¡tx e t al.

(I

962), MooRE

(I

969), NEWELL & Bovo (197 5) e ANELLT

(I

998).

Já o gênero Kaibabella chronic, 1952 estâ representado por 2 táxons terminais,
sendo que, além da espécie-tipo, Kaibabella curvilenata ch¡onic, 1g52,
foi utilizada a
espécie Kaibabella basilica Newe & Boyd, 1975, muito bem representada
e descrita por

NE'ËLL & BoyD (1975). Da mesma maneira, os ráxons terminais do gênero Astarreüa
Hall, 1858 são representados pela espécie-tipÕ ..4starteüa vera Ha.i^, rg5g e pera espécie
Astartella aueri Boyd

& Newelr,

1968, cuja descrição detarhada encontra-se em Nrcol-

(1955), BoyD & NEWELL (1968) e MooRE (t 969).

Por sua vez, o gênero Astarte sowerby, 1g16 não apresenta como táxon terminal
sua espécie-tipo (i.e., Astarte scotica Maton & Rackett, 1g07), uma vez que

não

se

dispunha dos espécimes para estudo, assim como sua descrição em MooRE (1969)
não se
mostrou satisfatória para a utilização na análise. Entretanto, a presença de espécimes
bem
preservados na coleção científica do Departamento de paleontologia
e Eshatigrafia

L-H.C, Me

o 1999, Anáthc Cladßtico dos Btvah,es do GÌupo passa DoiJ (Neopemiano),
Baciû do Pannd, Rrûsil: Iht4ticações Taxonôrñlcas, Evotitivøs pøteobìog"å;¡i*;.
e

(lc/usP), permitiu a escolha

das seguintes espécies para representar os ráxons terminais3

deste gênero: Astarte sulcata (da costa), Astarte cuneiformes zîet,
Astarte obruta say,
Astarte fusca Poli e Astarte borealis Schunder.

GÊ¡wno

T,4xow TtnutN,¿t,
Aslqrte sulcata (da Costa)
A s t qrt

,4slar¡e Sowe¡by. 1816

e

c u n eifo r me s

Ziet

Asldrte obrutq Say

Astartefusca PoIi
Aslarte boreal is Scbunder

Astartella Hall. 1858
IJ a lq n t i o s e I e

na Sosden -

Astartella vera HalI, 1858+
Aslartella aueri Boyd & Newell, I968
I9

52

Lodon tlall. 1877
Heminaios Neùmâvr 1Rg
Kaibqbella Chronic- 19 52
N ot ho t err a iq
P ac

I\ohlj., 1985

fu,cardia Hauer. 1857

Pinzonella Reed, 1932
Schìzodus deYemeuil

& Murchison. lg44

Teruaia Cox, 1934

pqirl Speden. 1 952*
subcircular¡s Ciriacks. 1963*
Eodon bellastriatus lcon¡adì. I R77t
lJqlant¡ose le na

Eoqsta

e

Kaibabella cumilena¡¿ Ch¡onic. 1952+
Kqibqbellq basilica Newell & Bovd. 1975
Nolhotertaiq ecari¿a¡a Robn, 1985
I'qchvcqrdia rusosa Hauer- I 857
Pinzonella íllusa Reed. 1932*
Pinzonella neotropica " Ã"
P ¡raone l l s n e o tr o p i ca "B"
Schizodus obscurus (Sowerbv). 1 82 1 +
Terrqia qlt iss imq (Holdhaus), I 9 I 8*
Terraia aequílaterølis Mendes, 1952
Terraia bípleura (Reed), 1939
Terrqie curvata (Reed). 1929
I rÌeonodus sqndherseri Alherti 1 R64+

T8b€la3.RelaçãodosgênerosquecompõemogrUpointernodapresente"ffi
Expl¡cação: (*)= espécie-tipo.

Para figurar como grupo extemo na presente anárise foram serecionados
táxons bem

conhecidos morfologicamente e pertencentes a grupos taxonômicos próximos
daqueles que
compõem o grupo intemo.

De fato, Ievando-se em consideração a classificação proposta por NEwel_l & BoyD
(1975) e BoYD & NEwELL (1997) (quadro 2) temos que o gênero MyophoriaBronn,
lg34 (
Família Myophoriidae Bronn, 1849) apresenta um parentesco bastante próximo com
ûs
t¿íxons escolhidos para formar o grupo intemo, reunindo, desta forma, condiçôes
suficientes para participar do grupo externo. como sugerido acima, tendo como
táxon
terminal Myophoria vulgaris Schlotheim, ig20 (tab.4).

3

os táxons terminais dos gêneros /r'r4¡l¿ sow eúy,1816, cru],satetta Lamfick, l79g
c tii&on¡d Bruguière, lTgg possuem jnformaçöes
ìncomplet¡s quanlo âo autof e âno dc nroposigão pois esses dados n¿o
consørn nos regist¡os dÈs co¡eções científicas onde estão
depositådos.

I..H-C. Mello

1999,

ßac¡û do Patund,

A

Att¡jlhe Ctødßtica dos B¡vûtves do

G po passa Dois (Neopemiano),
pot"oiiog"íiiiài.

Brtt¡t: Irñplìcaç,õer ,tu\on,ûmica:, l;rolitiro,
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despeito do táxon escolhido acima,

o trabarho de Npwsr-l & BoyD

(r 975)

apresenta, ainda, uma longa relação de gêneros que poderiam ser incluídos
no grupo
extemo (e.g scaphellina Newelr
ciriacks, 1962; Neoschizodzs Giebel, l g55;

,

&

Paraschizodus Newell

& Boyd, 1975). contudo, a utirização

de um número maior de

gêneros acarretaria uma distorção do objetivo original do presente
estudo, uma vez que
exigiria uma análise mais aprofundada da Superfamíria Trigoniacea Lamarck, g
1

A

presença de espécimes em bom estado de preservação na
coreção

19.

científica do

Departamento de Paleontologia

e Estratigrafia (IG,{JSp) contribuiu para a escorha
gênero Trigonia Bruguière, l7B9 para compor o grupo extemo. porém,
a ausência

do
de

exemplares bem preservados, assim como descrições compretas da
espécie-tipo Trigonia
sulcata (Hermann), 1781, levaram à ut ização das espécies Trigonia navis
e Trìgonia sp.a
como táxons terminais (tab. 4).

GÊNERo
O r as s o t e I I e

Lamarck -

T,[xoN TERMTNAL
C rqs s a te I I a d onac ia I i s

l'7

99

Crqssatellq trailli
Crdssatellq curdta
C tqs s ql e I la c o nc e ntr i c a

Cypr icar de I I a Hall - I 858
Or

i o c r as s ate I

Tr i gonia

la Eth"riOg"

Brugúèr e,

I

7

:r.¡

f Of

89

Uriocrq$qlello stoÈesl Etheridge Jr., 1907*
Oriocrassatella ilaialensis Rocha-Campos, 1970
Oriocrassalella piauiensis AneIIi. 1994
Mlophor¡q vulgaris (Schlotheim). 1820*
Trigoniq nøvis
Trisonia so,

TabeIa4-RelaçãodosgênerosqtrecompõemogrupoeXternodap."."nt"unffi
Explicação: (a)= espécie_tipo.

A utilização de gêneros pertencentes à superfamíria crassatelacea Férussac, lg22
(Ordem Veneroida) (e.g., Astarte Sowerbv, lg16; Astartella
Hall, lg5g) para compor o
grupo intemo, levou à escolha dos gôneros crassateüa Lamarck, 1799,
oriocrassateüa
Etheridge Jr., 1907 e Cypricardelta HalI,l85g, como integrantes do grupo
externo (tab.
4).

Devido à ausência de exemprares para estudo, assim como descrições compretas,
a
espécie-tipo crassatella cygnaea Lama¡ck, 1799 não foi utilizada como táxon
terminal.

Por outro lado, exemplares bem preservados, presentes na Coleção Científicas do
Departamento de Paleontologia e Estratigafia (lG/USp), e pertencentes
às espécies

muito bem preservado, repres€ntado por ums valva direira isolâdÈ
l-:"::::^:lll
rntemâs e extemas"l:lplar
muito nltidas, o que não d€¡xa dúvìda quanro à
sua atribuição ao gènero

apresenta¡do feiçòes morfoìógicss

iriÈorr¿ Bruguière, I7g9

L.E.C- Me o 1999, Anólße Cladlstico dos Bitab'es do Grupo Pasîú Do¡s (Neope¡miono),
llaciø do Parun.t, R ts¡l: Irñplicoções Taxon6rn¡ca$, Eeolutìpos e Paleohìogeogú:frc.ts,

Crassatella donacialis, Crassatella

lrailli,
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Crassatell.a curata e Crassatella concentñcd,

foram escolhidos como táxons terminais (tab, 4).

Em adição, os tiixons terminais referentes ao gênero Oriocrassatella Etheridge Jr.,
1907 foram obtidos a partir dos trabalhos de Moonn (19ó9), RocHA-CAMpos (1970) e
AI.IELLI (1994; 1998), sendo representados pela espécie-tipo Orioøassatella stokesi

Etheridge, 1907

e as espécies Oriocrassatella ilajaiensis Rocha-Campos, 1970 e

Oriocrassatella piauiensis Anelli, 1994 (fab 4)
5.1.2.1 Análise e Tratamento dos Caracteres: A fase

Pr6Matriz

Os caracteres utilizados para a presente análise estão devidamente citados

e

comentados abaixo. A detalhada análise morfológica dos 35 táxons terminais resultou na

determinação de 32 caracteres (binríríos e multi-estado) (fìg. 29), os quais, assim como

para a Família Megadesmidae Vokes, 1967, podem ser arranjados em quatro grandes
gupos, a saber: A) Caracteres Externos das Conchas (Caracteres 1 a 13); B) Caracteres
da Charneira (Caracteres 14 a 17); C) Caracteres da Dentição (Caracteres 18 a 25) e D)
Caracteres da Musculatura (Caracteres 26 a32).

A) Cøructeres Externos das Conchas

C¡nÄrnn l- Alongamento

da Concha

(0: não alongada; 1: moderadamente alongada, 2:

alongada; 3: muito alongada)

De acordo com

SteNl¡y (1970), o alongamento

das conchas de bivalves pode ser

diferenciado em quatro classes, sendo estas classes definidas por intervalos fixos de
valores obtidos pela relação entre o comprimento e a altura da concha (C/A) (tab. 5).

iLrliiT,

Não Alongada
Moderadamente Alongada
Alongada
Muito Alongada

Tabel¡ 5- Categorias de

alongamentro

'.

< 1,19
I,Z0-1"39
t,40-1,59

> 1,60
das conchas obtidas

a parth da

relaçâo ent¡e o

comprimeûto (C) e a altura (A) das valvas, modifiaado de ST.ANLEY (1970).

Com base nos dados obtidos (tab, 6), foram adotados quatro estados para este
caráter, permitindo a identificação de conchas não alongadas (e.g., Kaibabella Chronic,

1952), moderadamente alongadas (e.9., Pinzonella illusa Reed, 1932), alongadas (e.9.,

I-H.C. Mello

1999, Anótise Clûdlstica dos B¡vatves do Gtupo passo
Doir (Nenrcmiãno),
Eacla do Pøtønó, ßrusit: Impticaç¡òc, Tuonômicas.
Evotirlvøs
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crassatella Férussac, 1822) e muito alongadas (autapomoria
d,e pinzoneüa neotropica

"8"). Caníter considerado não aditivo.
As tabelas 6 e 7 (Caúúer 2) tazem alguns tiixons que não estão presentes
análise, mas que foram analisados num primeiro estígio
de coreta de dados.

A

na

espécie

Piraonella illusa Reed. 1932 foi dividida em três !áxons independentes,
de acordo com as
localidades de proveniência, na tentativa de identificar uma possíver
variação nos dados
biométricos, a exemplo do oco'ido com pinzonela neotropica (Reed),
r92g. contudo, a
despeito da pequena diferença existente entre os indices
obtidos, eles podem ser agrupados
na mesma classe de alongamento. Da mesma forma,
estão representados os índices obtidos
para as espécies de schizodus de vemeuil & Murchison,
tg44, descritas por NE*ELL &
B.YD (1975), mostrando uma grande variação deste caráter dentro
do gênero. contudo,
apenas o índice referente à espécie-tipo foi considerado
na presente análise.

L.n,C. Me o 1999, Andlise Cla¿ßaica dos BivølvfI do ctupo passa Dois (Neope¡Driøno)l
ßac¡a do Panñú, Brasil: Impt¡cações Taxonôñic^, llrotit¡r* potroiìoe"oiriiäi,"
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cARr(rER 2- Equilateralidade. das conchas

(0:

equilátero, <2,50;

alongado, >2,50)

1:

posteriormente

A

equilateralidade das conchas dos bivalves pode ser medida através
da relação
entre seu comprimento total e seu comprimento anterior (c/CA).
Esta relação traz, como
resultado real, informações sobre o posicionamento da porção
mais arongada da

concha,
podendo estar localizada na porção anterior (e,g., Runnegariela
fragir¡s simões & Ane i,
1995; SrMÕES & ANELLT, 1995; SrMoEs et at., 1997; Mørt-o
et at., 199gb), posrerior (e.g,

Pinzonella Reed, 1932), ou mesmo estar ausente (e.g., Terraia aequilateralis
Cox, 1934),
indicando equivalência entre a região anterior e posterior.

A definição das classes de equilateralidade foi realizada com base na distribuição
dos valores de c/AC (srvoes et ar., 1997), de acordo com a tabela
7. por tratar do
alongamento das valvas, este caráter poderia ser confundido com
o

caráter l. contudo,

o
caráter anterior tem por objetivo a identificação do alongamento
da concha, bem como sua

intensidade, enquanto o presente caráter visa a identificar
a região da concha onde esûi
presente o alongamento e, portanto, avaliá-ra quanto
à sua equilateraridade. portanto, após
o ex¿ìme dos índices obtidos através da relação

c/cA

(tab. 7), pode-se constatar a ausência,

entre os táxons selecionados para a anárise, de conchas anteriormente
alongadas. Assim,
foram consideradas duas classes de equilateralidade, sendo uma
formada por conchas
aproximadamente equiláteras (valores menores ou iguais
2,50) e por conchas
posteriormente alongadas (valores maiores que 2,50). caráter
considerado não aditivo.

a

ceruirnn 3- Dimensões das valvas (0: varvas com dimensões iguais; l: varvas
dimensões diferentes)

os caracteres 3 e 4 têm por objetivo avariar

com

a dimensão e forma das duas valvas de

um mesmc indivíduo, através da observação direta de exemprares
articulados fechados (ou

mesmo de suas reproduções presentes

na riteratura). Entretanto, muitas vezes as

reproduções presentes na literatura não permitem a avaliação
da variação de tal ca¡áter
entre os diversos táxons, o que, para a presente análise, resultou
em uma quantidade
considerável de "missing data" (..?").

L.H.C.

Me o

1999,

Bac¡o do Parunà.

Ànótite Clødíttica do!¡ Rìwtve, do Gtupo pûssa Doiç (Neopen¡ano),

gru!¡t: Irn¡tlicoções Taxon6m¡ca:,

t,.tir¡r^ ii¿i;¡lie;r;ïi;:;;.'

Por outro lado, os trabalhos de campo na regiâo de Tambari,
Sp, resultaram na
obtenção de uns poucos exemplares bem preservado s de pinzoneüa
neotropica (Reed),
1928, na forma de moldes externos em mahiz fina,
de conchas conjugadas fechadas, o que
permitiu a determinação precisa da disposição das varvas
nesta espécie. De fato,
os

exemplares examinados não apresentavam deslocamento
das valvas nem quarquer tipo de

deformidade' revelando uma acentuada diferença na forma
esquerdas e direitas.

A correta

e

dimensões das valvas

caracterização das valvas, bem como sua impricação para os

estudos paleoautoecológicos serão devidamonte apresentadas
mais adiante

neste

documento, sendo que informações mais detalhadas so'ore
a morfologia, pareoautoecologia

e contexto tafonômico destes espécimes podem ser encontradas
em GHtlenot (1999)

e

ToRELLo (1999).

É inrportante destacar que estas observações foram feitas com
base em espécimes
provenientes da região Tambaú, sp, tendo sido estendidas
aos espécimes da região de
Anhembi, SP, os quais não apresentam espécimes com valvas
conjugadas, mas apresentam,

de uma forma geral, diferenças na forma e dimensões
das valvas esquerdas e direitas

L.H.C, MeUo 1999, Andlße Cta¿ßt¡ca dos B¡ualues do G¡upo
),assø Dois (Neoperrniono),
Ra.ia do Pûruãó. Brasit: Inpticaçõcs roxon¿n¡cas, tvotüvaç
¿ ì"1;;bi;;;ig;;;;"-^:

isoladas' contudo' as características identificadas nos
exemplares de pinzonella neotropica
(Reed)' 1928 diferem muito da inequilateralidade
apresentad a por pínzonela iüusa Reed,
1932, até entâo a única espécie a apresentar diferença
entre as valvas.
Desta forma, com relação às dimensões das valvas,
o caráter apresenta dois estados
sendo eles: valvas com dimensões iguais e valvas
com dimensões diferentes.
CARÁTER

4- Forma das valvas (0: valvas com formas iguais;
diferentes)

CAtuiTER 5- Ornamentação Concênhica (0: ausente;

l:

l:

valvas com formas

presente)

Os caracteres 5 e 6 representam feições bastante evidentes na
maioria dos
espécimes preservados por substituição (e,g., silicificação)
e, até mesmo, por moldes
externos e compostos' Foram consideradas quatro situações
diferentes de omamentação
entre os espécimes examinados, como segue: A) concha
/¡'s¿: valvas com suaves rinhas de
crescimento (e.g., Pinzoneüa iüusa Reed, r932); B)
ornømenrøção concênrrica:
representada por linhas de crescimento grossas.
concênfricas e bem marcadas 1e.g.,

Ástaltella vera

Hal|

1858; est. 3,

fig. 9); C)

ornømentøção

radial:

omamenÍação
composta por costeras (radial) que se inadiam da região
do umbo em direção da margem
postero-ventral da concha
{autapomorfia de Myophoria vurgaris (schlotheim), 1g20; est. 4,

fig' l5); D)

combinaçäo de ornamenrøçíio radiør

e

concênrrica: concha apresenta

omamentação concêntrica da parte anterior até a carena
umbonal, a partir da qual surgem
costelas irradiando do umbo para a margem postero_ventral
(autapomorfia de Trigonia sp.;
est. 4, fig. 17).

CAR.ITER 6- Ornamentação Radial (0: ausente;

l:

presente)

CAn;{TER 7- Crenulação na Margem Ventral (0: ausente;

l:

presente)

Feição muito visível na parte intema das conchas, consiste
em pequenas pregas que
se dishibuem por toda m¿ìrgem anterior, posterior
e ventral, sendo bastante característica da
Família Astartidae D'orbigny, r g44 (est. 3, ftg. 7). ca¡acterísrica
semelhante, observada
por srMoËs et al. (1997) para o gênero pleurikodonta
Runnegar, 1965, foi utilizada na
análise cladística da Família Megadesmidea vokes,
1967, apresentada neste documento.

L. .C.Me

o 1999, Andl¡se Clart¿sti.û dos B¡vûtver do Gtupo pûssa
DoIs (Neope¡miano),
Racio do PaÌaad, B¡os¡t: lmpticaçðes Taxonòmicu,
ør,tit¡r"ri

i,i"iùeäiIi;"ï.'

Caru(rrn 8-

Sobreposigão das Valvas (0: ausente;

l:

76

presente)

A

observação deste tipo de feição não é rara, sendo facilmente
identificada em
espécimes articurados fechados. segundo BoyD & NEWELL (1g6g),
a sobreposição
das

valvas está presente nos gêneros Kaibabeüa chronic, 1g22,
Eoastarte ciriacks, 1963,
Astartella Hall, 1858 e Astarte Sowerby, lg16. contudo, nota-se
uma grande variação
quanto à posição da sobreposição (e.g, sobreposição
na região anterior, dorsal), bem como
qual a valva que se sobrepõe (e.g., valva direita sobre
varva esquerda). para o presente

estudo este caracter

é

considerado binário, est¿ndo presente

ou ausente nas formas

estudadas, mostrando ser necessário um estudo mais
detalhado para esclarecer os diferentes
tipos de sobreposição e suas possíveis implicações.
CARÁTER 9- Sulco Lateral (0: ausente;

l:

presente)

Feição presente na parede das valvas consistindo em
uma depressão bem rnarcada,
que tem origem no umbo e se irradia para a margem
ventrar {autapom orfia de pinzoneüa
neotropica (Reed), 1928; est. 3, figs.4-5).
CÄRÁTER 10- Carena Umbonal (0: ausente; 1: uma carena;2:
duas carenas)

Assim como utilizado em SrvÕEs et ar. (rgg7), para o presente
estudo a carena
umbonal será considerada apenas quando promover a quebra
da continuidade da margem
da concha. Ainda, será consideracra a dobra e não a superfìcie
plana por ela delimitada.
Portanto, três est¿dos foram indicados para este caráter,
estando a carena ausente (e.g,
Astarte cuneiþrmr's Ziet; est. 3, fìgs. 6-7) ou ainda apresentando
uma {e.g, pinzonella
neotropicct (Reed), 1928; est. 3, figs. 4_5) ou duas
{e.g., Terraia bipleura (Reed), 1939;
est. 3, fig. 18) oarenas. Caráter considerado não aditivo.
CAn;ITER

ll-

Lúnula (0: ausente;

l:

presente)

Esta é uma feição bastante visíver na região anterior da concha,
logo abaixo do
bico, que pode ser melhor vista em exemplares articulados
fechados. Entre os espécimes
analisados tal eshutura pôde ser caracterizada em pelo menos
duas formas (cordiforme
e

lanceolada), sem, contudo, ser possível uma definição precisa
das formas observadas,
sendo aqui considerado como bin¿írio.

L.H.C, Mello 1999,Andl e Cladhtica dos Bivalves.to Ctupo pûssø
Dois (NeopeÌm¡ano),
Bacio do Panná. Brusit: Inpticocões taxonômicos, Evotitivø
;irt;;;;;g;;g;;;ä.

CÄnr(TER 12- Escudo (0: ausente;

l:

presente)

Definido como uma á¡ea dorsal diferenciada, lipicamente rosangular,
estendendo-se
posteriormente ao bico (Moon', 1969), muitas vezes
esta não é uma feição facilmente
reconhecível, confundindo-se com a área plana da carena.
contudo, algumas espécies
apresentam tal estrutura bem marcada (e.g., pinzone a
usa Reed, 1932).

i

Cen,irrn 13- Direção do Umbo (0: prosógiro; l: opistógiro)
Nos bivalves, o umbo pode ser classificado quanto à direção
apresentada por sua
curvatura, podendo ser voltada para frente
þrosógiro), para trás (opistógiro) ou ainda
podendo estar voltada para a outra valva (ortógiro).
No presente estudo foram identificados
apenas umbos prosógiros e opistógios, sendo este úrtimo
uma autapomorfia do gênero
Trigonia Bruguière, 1789 (est. 4, fig. t9).

B) Caracteres da Chørnei¡a
CAtuiTER

l4- Ligamento Interno (0: ausente; l:

presente)

Estrutura menos mineralizada da concha, apresenta variacpes
quanto a sua posição

(intemo/extemo)' posição

em relação ao bico

(opistodético/anfidético)

e

forma
(alivincular/parivincu lar). para os espécimes aqui analisados
pode-se notar a existência de
ligamentos extemos, intemos e intemos/extemos, sendo que
os ligamentos extemos são
sempre opistodéticos, variando apenas quanto à forma
þarivincurar ou alivincular). Desta
maneira, foram definidos quatro estados para esta estfutura que
está representada pelos
caracteres 14 e 15.

c¡ru(rtn 15- Ligamento
ausente)

A

Extemo (0: extemo parivincurar;

r:

externo alivincurar; 2:

condição identificada como rigamento extemo, opistodético, arivincular

é

considerada como autapomórfica para o gênero AstarteüaHalr,
ìg5g. caráter considerado

aditivo.

L.H.C. MeUo 1999, Andlise Cladßt¡ca dos Bieult)es do C¡upo passa
Dols (Neo\enniono),
llocla do Patuñli, Btasit: Irnlt coç,õp! Taxonomicar. Evotititos prt;;;;"g;;t:;;i;"^.
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CAtuiTER 16- Resilífero (0: ausente; I : presente)

Tal estrutura bastante evidente na chameira dos bivalves pode ser observada
nos
gêneros cypricardella HarI, 1858, crassatela Lamarck,
1799 e oriocrassate¡a

Etheridge

Jr., 1907 (est. 3,

fig.

12).

Cnn,,irnn 17- Comprimento da Ninfa (0: ausente;
l/4 da margem)

l: l/2 damaryem;2:1/3

damargem;3:

Dois aspectos podem ser observados com respeito às ninfas: a) seu comprimento
e
b) sua largura. Para o presente estudo utilizou-se a relação entre o comprimento
total da
ninfa e o comprimento da margem póstero-dorsar. A largura da
ninfa não foi considerada,
pois uma informação mais precisa depende de espécimes articulados
fechados, pouco
representados no material utilizado. porém, com base no
comprimento da ninfa for¿rm
definidos quaho estados para este ca¡áter, considerado não aditivo.

C) Carøcteres dø Dentição

A

estrutura das chameiras, sobretudo

a

dentição, tem sido uma das feições

morfológicas, das conchas dos bivarves, mais estudada e debatida, por
ser considerada
irnportânte na reconstrução da história evolutiva dos componentes
da classe Bivalvia. De
acordo com CoX (1969), a dentição é a base mais satisfatória

e utilizável para a

classificação dos bivalves, além de prestar uma ajuda inestimável
nos estudos evolutivos.
Ainda, segundo o autor, os bivarves apresentam uma grande variedade
nos padrões básicos
das estruturas da chameira, mas, a despeito dessas variações,
condições homórogas desses
caracteres podem ser diagnosticadas entre os elementos
dos grandes grupos de bivalves. De
fato, tais estruturas têm sido largamente empregadas em análises cladísticas
recentes

(WALLER, 1998).

Como auxílio na compreensão dos aspectos ligados à dentição, os quais
serão
explorados mais adiante, a seguir serão fomecidas algumas informações
sobre sua
composição, paúões existentes e representaçöes das estruturas analisadas.
Em um primeiro
momento, os componentes da dentição podem ser separados em dentes
e fossetas (ou
alvéolos)' Ainda, não raro, outros erementos reracionados ao ligamento, rais
como res¡ífero
e ninfa, podem somar-se a estes na representação gráfica
de tais estruturas.

os

dentes são

L.E

C. MeAø 1999, AÛólise Cladlstìca ¡los Blvah'es do Grupo Passø Doís (NeopermÍono),
Røcìa dø Porønó, Rrusil: Irrlplicações laxanôr icøs, Ewlutíïos e Paleobìogeogúfcas,

De fato, tais estruturas têrn sido largamente empregadas em análises cladísticâs recentes
(WA-r,LËR, 1998).

Como auxílio na compreensão dos aspectos ligados à dentição, os quais serão
explorados mais adiante,

a

seguir serão fornecidas algumas informações sobre sua

composição, padrões existentes

e

representações das esÍuturas analisadas.

Em um

primeiro momento, os componentes da dentição podem ser separados em dentes e fossetas

(ou alvéolos). Ainda, não raro, outfos elementos relacionados ao ligamento, tais como
resilífero e ninfa, podem somar-se a estes na representação gráfica de tais estruturas. Os
dentes são divididos em cardinais, localizados logo abaixo do umbo e ìrradiando do bico

em direção à margem ventral, e laterais, localizados próximo às margens dorsais anterior
(dentes laterais anteriores) e posterior (dentes laterais posteriores), apresentando uma
orientação longitudinal, quase paralela à margem adjacente (fig. 23). Por sua vez, os
dentes cardinais podem apresentar uma certa inclinação, recebendo o nome de prosóclino,

quando a inclinação se dá para a região anterior, opistóclino, quando a inclinação se dá
para a região posterior, e ortóclino quando o dente se mostra perpendicular à chameira.

Figura 23- Principais aspcctos da d€ntição dos bivalves.
Explicação: dontes laterâis (L), dentes cardinais
(Q, ninfa lìgamentar (r), cicatrizes dos músculos
adutores anterjor (AA) c posterior (AP), e linha
palial (LP), modificado de BoyD & NEwrìLL
(1969).

BoYD

&

NEwELL (1968, 1969) chamaram

estabelecimento das homologias entre

as

a

atenção para

estruturas

da

o fato de que o

charneira, bem como a

reconstituição da filogenia dos grupos de bivalves, é prejudicada pela exclusão dos dentes

L.H.C,

ùlc o

1999,

ßac¡a do Parunò.
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24- Principais padrðes uw
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¿"ntiçeo çur
e@urvarvçs:

A, rrereroqonre; t ) Actnodonte; C) Taxodonte. Explicação:
{C^A),_dentet¿reral ânrerior (LA) e dente larera.l posterior (Lp); seta indica região anteåor,

1"I:""^I,fY
modilicado
de MooRD (t969).

o

padrão Taxodonte

(fig.24c) é considerado o mais simples, sendo

por uma série de dentes retos ou em forma de

"Â"

representado

(chevron-shaped), curtos e que ocupam

toda a extensão da margem dorsal, podendo, ainda, esta série ser
interrompida bem abaixo

do bico por um resilífero triangular. Tal padrão, pode ser encontrado em gêneros
das
Superfamílias Nuculacea e Arcacea, onde surgiram independentemente (BoyD
&
1968).

Nnwrll,

outro padrão existente é chamado Actinodonte (fig. zaB), sendo representado por
dentes que se irradiam do umbo, onde os extemos são alongados
e divergem revemente da

margem dorsal adjacente.

Ainda segundo Cox (1969), o padrão denominado Schizodonte possui pouco
valor,
uma vez que sua caracterização original não apresenta muito significado.
Este padrâo foi
proposto para os componentes da Superfamília Trigoniacea (e.g.,
Trigonia Bruguière,
1789), os quais possuem o dente médio da valva esquerda ampro e bífido.
Mais tarde

verificou-se que

tal

característica nào era particurar dos higoniáceos, podendo ser

encontrada em outros gn¡pos, inclusive aqueres com padrão Heterodontc
de dentição.

Por sua vez, o padrão dito Heterodonte (fig. 24A) caraçteriza aqueras formas
que
apfesentam uma mafcante diferença entre os dentes cardinais e laterais.
Ainda, os dentes
laterais podem ser pouco visíveis em algumas formas (e.g, Família
Veneridae Rafinsque,
I 8l 5), ou mesmo estarem ausentes (e.g., Família
Solenidae Lamarck, 1 g09).

um tópico
diversas formas

bastante abordado no estudo da dentição em bivarves diz respeito às

de

representação gráfica dessas estruturas.

I-Iá muito,

diversos

L,H,C. Metlo

1999, Andlise Cladßtlca d$ ßivolves tlo Gtu¡ro pûss¿ Dois (Neoperñiono),
Roc¡o do Pûrund,8rusil: Implicoçòcs To-xonòmicar, Er,oluriv,Àt c pateobiogeigniJìcas.
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pesquisadores trabalham no aperfeiçoamento de fürmulas, tentando estabelecer
um padrão
que seja ao mesmo tempo eficiente e amplamente aceito.
Segundo

cox

(1969), para a representação das estruturas da chameira não existe

substituto para uma boa ilustração, uma vez que a representação apenas através
de fórmulas
não se mostra satisfatória por nâo conseguir expressar a forma, tamanho relativo,
ângulo
formado com a margem adjacente ou a posição exata dos dentes.

É

atribuida

a

S'TETNMANN

(1903)

a

primeira tentativa de representação

das

estruturas da chameira, onde os dentes estariam representados pelo número (l)
e as
fossetas por (0), com início a partir da extremidade anterior da concha.
As principais
críticas a esse método estão fundamentadas no fato dele não permitir a distinção
entre
dentes cardinais e laterais, não levando em consideração outras estruturas
odontóides.
Coube a DAt.r- (1913) tentar corrigir as imperfeições apresentadas pela formula
de
STEINMANN (1903), o que foi feito através da adoção de símbolos diferentes
para dentes
laterais, além da representação dos dentes menos desenvolvidos entre parênteses ,,(
)',.
contudo, seu novo sistema foi considerado confuso, não sendo amplamente aceito.

Por outro lado, o sistema de representação desenvolvido independentemente por
BERNARD (1895; 1896a; 1896b; 1897; 1898) e M'N'ER-CHALMA. (i895)
parece ter
superado todos os anteriores, apresentando bons resultados mas, na prática, baixa
aceitação

(BoYD & NEVr'ELL, 1968, 1969;

cox,

1969).

o

sistema foi desenvolvido a partir de estudos

ontogenéticos realizados com bivalves heterodontes, tendo, talvez, como principal
vantagem a identificação de homologias entre os dentes.
De acordo com BERNARD (1895; 1896a; 1896b; 1897; lg98) e MuNran_CHALM.As

(1895)' nas primeiras fases pós-larvais dos bivalves podem ser identificadas lamelas
na
região da chameira, às quais são atribuídos números romanos, sendo I e
a número

v)

na valva direita, e

II e IV

III þodendo

haver

na varva esquerda. por sua vez. essas lamelas darão

origem aos dentes cardinais e laterais, os quais recebem a numeração (números arábicos),
de acordo com a lamela da qual se originaram. Assim, a lamela I dá origem
apenas ao dente

cardinal

l,

ao passo que as demais podem originar até dois dentes cardinais (tah. g). Da

mesma forma, as lamelas originam os dentes laterais que passam a ser identificados
através

da letra

"A", em caso de dente lateral anterior, ou ,.p", em caso de dente lateral posterior,

seguido do número romano que identifica a lamela.

L,E.C. MeUo 1999, Anólise Cladlst¡cû do! ßívahles do cr4po Passa Do¡s (Neopentìano),
Bacla do Parønó, Brosil: Ihplìcøçðes T'axo 6riícøs, Ewlut¡ws e Pal¿oh¡ogeogúftcss,

T¡bela 8- Simbologia utilizada por

BERNARD

82

(1895, 1896a,

1896b, 1897, 1898) e MTJNIR-CHAr-MAS (1895) na
represelltaçâo dos dgntcs cafdinais, com dostôque
para a lamela conespondente a câda dente orìginado.

Ëili::ä:"

VD= varva Dìreita; VE=

varva

Uma vez identificados os dentes, a constn¡ção da fórmula se dá, de acordo com o
modelo desenvolvido por STErN\4ANN (1903). Os símbolos correspondentes a cada valva
são colocados em duas linhas, u¡na sobre a outra, separadas por um traço.

deve começar da esquerda para

a

A representação

direita, a partir dos dentes (cardinais ou laterais)

anteriores, estando a valva direita em cima e a esquerda embaixo. É importante notar que
as fossetas não são representadas por simbolos, mas sim por um espaço entre os dentes,
espaço este que deve corresponder a um dente na valva oposta. Já os dentes pouco
desenvolvidos são representados entre parênteses "( )".

De acordo com Cox (1969), a fórmula das estrutuas da chameira de um gênero da
Família Arcticidae Newton,

l89l

(e.g., Plesiocyprina Fisher,1887), levando-se em conta o

método de Bernard e Munier-Chalmas, é a seguinte:

N NII 3a (1) 3b (5b) P1 (P114

NI

(2a) 2b

Muitos foram os autores (e.g., Downr,É

ab PII eln
,

1912, 1913) que tentaram aplicar o

método acima para bivalves não heterodontes sem, contudo, apresentârem um estudo
detalhado do desenvolvimento ontogenético dos organismos. Isso resultou em uma
maneira

útil de representação das estruturas da chameira

desde que não houvesse

implicações quanto às homologias dessas estruturas.

Alguns autores (BoyD

&

NEwELL, 1968, 1969, 1997; Nnwer,r.

& Bo\D,

1975),

consideram, entretanto, que em muitos casos esse método não pode ser facilmente
aplicado, uma vez que homologias entre bivalves de diferentes grupos são dificeis de
serem diagnosticadas, Sugeriram, desta forma, que os dentes devem ser reconhecidos e

correlacionados previamente, para que

o

método seja aplicado corretamente. Neste

L.H.C, M¿Io 1999, Andl¡se Ctadlsticû dos B¡vatves do cnryo pa;tsa Doß (Neopeniono),
ßøch do Patuní Btas¡I: Im?licoções Tatonômica\ Evolutivas e lraleobioge;gnirtcß,

contexto, uma lmportante questão emerge: o que fazer, se séries de transformações
estão
faltando na reconstn¡ção ontogenética de um dado grupo, como freqüentemente
é
observado para os gmpos fósseis? certamente, o menos sensato seria comparar fórmulas
de

dentição. Portâ¡to, devido à estreitâ ligação entre o método de Bemard e Munier-chalmas
e o estabelecimento de homologias, muitas vezes sua aplicação é desperdiçada,
sobretudo
para aqueles gn¡pos pouco conhecidos, do ponto de vista ontogenético e filogenético.

Tendo por base essas observações, BoyD

&

NEwELL (196g, 1969) propõem um

novo método, mais objetivo e flexível, de representação das estruturas da chameira, que
pode ser facilmente convertido na representação de Bemard e Munier-chalmas quando
as

homologias forem esclarecidas, sendo, portanto, aplicável para üíxons heterodontes
ou não.

o

método consiste na associação de ilustração

e

flormula, tendo início com a

representação de um par de valvas opostas, bico contra bico, estando a valva direita
acima

da valva esquerda, com a porção anterior vortada para a direita.

A fórmula

apresenta a

conformação brisica daquelas utilizadas até então, onde a linha superior representa a
valva

direita e a linha inferior a valva esquerda. os dentes são representados pelo número

(l)

e as

fossetas pelo (0), sendo que as estruturas pcuco desenvolvidas figuram entre pa.rênteses

"( )". como inovação,

este sistema introduziu linhas verticais que sepa¡¿rm os símbolos dos

dentes cardinais dos dentes laterais posteriores e anleriores. Ainda, estruturas como
resílio
(e resilífero), septo, ninfa e ligamento elástico recebem, respectivamente,
os símbolos

ßs", ßn"

,,r",

e"e" (frg.25).

A seguir,

serão discutidos alguns aspectos ligados às estruturas das chameiras e os

caminhos evolutivos de grupos de grande interesse para o presente estudo.

A) Sobre a chørneira dos crøssalellóceos
De acordo com Boyn

&

NEwELL (196g, 1969), vários autores teriam estudado o

padrão de dentição apresentado pelos crassatelláceos, sendo, por uns considerados mais
próximos dos lucinóides e, por outros, mais próximos dos cirenóides.
Táxons apresentando chameira lucinóide possuem dois dentes cardinais em cada valva, que
recebem a identificação de 3a e 3b (valva direita) e 2 e 4b (valva esquerda). por sua vez
aqueles com chameira cirenóide apresentam hês dentes em cada valva, sendo 1, 3a e 3b
(valva direita) e 2a,2b,4b (valva esquerda) (Cox, 1969; ANELLT, l99g).

L.E.C, MeIo 1999, A ¿lße Clo¿lstìca dor lìít'obes do Gtupo Pqssc Dols (Neopemiaho),
Bacìø do Porund, Brøsìl: Implìcaçðes Taxonqmìcos, Erotqlh'as e Poleob¡ogeogrdlicûr,

A) Sobre a charneíra dos crassatelláceos
De acordo com Bovo & NEwELL (1968, 1969), vários autores teriam estudado o
padrão de dentição apresentado pelos crassatelláceos, sendo, por uns considerados mais
próximos dos lucinóides e, por outros, mais próximos dos cirenóides.
Táxons apresentando chameira lucinóide possuem dois dentes cardinais em cada valva,
que recebem a identificação de 3a e 3b (valva direita) e 2 e 4b (valva esquerda), Por sua
vez aqueles com chameira cirenóide apresentam três dentes em cada valva, sendo 1, 3a e
3b (valva direita) e2a,2b,4b (valva esquerda) (Cox, 1969; ANnu.r, 1998).

: posiefiot
anterior
VD 10(I)-e r 10l0l.r-1 0t
Vf 10¡+¿.
1g 19*(l)0 I
Figuru 25- Exemplos das rotações pÌopostas por BoyD

VD ro(li:nr o to (r)-r
V[ ¡s¡-n
&

or

l0l0-(r)0r

NEWDLL (1968) enl chameiras dc crassateláceos: A)

Hybolophus speciosus (Adams); B) lsrarrø cø anea Say. Dxplicâçâo: dentes laterais (L), dentes cardinais
(C),ligamcrto olástico (e), resilífero (r) e ninfa (n), modiûcado dc BoyD & NEwELL (1969).

Os estudos realizados por BERNARD (1895), LAMv (1917) e
mostraram que

o padrão

apresentado pelos crassatelláceos

DAVTES (1935)

é derivado dos lucinóides,

possuindo, contudo, uma tênue ligação com os cirenóides, de certa forma evidenciada pela

adição de um dente cardinal à valva direita, Ainda, KoRoBKov (1954) propõe o termo
Astartedonta para abrigar os crassatelláceos e os carditáceos.

L.n-C, MeUo

1999, Aruilíçe Ctadlstica dos Bíyatves do Gtupo pûl,r,a Dok (NeopeÌmiano),
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Família Astartidae d'orbigny, 1844, do que em relação aos representantes paleozóicos
da
Família crassatellidae Férussac, 1822. lJma discussão bastante aprofundada sobre
as
prováveis homologias existentes entre as estruturas da chameira, bem como
da evolução
dos elementos das famílias crassatelidae Fé¡ussac, lg22 e Astartidae d,orbigny,

1g44,

incluindo t¿lxons brasileiros, pode ser encontrada em ANELr_r (199g).
B) Sobre a charneira dos lrigonùiceos

A F'amília Myophoriidae Brorur, l g49 abriga os trigoniáceos pareozóicos e aqueles
do início do Triássico, sendo caracterizados pera presença dos grados schizodiano e
Myophoriano de dentição (figs. 26 e 27). por outro lado, os trigoniáceos existentes partir
a
da metade do Tri¡issico, incluindo os pós-triássicos, são agrupados na Familia Trigoniidae
Lamarck, 1819, apresentando dentição do tipo Trigoniana (Grado Trigoniano) (figs.
26 e
27). As diferenças morfológicas entre os dois grupos estão bem especificadas e
ilushadas
em

NewplL & BoyD (1975).

o

Grado schizodiano inclui muitos dos trigoniáceos carboníferos e permianos
(e.g., Schizodus de Vemeuil & Murchison, 1g44), caracterizando os componentes
das
famílias schizodiidae Newell

&

Boyd, 1975 e scaphellinidae Newell & ciriacks, 1962,

elementos da subfamília Eoastartinae Boyd

famílias Trigoniidae Lamarck,

l8l9

& Newelr, 1997, assim

e costatoriidae

como espécies das

Newell & Boyd, 1975. É representado

por um padrão de chameira bastante estável e uniforme, cujas últimas ocorrências
no
registro estratigráfico são conhecidas do final do permiano. Seus dentes são curtos,
eo
dente pivotal da valva esquerda não se aronga posteriormente, exceto em espécies
mais
avançadas, podendo toma¡ a forma de um triângulo eqüilátero. Já na
valva direita, o dente
principal possui um reforço para trás que termina na forma de um dente em lâmina
após a
losseta (f,rg. 28C).

A fórmula dentária

é:

VD

n(o)i0lo

VE

n(i)otOi

Posterior

onde VD, valva direi'.a; VE, valva esquerda; n, ninfa;

I,

Anterior

dente maior;

i, dente presente e

0, fosseta bem desenvolvida; o, fosseta presente e pequena; símbolos entre
parênteses "( )" representam estruturas pouco pronunciadas ou incertas (NEwEt,L
& Boyo,
pequeno;

I

975; Bovo & NEWELL, 1997).

LH.C. Mello
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Figura 26' Diagrama morfológico mostrando inferências sobre o tempo de divergência dos trigoniáceos.
Erplicaç[o: para o Permiano: Djulfiano @), Guadalupiano (G), Leonardiano (L) e Wolfcampiano
(lV), extraldo

de NswEr,r.

& Boyn (1975).

O Grado Myophori¡no pode ser representado por gêneros do Permiano e
Triássico (e.9., Hemínajas Neumayr, l89l), caracterizando elementos das famllias
Myophoriidae Bronn, 1849 e Pachycardiidae Cox, 1961, assim como representantes das
famílias Trigoniidae Lama¡ck,

l8l9 e formas da Subfamília Eoastartinae Boyd & Newell,

1997. Os dentes e fossetas são relativamente menores do que aqueles encontrados no
Grado Trigoniano, podendo apresentar estrias pouco desenvolvidas. Nota-se uma maior
diferenciação entre os dentes cardinais

e laterais, sendo que o dente pivotal da valva

esquerda é bifurcado, com o ramo anterior maior, e o ramo posterior tipicamente alongado

para ûás. Dente posterior da valva direita caracteristicamente esfreito e alongado (fig.

288). A fórmula dentária

é:

VD

nol0lo
Anterior

Posterior

VE

ni0A0i

L.II.C. Iulello 1999, Análise Cladístic.a dos Bivalves do Grupo Passa Dois (Neopetmiano),
Itøcia do Parøná, Brøsil: Implicações'fa.xonômicas, þ)vohttitas e I'aleobiogeográftcas.
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onde ¡\. corresponde ao dente pivotal com bifurcação (NEwELL &. BoYD, 1975; Bovu &
NEwril,r,, 1997).

Figura 27-Diagrarna morfológico dos trigoniáceos com base nas conclusões de Nliwp:t.t- & Bovo (1975). Devese levar em conta c¡uc a visão aqui

utilizada, considerando a omarnentação colno nuris inrportante do

que feições da chanreira no estabeleoirnento das linhagens evolutiva, foi revista por Ìlovo &
Nnwr¡-t- (1997), extraído de NBU'nu & Llovo(1975).

L.H,C. Mello 1999, Análise Cladts ca dos Br'ûbes do cìupo Pøssa Doß (Neope nìorro),
ßac¡a do Potodá, Btøsll: Irnpl¡cações Taxanûrnicas, Evolutitas e Pûleoâ¡ogeogrófcos,

Figura 28- Padröes de dentição (grados) ûpresentados pelos trigoniáccos

A) Crrado Trigoniano
(Neotr¡gon¡ø Cossm m, 1912) com destaquc para os detrt€s estriados; B) Cnado Myophotia\þ (Neoschizodus
Giebel, 1855); C) Grado Schizodiano (Schizodus de Vemeuil & Nurchison, 1844). Explicaçlo: dente (d),
ninfa (n) e plataforma urnbonal (p), exfraído de NEWßLL & BoyD (1975).

L-H.C, Me o 1999, Antilise Cla.llstico dos ßiealves do Gtupo passa Doir (Neopemiano),
Bacio do Parotlli, Brcsil: Impücoções Ttrxonômicas, Evolìfivas e paleobiogeigrdlicøs,
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Por fìm' o Grâdo Trigoniano, estii presente em alguns gêneros do Tririssico
médio/superior e, em todos os gêneros pós-triássicos, caracterizando os táxons das
famílias
Myophoriidae Bronn, 1849 e Trigoniidae Lamarck, 1g19. É representado por três dentes
na
valva esquerda e dois na valva direita, sendo o dente principal da valva esquerda amplo
e

com a forma de

"À"

(chevron-shaped), apresentando, na sua superffcie intema, estrias

verticais bem desenvolvidas, formando um mecanismo de trava juntamente com
as estrias
presentes na fosseta correspondente ("NIEWELL & BoyD, 1g75; Bovo & NEWELL,
1gg7)

(fig. 28.A). A fórmula denrária

é:

VD

nol0l0

VE

ni0Â01

Posterior

Anterior

comenrtÍrios Adicionøis: Sem abandonar as definições acima, Boyn
promoveram uma revisão crítica do estudo publicado por NEWELL

tinha como principais propostas

(r) a aquisição

&

NEwELL (1997)

& Boyo (1975), o qual

independente da complexa dentição dos

trigoniáceos por três família distintas, mas relacionadas entre si, (2) além de crursidemr
a
morfologia extema como mais constante do que a dentição, durante a história evolutiva
do
grupo' ou seja, atribuía uma maior importância à omamentação do que à morfologia
da
chameira para o reconhecimento das principais linhagens evolutivas da superfamília.
Estas idéias, contudo, não encontraram suporte em trabalhos posteriores tendo
sido
bastante combatidas, especialmente por

FlevrNc (19g7), o que, aliado

as criticas existentes

sob¡e a taxonomia proposta, conduziu os autores a uma reavaliação de suas hipóteses
originais. Além de FLEMINc (1987), partiram de pou'-roN (1979), coopER (199r)

e

L¡erza (1993) críticas

a respeito da proposta de evolução paralela, em linhagens distintas,

da chameira dos trigoniáceos, tida por esses autores como uma feição conservativa.

As modificações na taxonomia realizadas por Bovo & NEwELL (1997) inchrern

(l)

o abandono da Família costatoriidae Newell & Boyd, 1975, (2) a consideração da Familia
Eoasta¡tidae Newell & Boyd, 1975 como uma subfamília da Familia schizodidae Newell
&

Boyd, I 975, e (3) a manutenção das famílias Eoschizodidae Newell & Boyd, 1975,
scaphellinidae Newell & ciriacks, 1962 e pachycardiidae cox, I961. portanto, os gêneros
do grado trigoniano estâÍo reunidos na Família Trigoniidae Lamarck, lg19 (do Triássico ao
Recente), e aqueles com grado myophoriano pertencem à Famíria Myophoriidae Bronn,
I 849

(do Permiano ao Triássico) ou à Família pachycardiidae cox, 1961 (do Triássico),
de

L.H.C. Mello

1999, Andl¿re

Eacia do Parunti,

Clqdßl¡ca ¿os Bivotves do Gralro pùtso Doi" (Neopeñiono),

90

Bns¡l: Implicações 'loxoníJnt¡cùt, Evotutit et e paleoblogeo?nirtceç,

acordo com

o

representantes

tamanlìo

e

forma do maior dente. Já

o

grado schizodiano inclui

da Família scaphellinidae Newell & ciriacks, 1962 e da

Família

schizodidae Newell & Boyd, 1975 (Subfamília Eoasrarrinae Boyd & Newell, l99z).
Por fim, o único gênero da antiga Família Eoastartidae Newell

& Boyd, 1975 que

apresentava feições da chameira do grado myophoriano, Heminajas Neumayr, 1g91, foi

ahibuído à Família Pachycardidae cox, 1961, por compartilhar inúmeras caracteristicas
com os demais pachicardídeos.

A

discussão acima, mostra que o estabelecimento de homologias entre as diversas

estruturas das charneiras dos bivalves deve envolver um longo período prévio de trabalho e

familiaridade com

o

grupo, investigando suas variações ao longo de seus estágios
ontogenéticos, de dificil aplicação no caso do material fóssil.
Desta forma, levando-se em conta a heterogeneidade dos táxons utilizados na
presente análise, no que tange a seus gmpos taxonômicos originais, não foram feitas
inferências sobre as homologias entre as estruturas da charneira, nem foi adotado um tipo
específico de rcÞresentacão de tais estruturas, compartilhando a idéia apresentada por
NEwELL

& Bovp (1968, 1969), isto é, sistemas de representação

são gerarmente apricados

de maneira equivocada, quando utilizados pam táxons de bivalves cuja ontogenia e
filogenia são pouco conhecidos. Por outro lado, estudos filogenéticos, como os
recentemente realizado

por AttEr-r-t (1998; em preparação) para os

crassatelláceos,

fundamentados em um gn¡po bem conhecido, tanto em sua morfologia, quanto em sua

história evolutiva, podem trazer bons resultadcls na inferência das homologias entre

as

estruturas da chameira e, portanto, refinar os caracteres a serem utilizados.
Reconhecendo, portanto,

o

escasso conhecimento dos aspectos ontogenéticos e

filogenéticos disponível para o grupo em estudo, foram utilizados caracteres gerais da
dentição, os quais, se não representam o mais aprofrrndado conhecimento possível de tais
estruturas, não comprometem as relações filogenéticas obtidas.

cenÁrnn

l:

18- Número de Dentes ca¡dinais da Valva Direita (0: um dente;
dois dentes;
2: três dentes;3: um dente cardinal mais um.,dente composto")

De uma maneira, geral, os bivalves a¡rresentam um número variável de <lentes
(cardinais e laterais) e fossetas na charnei¡a de suas valvas, sendo que estas estruturas
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podem ainda estar ausentes nas chamadas formas edentelosas. Deve-se
destacar a grande
variação na forma destes dentes que podem ser agrupados segundo padrões
defrnidos.

A análise morfológica rcalizada no presente estudo permitiu a definição de quatro
estados para este caráter, uma vez que foram encontradas conchas com um (e.g.,
Balantioselena garri speden, 1962; esr 3, fig. l0), dois (e.g., pinzonella illusa Reed,,
1932;
est. 3, figs.

l-3) ou nês

(e.g., Astarte Sowerby, lg16; est.

3, frg.7)

dentes cardinais na

valva direita, além de uma conformação diferenciada, presente nos espécimes
de Terraia
aequilateralis Mendes, 1952 (est. 4, figs.2-3). Nestes exemplares o dente cardinal central
é

acompanhado, posteriormente, por um dente composto, geralmente, por 3 protuberâncias
paralelas intercaladas por duas fossetas rasas e bem marcadas, tendo início a partir
da ninfa

indo enl direção à base da chameira (região ventrar), reunindo condições para

ser

considerado como um quarto tipo de caráter.

É

importante observar que a ausência de dados para a espécie Terraia cumata
Reed' 1929 se deve ao estado de preservação de seus exemplares, os quais se apresentam
na forma de moldes intemos e permitem a visualização de apenas um dente, bem
marcado,

aproximadamente triangular, em ambas as valvas, ao passo que a presença, ou não,
de
outras estruturas não pode ser confirmada. caráter considerado não aditivo.

C¡¡Ár¿n 19- Número de Dentes Cardinais da Valva Esquerda (0: dois dentes; l:
dentes;

três

2: um dente cardinal mais um ,,dente composto,')

os exemplares de Terraia aequilateralis Mendes, r 952 apresentam uma estrutura
correspondente ao dente composto da valva direita e que é formada por duas
protuberâncias separadas por fossetas rasas e bem marcadas (est. 4, figs. 2-3). Desta forma
o caráter apresenta três estados e é considerado não

ceruirrn

de

aditivo.

20- Número de Dentes cardinais entre a valva Di¡eita e a Varva Esquerda (0:
número igual de dentes; l: número diferente de dentes)

conforme apresentado nos dois caracteres anteriores, em alguns casos a quantidade
dentes cardrnais difere entre as duas varvas de um mesmo indivíduo (e.g.,

Balantioselena garri Speden, I 962).
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C¡llirtn 2l- Dente Cardinal
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l:

mais anterior (0: valva direita;

valva esquerda)

observa-se variação com reração ao posicionamento do dente
cardinal mais
anterior, sendo que este pode apresentar-se na varva direita
antes da valva esquerda, ou
vice-versa.

C.aRÁTER 22- Estrias nos dentes

(0: ausentes;

Esta feição foi bastante discutida por
NEwEr-L

l:

estrias rudimentares; 2: presentes)

cox (r952), BoyD &

& BoyD (1975), srANLEy (197g) e wnLlsn (l9gl),

dos representantes da Família Trigoniidae Lamarck,

lglg

NE,,'ELL (196g, rggT),

sendo bastante característica

(grado Trigoniano), podendo

estar presente, de uma forma menos pronunciada, em
espécimes com gtado Myophoriano.

No presente esfudo, tais estruturas foram identificadas nos represent¿ntes
do gênero
Trigonia Bruguière, 1789 (est. 4, frg. l9). Ainda, de acordo
com a descrição apresentada
por NE'ELL & BoyD (1975), roram consideracras
estrias pouco desenvolvidas para o táxon
Myophoria.

vale a pena destacar que estruturâ.s como estas podem estar presentes
em espécies
do gênero Astartella Hall, 1858, apresentando variações intraespecíficas (BoyD
&
NEWELL, 1968, 1997). contudo, os espécimes analisados
no presente estudo não possuíam
estrias nos dentes cardinais. Caráter considerado não
aditivo.

cAtuiTER 23- Forma bífida do Dente pivotal (0: não bífido;
bífido)

l:

início de ramificação; 2:

os espécimes analisados apresentam três estados atribuídos ao dente pivotal.
Este
dente pode apresentar-se como uma única massa dentária
a exempro dos dentes
encontrados no grado schizodiano, ou ainda demonstra¡ um princípio
de bifiucação (grado
Myophoriano) ou bifurcação completa (grado Trigoniano), com
dois ramos bem distintos
(fig. 28). Caráter considerado não aditivo.

C¡r¡,,irnn 24- Posição dos Dentes Laterais (0: ausentes; l: margem posterior;
2: margem
anterior e posterior)

Dentes Iaterais, quando presentes, gerarmente ocupam as m¿ugens
anteriores e/ou
posteriores das valvas (fig. Z3). Caráter considerado não
aditivo.
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CAn,|TER 25- Presença de "Assoalho" nas Fossetas da Varva Direita (0: presente
em
todas; 1: ausente em todas; 2: ausente em pelo menos uma fosseta)

o

assoalho (floor) corresponde à porção da placa da charneira que
sifua-se na base

de uma fosseta, fazendo com que era fique isorada da cavidade do manto.
Muitas vezes,
devido a um maior pronunciamento ventral dos dentes cardinais, uma ou mais
fossetas
podem apresentar ligação com a cavidade do manto pela ausência do assoalho.
caráter
considerado não aditivo.

D) Carøcleres da Musculatura

A importância

já foi

das feições musculares para a sistemática e taxonomia dos bivalves

longamente enraüzada por R'NNEcAR (1965, 1966,

rg6i,

rg74), wArERHousE

(1965), WAss (1972), SrMÕEs (1992),MELL' (1995), S,"ÕE' & MELL. (199ó),
SrvÕes er
(1997).
al'
Todavia, o estudo de tais características em conchas fósseis não é simples,
estando diretamente relacionado à quaridade de preservação. por outro lado,
a experiência

adquirida com o estudo da musculatua dos megadesmideos

(Mnllo,

I

g95; SrMÕEs &

MELL'' 1996; Mprro et ar., 1997, r99gb; srMoEs et ar-, 1997) fomeceu o embasamento
necessário para o exame da muscular.ura nos táxons envolvidos na presente
anárise
cladística. De fato, conforme demonstrado por Gurlanor

&

srvÖEs (1997) e GHILARDI

(1999)' a maioria dos espécimes de bivalves do Grupo passa Dois (exceto
Formação Rio
do Rasto), representados por mordes intemos depositados em coreções tipo, possuíam
musculatura preservada, não tendo sido apenas reconhecidas.

o

caso mais característico é o

de Barbosaia Mendes, 1952, cujas cicatrizes dos músculos anteriores estão
representadas na ilustração do artigo de Mnuoes (1952, est.

l, fig. r), sendo citada

bem

como

desconhecida.

Canrirnn 26- Espeçamento Miofórico (Myophoric Buttress) (0: ausente; 1: anterio. 2:
anterior e posterior)

Tal estrutura manifesta-se como um espessamento da parte irrtema da concha,
geralmente, logo irtrás dos músculos adutores anterior e/ou posterior, sendo
bastante
característico

dos

componentes

da Família Myophoriidae Elronn, Ig49 (grado

Myophoriano). Deve-se notar a presença do espessamento reforçando as paredes intemas
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dos músculos adutores anterior e posterior dos espécimes do gênero Kaibabella
chronic,
1952, o único t¡åxon analisado a apresentar esse reforço nas duas cicatrizes
adutoras (est. 4,
figs. 5-6) Caráter considerado não aditivo.

ClR,ITER 27- Linha palial (0: contínua; I : pontilhada)

Todas as espécies apresentavam linha palial integropaliada (sem sinus palial).
contudo, exemplares de Te*aia aequirateraris Mendes, r 952 apresentavam, como
autapomorfia, uma linha palial formada por uma seqüência de pontos (est.

4, fig. 2),

enquanto outras aptesentavam-se na forma de um traço contínuo.
CARTITER 28- Músculo Elevador umbonal
de uma cicatriz muscular)

(0: ausente;

l:

uma cicatriz muscurar; 2: mais

Grande é a variedade de músculos auxiliares que podem ser observados nos
diferentes grupos de bivalves viventes ou fósseis (RuNNEcAR, 1965, 1966, 1967,
1974;
WArERHousE, 1965; WAss, 1g7Z; MEt,Lo, 1995; Srvôes et al., 1997). Conrudo,
os
músculos auxiliares encontrados por ocasião da análise morfológica resumem-se
aos
elevadores umbonais, representados por um número variável de cicatrizes na cavidade
umbonal. Entretanto, a despeito da variação em número e forma apresentada por
essas
cicatrizes, o caráter foi considerado como apresentando três estados, podendo
estar
ausente,

na forma de uma cicatriz grande ou ainda uma série de três ou mais pequenas cicatrizes.
Caráter considerado não adiúivo.
CAn,ITER 29- Arranjo entre as cicatrizes do Músculo Adutor Anterior e Músculo Rehator
Anterior (0: não fundido; l: fundido)

A

cicatriz do músculo retrator anterior enconha-se acima do músculo adutor

anterior, numa posição postero-dorsal, sendo que entre elas há uma grande diferença
na
dimensão e na forma. Em alguns casos podem apresentar-se fundidas por meio de uma

terceira cicahiz, a do músculo protrator pedial, estando

a

cicaf,iz do músculo retrator

anterior represcntada na forma de uma pequena projeção na margem póstero-dorsal
do
músculo adutor anterior.
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CARrí'TER 30- Forma da

cicatriz do Músculo Adutor Anterior (0: riniforme;

A cicatriz do músculo adutor anterior

l:

circular)

está presente em todos os bivalves envolvidos

na análise, apresentando variações quanto à forma e grau de impressão. para este estudo
será avaliada a forma da cicatriz muscular (1.e., riniforme ou circular), uma vez que a

variação observada
apontado por

é

Mello

no grau de impressão

(1995), slMoEs & MBlr-o (1996) e sÛr¡oes e¡ at. (1997). Enrrerånro,

interessante destacar

definidas para

o

apresenta origem controvers4 conforme

a

existência de variações interespecíficas, dentro das formas

estudo, sendo que os espécimes podem apresentar margem posterior

lobada. Porém, devido aos problemas decorrentes do estado de preservação muitas vezes
precrírio, somado à imprecisão das descrições e ilustrações presentes na literatura" não foi
possível a identificação de tais variações em todos os tiixons estudados.
CART|TER

31- Presenga da cicatriz do Músculo protrator pedial (0: fundida; 1: não
tundida)

conforme referido no caracter 17, a cicatriz do músculo protrator pedial pode
estar representada de duas manei¡as principais: a) fundida ao músculo adutor anterior e ao

músculo retrator pedial anterior; b) isolada das demais cicatrizes.

c¡,ruiron 32- Arranjo entre as cicatrizes do Músculo Adutor posterior
Posterior (0: não fundido;

Assim como para
correspondentes para

o

l:

e Músculo Retrator

fundido)

músculo adutor

e

retrator anteriores, os músculos

a região posterior apresentam uma maneira similar de

relação,

podendo estar fundidos ou não.
5.1.2.3

Matriz de Caracteres

A matriz de caracteres resultånte da detalhada análise morfológica dos taxons

que

formam os grupos interno e extemo estii representada na figura 30. os caracteres foram
hatados da mesma maneira utilizada para a Família Megadesmidae vokes, 1967 (Item
s.1.r.2).

Vale salientar que, para a composição dos láxons terminais, procurou-se utilizar
sempre a espécie-tipo dos gênero, além de espécies adicionais que viessem a conhibuir

com

su¿rs

feições morfológicas bem representadas. contudo, algumas espécies não

LH.C. Me o

1999, Andlße Cladkt¡ca dos ß¡yalves do Gtupo pansa Dois (Neope¡miano),
Bacia do Pønnó, Btasil: Iryrli.ações îûtonômicoJ, Evolit¡ya! e pateobiogeognificas.

apresentavam material-tipo disponível, sendo assim substituídos
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por exemplares

bem

preservados de outras espécies atribuídas ao gênero.

A

atenta observação dos dados apresentados na figura 29 permite a verificação de

uma idêntica distribuição dos caracteres entre os quatro táxons terminais escolhidos para
representar o gênero crassatella Lamarck, 1'..99. Tal fato se deve, provavelmente,
aos
caracteres utilizados na análise não serem suficientes para a distinção dos táxons
ao nível

de espécie, dentro deste gênero. Desta forma,

o

gênero crassatella Lamarck, 1799 estát

representado apenas pelo táxon terminal Crassatella (fig. 30).

De maneira similar, entre os táxons terminais escolhidos para representar o gênero

Aslarte sowerby, 1816 (fig. 29), Astarte borealis schuncher e Astarte

ftsca poli

apresentavam distribuição idêntica dos caracteres e, portanto, Astarte bolealis schuncher

foi descartada (fig. 30). Logo, a mahiz final (fig. 30) apresenta 3l tríxons

e 32 caracteres.
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Figura 30- Mat¡iz frnal dos car¿ctercs utilizados na aruilise filogenética dos gêneros Piwonella Reed. 1932 e Teftaiø Cox, 1934, incluindo 31 táxons e 32 caracte¡es
Explicação: (*)= especieìtpo; em vermeiho: Crrupo E\temo; ve¡de: táxons do Grupo Passa Dois; azul: táxom da Farní1ia Pachycardiidae Co:r 1961; azul ciaio
û{xons da Subfamilia Eoastartinae Boyd & Neweu, 1997.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1

AxÁl,nr NuuÉmca (FAMÍLrA Mnc,lnnsurnAE

voKDs, 1967)

As análises cladísticas realizadas no presente estudo têm por base os princípios
estabelecidos por willi Hennig (1950, 1966), e posteriormente complementados por
diversos autores (e.g, ELDREDcË

& Cnecnnn.r, l9g0; Wrlev, lggl; AMoRrM, I9g7).

JáL

foi mencionado que os caracteres utilizados foram codificados em bin¿í¡ios, multi-estados,
polimórfìcos ("-") e dados ausentes (missing data - "?") sendo, ainda, os caracteres
multiestados considerados como aditivos ou não aditivos.

Os dados apresentados nas matrizes de caracteres

(figs.2l, 22,29 e 30) foram
analisados afravés do "software" Hennigg6 (FARpJs, lggg) para construção de
cladogramas, utilizando-se a interfàce TreeGardner 2.2 (RAMos, 1997) para sistema
windows. Pa¡a ambas as análises apresentadas a seguir foram empregados o algoritmo
exato "ie*" e o algoritmo heuristico "mhennig*;bb*", produzindo resultados identicos.
Além da análise de mrí.xima parcimônia foram realizadas análises de consenso estrito e
de
pesagem sucessiva (successive weighting) (CenreNren, l9gg, 1994). Ainda,
os

cladogramas não enraizados obtidos em

um primeiro instante tiveram o ponto

de

en¡aizamento em um táxon do grupo externo na tentativa de suportar o monofiletismo
dos
grupos intemos (FARRrs, lgg2; NrxoN & CARPENTER, 1gg3; GTMENEZ et at.,1gg6). yale
destacar que a ausência de o¿racteres ontogenéticos impossibilitou a utilização do critério
de enraizamento proposto por DE ptNNA (1994).

Tendo em vista a discussão apresentada por SruÕEs et at. (1997),

o ponto

de

en¡aizamento dos cladogramas não enraizados foi considerado como estando próximo ao
gènero Edmondia de Koninck, I 84l

.

Inicialmente, a análise numérica de m¡ixima parcimônia foi rcalizada com os dados

da figura 22,

resultando

em 128 cladogramas

comprimento (L) 78, índice de consistência
de consenso (L:1

1l; cl=36; RI:45) para

igualmente parcimoniosos, tendo

(cl)

51 e índioe de retenção (RI) 70. A rírvore

esses

l2g cladogramas potie ser vista na figura

31, e sua topologia apresenta uma grande politomia basal (i,e., indefinição na relação entre
os táxons) envolvendo táxons das duas subfamíria s (sensu srMÕEs ¿f

al.,

1997), sendo que
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apenas o clado formado pelos tiíxons Jacquesia elongata, Jacquesia almeidai, othonella,

Tambaquyra, cowperesia, Runnegariella, Anhembia e Leinzia aparece mais resolvido e
monofilético.
Por sua vez, a análise de pesagem sucessiva (successive weighting) resultou em 9
cladogramas (L=283; CI:SS; RI=91), e sua árvore d.e consenso (L=2g6; CI=g4; RI:90)
está representada na figura 32, tendo sido adotada como proposta de trabalho. Este
resultado não compromete

o monofiletismo da familia, corroborando ainda

suas duas

subfamílias, como proposto por sruÕes et at. (1997). A subfamilia Megadesminae vokes,
1967 continua sendo monofilética e apresenta a mesma topologia obtida por slMÕEs e/ a/.

(1997) (figs. 32 e 33). Por outro lado, a subfamília plesiocyprinellinae simões et at., 1997,
embora com seu monofiletismo ratificado, apresenta-se menos resolvida do que no estudo

original de srvÕEs e¡ al. (1997). sua topologia revela Guiratinguia

pe1¡:ì

&. Fúlfaro, 1966

como táxon basal (figs. 32 e 33), sendo seguida por uma politomia envolvendo os clados

lJacquesia elongata-r Jacquesia almeidai.+. Othonella

*

(Cowperesia

I

Runnegariella +

Atthembia + Leinzia)], (Plesiocyprinella + Ferrazia), lCasterella + Jacquesia arcuata I
(Roxoa corumbataiens'i,s -l Roxoa intricans)], e os táxons ltatamba e Jacquesia brasiliensis
(figs. 32 e 33).
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CI=36; RI=45). Explicação: seta indica a politomia basal
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Figura 33- Arvore de consenso estrito para os 9

claclograrnas resuit
CI=84; RI=90), mostrando a distribuiçâo dos caracteres.

6.1.1

o Monofiletismo da Familia

Megadesmidae vokes, tg67 e a
consistência das subfamilias Megadesminae vokes, 11167 e

Plesiocyprinellinae

Simões et oI, tggT

O monofiletismo da Família Megadesmidae Vokes, 1967 é corroborado e suportado
pelos resultados obtidos no presente estudo (frg. 32 e 33). O teste realizado através da
adição de novos táxons e caracteres à proposta original de Sltr¿Õss er al. (1997), confirmou

o "status" da família como um grupo monofilético, tendo como sinapomorfia o

dente

abrupto na valva direita (veja RtnvmicAR, 1967). Entretanto, a despeito da ausência do

L.H.C, Me o 1999, Anátße Ctadlsttco dos Bivolves do GÌupo palrsa Doß (Neopemiano),
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dente megadesmideo característico, alguns trixons

{e.g, Tambaquyra simões e¡ a/., no

prelo b; Jacquesi(i arcuata (Mendes), 1962; Anhembia (Mendes), 1949)
têm sua posição
assegurada dentro da família. De acordo com Stn¿õEs e¡ at. (1997),
a ausência do dente
megadesmídeo, assim como notada para rro.roa Mendes, 1952, significaria
uma reversão
deste caráter, como evidenciado peros resurtados das análises de parcimônìa.

A

exemplo do oconido com a Família Megadesmidae vokes, 1967, o resurtado
obtido corrobora as duas subfamílias propostas por SrvÕes et al. (1997) (figs.
32 e 33). os
novos láxons adicionados na presente análise estão posicìonados dentro
da subfamítia

Plesioclprinellinae Simões et

at.,

1997,

e os

aspectos mais relevantes destes, serão

devidamente discutidos mais adiante.

6.1.2

o
*

clad.o lcasterellø + Jøcquesia ørcuatø + (Roxoa corumbøtøíensis
Roxoa intricans)l e o monofiletismo de RoxoøMendes,l95Z

De acordo com a topologia apresentada pela figura 32, os tâxons

Roxoa

corumbataiensis e Roxoa ¡ntvicans fomam um grupo monofilético em uma
tricotomia com

casterella e Jacquesia (vcuata. Este resultado confirma a posição destes táxons
na
subfamília Plesiocyprinel linae simões et at.,1997, além de sugerir fortemen te qve

Roxoa

corumbataiensis Mendes, 1952 e Roxoa intricans (Mences), 1944 pertencem
ao mesmo
gênero. Portanto, Roxoa Mendes, lg52 não é um pholadomyideo, conforme
sugerido por
RUNNEGAR

& NEWELL (1971) e RUNNEGAR (1974).

A proximidade entre os gêneros castereüa Mendes, 1952 e RoxoaMendes, 1952já
havia sido apontada por SrvÕEs et ar. (1997), tendo como sinapomorfias a
ausência do
dente megadesmídeo (condição apomórfica da famíria e que teria sof¡ido reversão
neste
clado) e a presença de uma descontinuidade sifonal bem desenvoÌvida. No presente
estudo,

a

principal sinapomorfia enhe os tilxons costerelra, Jacquesia arcuata, Roxoa
corumbataiensis e Roxoa intricans (fig. 33) é a ausência do dente megadesmideo
típico
(Caráter 1l), além da presença de uma margem ventral reta que desapareceu em
Casterella Mendes, 1952. Ainda,

o

gênero 1lo¡oa Mendes, 1952 apresenta como
sinapomorfia o hábito escavador profundo, sendo casterella Mendes, 1952 um escavador
intermediário

A

e

Jacquesia arcuata (Mendes), 1962 umescavador raso (frg. 22).

indefinição nas relações, evidenciada pela tricotomia, se deve, muito

provavelmente, à ausência de alguns caracteres (missing data) para esses táxons (frg.
22),
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principalmente aqueles relacionados à musculatura (caracteres 16,

rg,23 e 24). vale

salientar que diversos autores (e,&, RuNNEcAR, 1g6s, 1966, 1967, 1974; wATERHousE,
1965; SrvÕes, 1992; MELL}, 1995; SrMoEs & MELLo, 1996; Srlroes et al.,
1997)
estudaram a importância das feições musculares na sistemática e taxonomia
dos bivalves,
e

tais estudos apresentam uma séria agravante relacionada à qualidade de preservação
das
cicatrizes musculares.

ó.1.3 Validade e posição sistemática dos gêneros Anhembiø (Mendes),
1949 e Leìnzia Mendes, 1949
os gêneros de bivalves Anhembia (Mendes), 1949 {espécie-tipo Anhembia
froesi
(Mendes), 1949 (=¿n¡"-6ia gigantea Mendes, r949)l e Leinzia Mendes, 1949
{espécie-

tipo Leinzia søzjlrs (Holdhaus), 1918), endêmicos da Bacia do pa¡aná, são conhecidos
desde o início do século (HoLDHAUS, 191 8). contudo, sua posição sistemática permanecia,

até

o

momento' pouco clara devido, principarmente, ao conhecimento morforógico

incipiente de sua musculatura e chameira, assim como a função do prolongamento
anterior
de suas conchas (rostro), que é semerhante àquele apresentådo pero gênero vivente

Arconaia (Lea), I 856, e outras formas ilushadas por sErr-acHln (1990) e

slv Azzt & psryr

(1ee2).

Em decorrência dos problemas acima, alguns autores (e.g., R'NNE.AR &

N¡well,

1971)' fundamentados na interpretação equivocada dos caracteres da chameira, atribuíram
esses gêneros à

ordem veneroida (subcrasse Heterodonta), havendo, entretanto, dúvidas
acerca da famÍlia a que perteneriam. contudo, recentemente MoRRrs et at. (1991)
revendo

a

posição destes táxons consideraram, com dúvidas, como pertencentes à Família
sanguinolitidae Miller, 1877 (: Grammysiidae Miller, 1g77; sensu MooRE, 1969)
(Subfamília Sanguinolitinae Miller, 1877), da subclasse Anomalodesmata. De fato,
esta
constitui uma mudança significativa na taxonomia dos dois gêneros, tendo em vista a
passagem da Subclasse Heterodonta para a subclasse Anomalodesmata, confirmada
na
presente análise.

A partir dos holótipos, dos novos

espécimes coretados e das informações presentes

na literatura, nova a¡álise morforógica foi rearizada para os gêneros Anhembia (Mendes),
1949 e Leiwia Mendes, 1949 (MELLo et ar., r99gb), permitindo, "a priori,, identificar
a
,
chameira dos espécimes de Leinzia Mendes, 1949, como não sendo tipicamente veneróide,
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contrariando a visão de RUNNEGAR &
megadesmídea.

o

N¡wrll

106

(1971), mas sim uma charneira tipicamente

pronunciado dente abrupto na valva direita, assim como a omamentação

concêntrica bem marcada, são similares às apresentadas

p

or cowperesia Mendes, 1952, um

típico megadesmideo (srvÕEs et ar., 1997). Tal fato chamou a atenção para uma possível
relação de parentesco desses gêneros com os ráxons da Familia Megadesmidae vokes,
1967.

Por out.o lado, os exemplares do gênero Anhembia (Mendes), 1949 apresentam
chameira edentelosa, o que não invalida sua atribuição aos megadesmídeos, dada

a

reversão neste caráter, comum em outros megadesmídeos (e.g, casterella Mendes,
1952;
Ro-roa Mendes, 1952).

os dados obtidos após

a análise morfológica foram adicionados à marriz

(frg.22)

a

fim de avaliar o posicionamento dos táxons e a consistência da família e subfamílias.
conforme exposto anteriormente. o monofiletismo da família foi mantido, assim como as
duas subfamílias propostas por S^roes et at. (1997). No cladograma da figura 32, os
gêneros Anhembra (Mendes), 1949 e

Leiwia Mendes, 1949 formam um clado monofirético

consistente, incluindo os gêneros Runnegariella simões

Mendes, 1952

e

Tambaqnyra Simões et al., no prelo

& Anelli, 1995, cowperesia

b. Esse clado

apresenta como

sinapomorfia a presença de uma margem ventrar curva, que se modifica em uma condição
de margem ventral reta para Anhembia + Leiraia, sendo que a única sinapomorfia que
une
esses dois gêneros é a presença do rostro.

No entanto, o que distingue esses gêneros são a

ausência do dente megadesmídeo e da omamentação concêntrica em Anhembia (Mendes),
1949 e a possível ocupação de um habitat salobro (autapom orfia de Leinzia Mendes, r949).

Aqui vale lembrar que srMoES er al. (1997) e MAReuEs (1997) discutiram longamente

a

questão da utilização de caracteres ecológicos na matriz.

A configuração não apenas ratifica a posição dos dois gêneros dentro da Famílla
Megadesmidae Vokes, 1967, como indica

a

semelhança com

o

gênero cowperesia

Mendes, 1952, como previamente apontado pela análise morfológica.

6.1.4 O monofiletism o de Jøcquesiø Mendes, 1944
De acordo com a revisão taxonômica dos bivalves do Grupo passa Dois, promovida

por RLINNEGAR & NEWELL (1971),

o

gênerc Jacquesrø Mendes, 1944 seria formado por
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ßacia do Pltrunà, B¡.Lt : tmplicocòe, Ioxonòmica¡, Evotitivøs
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três espécies: Jacquesia brasiriensis (Reed), 1929 (espécie-tipo),
Jacquesia erongata
(Holdhaus), l9l8 e Jacquesid alcuota (Mendes), 1962.
segundo estes autores, as
diferenças previamente apontadas (BEURLEN, 1953; MENDE',
1962), para os gêneros
Jacquesia Mendes, 1944, Hotdhausiel/a Mendes, 1952
e Favalia Mendes, 1962, não eram
suficientes para suportår sua separação a nível genérico, devendo-se
considerar os dois
últimos como sinônimos de Jacquesia Mendes, 1944. IJma quarta
espécie, Jacquesia
almeidai Mendes, 1952. conhecida apenas de uns poucos exemprares
na forma de mordes
achatados lateralmente, complementaria o escopo do gênero.

Em sua anárise cradística da Famíria Megadesmidae vokes,
r967, srvÕps e¡ ar
(1997) utilizam o gênero Jacquesia Mendes, 1944 como
uma única
unidade taxonômica,

segundo a proposta de RTJNNEGÁR

&

NEWELL

(lg7l),

sendo os dados obtidos a partir da

análise da espécie+ipo {Jacquesia brasiriensis (Reed).
1929}. A hipótese filogenética para
o grupo apresenta um crado formado por Jacquesia Mendes, 1g44, presiocyprineüa

Holdhaus, 1978 e I'eryazia Reed, 1932. por outro lado, na
tentativa de avaliar o
monofilctisrno i. gênero, de acordo com a visão taxonômica
de R,NNE.AR & N'w¡;r_r_
(1971), o presente estudo tral.ou o gênero Jacquesia
Mendes, r 944 como quatro
táxons

distintos, representados por suas quatro espécies. A análise
teve um resultado bastante
expressivo e contrapõe-se totalmelte à proposta de
RuNnEcen & NEWELL (1971),
sugerindo ser mais prudente a adoção dos três gêneros distinto
s, i.e., Jacquesia
Mendes,

1944, r'epresentado pela espécie Jacquesia brasiliensis (Reed),
1929; Holdhausielta

Mendes, 1952, incluindo as espécies Holclhausiella elongata Holdhaus,

lglg

e

Holdhausiella almeidai Mendes, 1952; e F-avalia Mendes, 1962,
englobando a espécie
Favalia arcuata Mendes, I 962, como inicialmente argumentado por
BnunltN ( 1953) e
MENDES (1962).

A

atuai proposta de trabalho, representada pelo cladograma da figura
32, traz

Jacquesia brasiliensis (Reed), 1929, espécie-tipo ao gênero,
como um ramo isolado, em
meio à politomia envolvendo os táxons ltaramba, Rerogiicora,
o clado que contém Roxoa,
casterella e Jacquesia arcuata, e aquele formado por presioeyprineüa
e Ferrazia. Deve
ser destacado que sua reração com presiocyprinel/a Hordhaus,
79rg e FerraziaReed, 1932
não está tão bem estabelecida quanto aquela apresentada por
strr¿ÕEs ¿¡ al (1997), contudo
junto
posição
sua
aos Presiocyprinellinae está confirmada. Jacquesia Mendes,
r944 possui

como autapomorfia a presença de uma cicahiz do múscuro pedial-visceral,
distinta

L,H.C. Me o 1999, Anãlise Ch,.tíslica do!, Bivalrcs tlo cnqo passa
Do¡s (Neopemiano),
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inclusive daquela apresentada por Edmondia de Koninck,
rg4r
Koninck, 1952 (Caráter t7).

e cardiomorpha

de

As espécies Hordhausiela erongata (Hordhaus), r91g e Hordhausieüa
armeidai
Mendes, 1952, apresentam-se em uma politomia com
othonela e o crado (Tambaquyra +
Cowperesia'r Runnegariella + Ánhembia + Leinzia) (frg.32).
Este resultado sugere que os
dois tríxons podem representar uma única espécie, como apontado
peras semelhanças
rnorfológicas encontradas durante a análise dos táxons.
É interessante notar que MENDES
(1952)' ao propor a espécie Holdhausiella almeidai,
apontou uma certa similaridade entre
as formas adultas de Hotdhausieüa armeidai Mendes, 1952
e as formas juvenis
de

Holdhausiella elongata Holdhaus, r9rg. Ainda bast¿nte
curioso é o fato de RuNNEGAR &
NEwEr'L (1971) terem considerado Jacquesict armeidai (Mendes),
r952 como sinônimo de
Jacquesia elongata (Holdhaus), I9l g.

De fato, a musculatura anterior e a charneira das duas espécies
é bastante similar
(MEI-L. el al., 1997; MELL' et a/., no prelo). por
outro lado, a comparação entre conchas
silicificadas de Holdhausieüa ektngata
lrtordtraus), 19lg e de mordes comprimidos de
Holdhausiella almeidai (Mencres), r952, reverapequenas
diferenças na morfologia
extema

entre as duas espécies. contudo, os índices de alongamento
e alongamento anterior
(STANLE', 1970) obtidos a partir de moldes não
comprimidos, nem deformados de
Hr¡ldhausiella almeidai (Mendes), 1952, sugerem que as

diferenças notadas anteriormente
na morfologia extema sejam devidas aos distintos modos
de preservação apresentados
pelos exemplares das duas espécies. port¿nto, assim
como exposto no cradograma da figura

32, a proximidade dos espécimes de Holdhausiella elongata (Holdhaus),

lglg

e

Holdhausiella almeidai (Mendes), 1952 analisados no presente
habalho, permite apenas
sugerir uma sinonímia específica entre elas, sendo necessário
material adicional, sobretudo
de Holdhausiella almeidai Mendes, I 952, .para confirmar
essa proposta.
Por sua vez, Jacquesia arcuata (Mendes), 1962, como referido
anteriormente (Item

6'l'I) esti

numa tricotomia juntamente com Castereüa Mendes, 1952, Roxoa
corumbataiensis Mendes, 1952 e Roxoa intricans (Mendesl.
1944. o que confirma a
validade do gênero Favalia Mendes, 1962. De fato, muitas
das ca¡acterísticas apresentadas
por Favalia arcuata (Mendes), 1962 (e.g. ninfas
ligamentares; forma da concha; contomo
da margem posterior), são bastante similares àqueras
encontradas nos espécimes de Roxoa

L.H,C. MeIo 1999, Anótis¿ Ctadßatca dos Bivolves do Grupo passa Do¡s (Neopemiøno),
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intricans (Mendes), 1944 e, sobretu do, Roxoa corumbataiensis Mendes,
1952. Desse
modo, o monofiletismo do gênero Jacques,a Mendes, 1944, como proposto
por RUNNECAR

& NE'ELL (1971), não foi corroborado pelos resurtados obtidos

na presente análise, sendo

necessária a reromada dos gêneros Hordhausieüa Mendes, 1952
e Favaria Mendes, 1952,

para abrigar, respectivamente, as espécies Hordhausieüa erongata (Hordhaus),
Holdhausiella almeidai (Mendes), I 952, e Favalia arcuara (Mendes),

lglg

e

1962.

6.1.5 Validade e posição sistemática do gênero Tømbaquyrø gen.
n.
Simões e/ ø/., no plelo b
Durante os trabalhos de campo pa'.

a

rearização da presente dissertação, foram

coletadas conchas silicificadas, bem preservadas, de bivalves externamente
semelhantes a

Casterella? camargoi Beurlen, 1954 (MELLo
GHTLARDT, 1999; SIMoES et

A

et at.,

199ga; ToRELLo

espécie Casterella? camargoi

foi proposta por

BEURLEN (195a),

&

e mais tarde

Ì{rruveLL (1g71)

MARANHÃO (1986, 1995), POr SUA VEZ, MENDES (1952) E RLNNECAR

a

1997;

al., no prelo b, c).

revisitada por MENDES (1952), ME',ALTRA (1957), R'NNE.AR
notaram

et at.,

&

e

NEWELL (197I)

semelhança entre os espécimes de Casterelle cf. camargoi (=Tambaquyra

camargoi Beurlen, 1954), descritos por Mnzzallne (1957), plesiocyprinella
carinata
Holdhaus. 1918 e F'errazia cardinalis Reed, 1932, considerando o espécime de
MEZzALIRA
(1957, est.

2, frg. 4, p.59) como um exemplar deformado de plesiocyprinella carinata
Holdhaus, I 91 8. De fato, todos pertencem à Família Megadesmidae Vokes
1967
(RUNNEcAR

& NE*ELL 1971; SrvoEs et at.,1997),

e paleontólogos pouco familiarizados

com a malacofauna do Grupo passa Dois, têm, normalmente, alguma dificuldade
na
distinção morfológica destas formas, especialmente entre ltatamba simões
e¡ ar., 1997,
casterella Mendes, 1952 e presiocyprinela Hordhaus, 191g (slvÕns

&

MËLLo 1996;

SruÕøs et a1.,1997).

A partir do material recentemente

coletado, investigações morfológicas

preliminares realizadas em exemplares bem preservado s de casterella?
camargoi Beurlen,

1954, com conchas

e

moldes ccrmpletos com as valvas articuladas fechadas,

sem

pronunciado achatamento lateral, não permitiu reconsiderar a atribuição
de tais conchas ao
gênerc casterella Mendes, 1952, tendo sido proposto o gênero Tambaquyra
{espécie
Tambaquyra camargoi nov. comb. (=Casterella? camargoi Beurlen, 1954)) para
abrigar

L.H.C. Mello 1999, Anàtße Uadktiîa dos Bivûtvcs do crupo pas\c
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al., no prelo b). por sua vez, os autores consideraram, .,a priori,,,
esse novo gênero como pertencente à subfamíria plesiocyprinellinae
simões et ar.,
essas formas (SIMOES et

1997

(Familia Megadesmidae Vokes, I 967), por apresentar características
(e.g, cicahiz do
músculo adutor anterior tipicamente riniforme com margem posterior
lobada)

compartilhadas pelos tiixons desse grupo.

com o objetivo de avariar sua validade c posição sistemática dentro da
Familia
Megadesmidae Vokes, 1967' esse gênero
resultados (fìgs.

foi incruído na presente análise (fig. 22). os

, 32 e 3 3) trazem Tambaquyra S imões ef al., no prelo b, formando um
clado consistente ao lado de cowperesia Mendes, 1952, Runnegariel/¿
Simões & Ane i,
1995, Ànhembia (Mendes), 1949 e Leinzia Mendes, 1949,
dentro da subfamília
3I

Plesiocyprinellinae Simões et at., 1997. Essa posição reforça
a validade do gênero, bem
como seu "status" dentro da Famíria Megadesmidae Vokes,
1967, como originalmente
proposto por SrvÕEs et al. (no prelo b).

6.1'6 validade e posição sistemática do gênero othoneilø Mendes,
Esse gênero proposto por MENDEs (1963)
RutvNpc¡R

foi

1963

superficialmente revisado por

&

NEv/ELL (1971). Este fato pode, entretanto, ser expricado pero preciírio
estado de preservação dos exemplares avaliados por
MENDE. (1963), que estão depositados

na coleção científìca do Departamento de paleontologia e Esftatigrafia
do IGfusp, os
quais foram examinados pelo Dr. Norman D. Newell, no
fìnal da década de 1960. A
despeito da qualidade de preservação, MENDEs (1963) notou a
similaridade entre a
chameira de othonella Mendes, 1963 e de presiocyprineüa cctrinata
Holdhaus, r91g.
Embora reconhecendo isso também, R.JNNE.AR & NE*ËLL (1971)
consideraram

a

possibilidade de othonella Mendes, 1963 ser coespecífico
de presiocyprineüa carinata
Holdhaus' i918. Mais do que isso, um aspecto de grande interesse diz respeiro
à atribuiçào
gênero
do
oihonella Mendes, r963 (espécie-tipo othoneüa araguaiana Mendes, r963)
à
Famítia Megadesmidae vokes, 1967 (R,NNE.AR & NE*ELL,
197r). Até meados da
década de 1990, a despeito do intensivo programa de coletas,
levado a cabo por

docentes e
alunos do Departamento de Zoologia do IBB/LINESp, em
diferentes áreas de afloramenlos

da borda leste da Bacia do Paraná, nenhum novo exemplar de othoneüa araguaiana
Mendes, 1963 havia sido coretado, estando a distribuição geográfica da espécie
reshita à

L.H.C. Mello t999, Andlite Ctadlst¡ca dos Bivatter do Gtupo passo
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do Grupo passa Dois, na região de Mato Grosso. por esse
motivo,
Othonella Mendes, 1963 não foi incluído na análise de
SrMÕEs et al. (1997).
árrea de afloramentos

surpreendentemente, contudo, um exemplar de bivalve, recentemente
coretado nos
sedimentos da Formação corumbataí aflorantes na
Rua 6, município de Rio claro, Sp (fig.

6/capítulo 4), e depositado na coleção científica do Laboratório <ie paleozoologia
Evolutiva do Departamento de Zoologia (IBBitJNESP), possuía
acentuada semelhança
externa com os espécimes de othoneüa Mendes, l963,
ilushados por MENoes (r963). A
preparação do espécime e sua comparação com
os exemplares estudados pelo Dr. Josué

camargo Mendes, permitiu a atribuição desse exemprar
ao gênero othonela Mendes,
l9ó3, ampliando, desta forma, sua distribuição geográfica na Bacia
do paraná. Tal
espécime, em excelente estado de preservação, permitiu
a observação de características
relacionadas à chameira, ligamento, muscuratura anterior
e feições extemas, fomecendo
não apenas informações suficientes para que pudesse
ser incluído na presente análise, como
contribuindo também para a melhor caracterização desse táxon.

A topologia
clado (Tambaquyra

.epresentacia na

t

rigu'a 32 mostra othoneüa em uma politomia com o
Cowperesia r Runnegarielia + Anhembia + Leinzia), além
de

Holdhausiella elongata (Holdhaus),

lglg

e Hotdhausiella almeidai Mendes, 1952, tendo

como sinapomorfia a margem cardinar espessada. Esta conrrguração
ratifica a posição do
gênero dentro da Família Megadesmidae vokes,
1967, confirmando a proposta de
R.'r'rNEcAR

l9l

& NE*ËLL (1971), bem como

sua diferenciação de presiocyprinel/¿ Holdhaus,

8.

ó.1.7 Validade e posição sistemática do gênero Guíratingíø perri
&
Fúlfaro, 1966

Proposto por PETRI

Guiratingia mendesi Pet'i

& Fúlr.lno (19ó6), o

gênero Guiratingia (espécie_tipo

&

F-úlfaro, 1966), foi considerado por Srvoos (1992) como
sinônimo de Pyramus Dan4 lB47 (=Cowperesia Mendes, 1952),
sendo, dessa forma,
automaticamente considerado um megadesmídeo. posteriormente,
srMorìs et ar. (1997)
t¡¡r¡tbénr consideraram esse gênero como sinônimos júnior
de cowperesia Mendes,

1952 e,
portanto, pertencente à Família Megadesmidae vokes,
1967. vale lembrar que o status de

cowperesia Mendes, 1952 como gênero válido e distinto de pyramus
Dana, 1g49.

f.oi
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confirmado peros resurtados obtidos por SrvÕps e¡
at. (rgg7), contfariando a proposta
original de sinonimia de RuvNecen & NEwELL (1971).

A análise morfológica

com espécimes bem preservados resurtou em um
conjunto de ca¡acteres que permitiam a incrusão de
Guiratingia petri & Fúrfa¡o, rg66 na
rcariza<'a

(fig.21). De acordo com a topologia obtida no cradograma
da figura 32,
Guiratingia Petri e Fúlfaro, l9ó6 posiciona-se entre o
clado correspondente à subfamíria
presente análise

Megadesminae Vokes, 1967 e a poritomia envolvendo
ltatamba, Jacquesia, Rerogiicora e
os clados (Plesiocyprinelta + Fetazio) e
[Casterella r Favalia + (Roxoa corumbataiensis
* Roxoa intricans)1. com isso, femos Guiratingia petri e Fúlfaro,
lg66 representando o
ramo mais basal da Subfamilia presiocyprine[inae
Simões et ar., 1997 (podendo também

ser referida como grupo Guiratingial

,

representando todos

os plesiocyprine'inae),

apresentando como autapomorfia o rebordo ventrar
plano, carâcterístico do gênero. Desta

forma' ratifica-se o status de Guiratingia petri e Fúlfaro,
1966 como gênero distinto de
Cowperesia Mendes, 1952, contrariando a sinonímia prévia
de SrvÕes (1992).

A

condição basal de Guiratingia petri e Fúlfäro, 1966
é corroborada por sua
condição de mais antigo Presiocyprinelrinae conhecido,
a despeito da posição esfratigÌáfica
dos sedimentos fossilíferos contendo Guiratinguia
mendesi petri & Fúrfaro, 1966
não

estar, ainda, precisamente determinada

(srvörs, 1992).

Esses horizontes fossilíferos,

localizados cerca de 100 metros abaixo do contato com
o Grupo passa Dois (pernr &
FúLFAR., 1966), j¿r foram at¡ibuídos ao Grupo Aquidauana
por ALMETDA (1954) e pETRr &
Fúr-FARo (1966), ao passo que Sc'N¡ropl¡ et
at. (r97 4) e scHoBBENr.rAU s et at. (r9g4)
preferem considerá-los como peÍencentes à Formação parermo,
visão seguida por sIMoEs
(1992). Mesmo sem mencionar as evidências utilizadas, pErRr
& FúLFAR. (19g3)
consideram esses sedimentos como pertencentes à
Formação Tatuí, que é, no entanto,
equivalente à Formação Palermo, no sul do país. Entretanto,
o fato mais importante aqui é
que, assim como a malacofauna de são sepé,
Formação palermo (srMÕEs, 1992; srMÕEs e/

al.'

1998),

a de Guiratinga está numa

posição intermediária entre a malacofauna
tipicamente marinha do Grupo Tubarão (RocHA-cAMpos,
l970a,b) e a endêmica do Gr'po
Passa Dois, reforçando o modelo evolutivo de
RuNNEcAR & NEwELL (1971),
posteriormente refinado por SrMoEs (1992) e SrMÕEs
et al. (199g).
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ó.1.8 Considerações sobre os gêneros Angølubia Mendes, tg62
Tambøjubø Rohn & Simões,

e

1997

conforme referido anteriorm ente, Angatubia Mendes, r 962 (espécie-tip
o Angatubia
cowperesioides Mendes, 1962) fbi considerado por autores prévios (RuNuEcAR

&

; StMoEs, I 992) como sinônimo júnior de Cowperesia Mendes, 1952,
sobretudo pela forma extema das conchas e, portanto, vem sendo, desde
essa época,
NE*ELL,

1971

atribuido aos megadesmídeos (Rur.lrecan & NEwELL,

l97l;

SrMoEs, 1992).

De acordo com RuxNEcAn & NEwELL (1971), Angatubta Mendes, 1962
apresenta
uma concha bastante similar à de cowperesia Mendes, .1952, diferindo
desta

apenas pera

ausência do dente na valva direita.

com isso, torna-se dificil

a distinção entre espécimes de

Angatubio Mendes, 1962 daqueles de cowperesia Mendes, 1952, que tenham
dente pouco
desenvolvido. No entanto, devido ao precririo estado de preservação dos espécimes,

este

gênero não foi utilizado na análise realizadapor SrMÕEs et
at. (1997).
Para o presente estudo foram analisados alguns exemplar es d,e Angatubia
Mendes,

1962

e

importantes características morforógicas foram observadas (e.g., ausência
cie
descontinuidade sifonal; ausência de espessamento na margem cardinar), permitindo
urna
distinção, "a priori", do gênero Cowperesia Mendes, 1952.

com o intuito de restar sua consistência, bem como sua posição dentro da Família
Megadesmidae vokes, 1967, em um primeiro momento, este gênero roi
incruído na matriz

de caracteres (fig. 2l). Contudo, em uma análise mais criteriosa da codificação

e

distribuição dos caracteres, foi constatada acentuada ausência de informações
morfológicas
(missing data), sobretudo relacionadas às feições musculares. Tal fato
resultou na exclusão
do gênero da análise, ì.¡ma vez que sua utilização não contribuiria para
o esclarecimento
das

relações de parentesco dentro da família. Desta maneira, a distinção
entre os gêneros

'4ngatubia Mendes, 1962 e cowperesra Mendes, 1952 é sugerida pela análise morfotógica
mas' conhrdo, sua consistência e posição dentro da Família Megadesmidae
vokes,

1967 só

poderá ser testada com o conhecimento mais sólido de sua morfologia
intema. portanto,
julga-se mais prudente, de momento, a manutenção da
sinonímia uti\zada por Rrnwrcnn

& NFWELL (1971) e SIMÕES (1992).
Já o gênero Tambajuba Rohn

&

Simões, 1997, que não está formalmente descrito

segundo as non:nas do I.C.Z.N. (1985), apresenta algumas características que permitem

LH.C. Me o 1999, Ahtil¡se Ctadktica doj Rivatvcs do Crupo patsa
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relacioná-lo aos Megadesmidae (e.g., dente abrupto e triangurar
na valva direita semelhante
a cowperesia Mendes, 1952). Esse gênero é bem conhecido
do ponto de vista de sua
morfologia extema. O gènero Tambajzóa Rohn & Simões,
1997 foi proposto
para

denominar pequenas conchas de pelecípodes, bem preservadas
na forma de moldes ou
silicificadas, encontrados nos sedimentos fossiríferos
atribuídos às porções mais superiores
da Formação Terezina (RouN & SrvÕes, 1997). Juntamente
com esse gênero estão
presentes espécimes de pinzoneüa neotropica (Reed),
192g, cowperesia emerita (Reed),
1929 e Holdhausiella cf. elongata Holdhaus, I 9l g.

As características mais notiíveis desse gênero, e que permitem
atribullo á Família
Megadesmidae Vokes, 1967, são a presença de um dente
abrupto e triangular e o
espessamento da margem antero-dorsal, ambos
na varva direita, semelhantes
àqueres

encontrados em cowperesia Mendes, 1g52. Ainda,
o gênero possui como autapomorfia
uma série de espinhos bem desenvolvidos ao longo da
borda da margem dorsal.
Como visto anteriormente para Angatubia Mendes, 1962
e Relogiicola Rohn, 19g5,
a ausência das feições morfoiógicas intemas para o gênero
Tambajuba Rohn & simões,
1997 (frg' 21) não permite sua utilização na presente
análise. Desta f-orma, sua consistência

e posição dent¡o da Familia Megadesmidae Vokes, 1967, como
sugerida por RouN &
SIMoEs (1997), não pode ser avaliada. Contudo, as
evidências morfológicas disponíveis
para o gênero demonstram ser razoável manter a proposta
original de RoHN & srtr¿ÕEs
(1997)" e considerá-lo como mais um gênero
de megadesmídeo do Neopermiano da Bacia
do Paraná.

6.1.9 Considerações sobre o gênero RelogìicoløRohn,
l9B5
RoHN (1985) afirma que Relogiicola Rohn, 19g5 distingue-se
de todos os demais
bivalves do Neopermiano de Bacia do paraná, apresentando
uma forma semelhante àquela
de Angatubia Mendes, 1962, sendo a dentigão mais proeminen
te em Rerogiicol¿ Rohn,
I 985. Em relação à Cowperesia Mendes,
1952, a distinção se dá pelo contomo mais
ovalado e alongado, além de dentes e rossetas mais rlelicados
em Rerogiicora Rohn, r9g5.
A autora destaca, ainda, a presença de uma chameira mais espessa na região

posterior como sendo uma caracteristica típica dos componentes

da subcrasse
Anomalodesmata e, portanto, justificando a inclusão do gênero
neste grupo. A despeito da

L,E.C, MeIo
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ausência das feições morfológicas intemas (e.g., cicatrizes
musculares), as demais
características permitem atribuir, mesmo que .,a priori,,,
esse gênero à Familia
Megadesmidae Vokes, 1967 (Ror-rN, l9g5).
Adicionalmente, a recente riteratura disponivel para os bivalves
do Grupo passa
Dois, principalmenfe aquela tratando de sua evorução (SrvÕes.
1992; SrrrrÕEs et ar.,199g),

atribui

a

Relogiicola Rohn, I9g5 um importante papel

no

entendimento da

paleobiogeografia da Bacia do paraná, no finar do paleozóico.
Face a este novo enfoque,
grande esforço, na tentativa de descrição das feições
morfológicas, foi realizado at¡avés do
exame minucioso dos espécimes de Rerogiicol¿ Roh¡,
1gg5 depositados na coleção
científica do DPE (Ic-usp), arém da revisão das informações
da riteratura. Desta forma,
Relogiicola Rohn, 1985 foi incruída na presente anátise (fig.
22) como objetivo de avariar

a condição proposta por RoHN (19g5). bem como suas relações
fìlogenéticas dentro da
Família Megadesmidae Vokes, 1967.

A topologia

apresentada na fìgura 31 traz uma grande politomia
basal,

o que não

compromete o monofiletismo da família, mas tanDem não
traz nenhum esclarecimento
sobre a relação entre Rerogiicora Rohn, r9g5 e os demais
megadesmideos, a não ser pelo
fato de que este gênero pode ser considerado, mesmo que ,,a
priori,,, pertencente à Família
Megadesmidae Vokes, 1967.
Por outro lado, a figura 32 traz Rerogiicola Rohn, 19g5 na politomia
envolvendo os
tëaons ltatamba, Jacquesia brasiriensis, o crado (presiocyprineüa +
Fe*azia) e o clado

fCasterella

I

Jacquesia arcuata

+

(Roxoa corumbataiensis

*

Roxoa intricans)1. A

indefinição entre as relações de Rerogiicora Rohn, r9g5
e os demais presiocyprine[inae, se
deve, provavelmente, à ausência de alguns caracteres (missing
data) neste gênero, além da
ausência de outros táxons (e.g., Angatubia Mendes, 1962),
o que contribuiu para tomar estâ

proposta menos resorvida do que aquela apresentada
pc,r SlvÕEs et ar. (1gg7). Ainda, a
despeito da indefinição da posição de Rerogiicora Rohn,
1g85, pode-se considerar que

houve um avanço no estaberecimento das rerações de parentesco
enhe este táxon e os
demais megadesmídeos, uma vez que não somente ele se
encontra na Família
Megadesmidae vokes, 1967, como também pode ser

atribuído

à

Subfamília

Plesiocyprinellinae Simões et at., 1997 .
Por fim, as implicações paleobiogeográficas envolvendo
Relogiicola Rohn, l9g5
os demais megadesmídeos são comentadas mais adiante,
neste capitulo (Item 6.3).

e
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6.1.10 Proposta de crassificação firogenética para os táxons
da FamÍria
Megadesmidae Vokes, 1967
Com base no cladograma da figura 31, escolhido como proposta
de trabalho da
presente análise, é aqui apresentada uma classificação
filogenética (tab. 9) para os
t,áxons

da Familia Megadesmidae vokes, r967. para a construção
da classificação foi utilizado o
procedimento de seqüenciação e subordinação juntamente
com os artefatos grupo* e

grupo* (Avonrv, I 982; Avonrv, 1994; srMÕËs et at.,
1997). As informações referentes
aos intervalos estratigráficos dos táxons dos grupos
extemo e interno foram obtidas a partir

de MooRE (1969), RUNNEGAR (1969, 1974), BAMBACH (1971),
RUNNEGAR
(1974), SEpKosKt (1992), RoHN (1988, 1994) e SrrraÕrs
et at. (1997,1998).
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GruDo Externo
Edmondiidae fNeodevoniano - permiano]
Edmondia $,Ieodetoniano - Neopermiano]
.lcø,ldra [Carbonífero]
r d i o m orp h a lC arb onífer ol
Grammysiidae ISiluriano - Carbinife¡oì
G r a rh mys i a lD ev o nt

Gramñvs ¡oidea

ãno!

[siltriâno _ Devoniano]

GruDo Int€rno

Famllia Megadesmidae Vokes, 1967
lNcocarbonífero - permiano; ?Mesozóicol
Subfam-fli¡ Megadesminae Vokes, I967
[Neocarbonífèro _ N";p;;;i-Gâne¡o Astartìla Døna, lg4'l sed¡s mulabihs
fNeopermianol
Gê¡ero P leur ikodonta Runnegar, I 965 .rerlis iaraórf,r.

¡eopermianol

Vacunella' sedis murabìlÌs

Gênero I¿acunella Wate¡house, 1965
f?Eopermiano - Neopermiano]
Gêl'ero pyramus Dãna, J949 [NeocarbonÍfero _ Neopermåno]

Gênero Australomya Runnegar, 1969
lEopcrmiano _ ?Neope¡miano]
Gêoero Megadesmn Sowerby. lglg
[?Neoca¡bonllero - ñeopermiano]
GûÛero Myo ia Daña. 1847 lNeocarbonífero _ Neopermiano]
SubfamJlia Plesiocyprinellinae Sirnões et al., i99;
¡tteopermiarol
GèD'eto Gu¡ratihgia petri & Fúlfaro, 1963
fNeopermiano]

'

Gê¡ero ltatamba Simões et al..

1gg.1

,e6lis tnLrtar\rl,l,

¡eápermiano¡

Gênero./ar',,uresia Mendcs. I 952.rcd¡r ¡¡¡rllaäil¡lr lNeooermianol
P I esiocyprinelfu *d is m utabili s
Gêot:o plcsíocyprínel,/a Holdhaus, l9l g
lNeopermiano]
Gêne¡o Ferrazia Reed, 1932 þeopermiano]
Caslerella* sedis nutabi!ís
Gène¡o Casterella Mendes, 1952 sedis muraå¡7¡,,
lNeope¡mia¡oJ
Gê\eto ['aval¡a Mendes, 1952 sedis nutabrTr,r
[Nàopermianol
Roxoa ¡htrícans, sedis mutabil¡s
Roxoa ihtr¡cans Mendes. Ig52
[N*-.opermianol
Roxoa corumbataienstr (Mendes), 1944
[Neopermiano]

Ho ld haus

Ì e I la e lon ga t

a*

Holdhausiella ektngara lloldhaus, lglg s¿d¡s mutab¡lì,t
lNeopermianol
Holdhausiella alneidai Mendes, I g52 red¡.r rzuraóiiri
[.ìeopermiano]
Othonclld Mendes. 1963 seJis muab¡lis
lNeopcnnianå¡
Tambaquyra sedis mutabili,y
Gêtero Tambaquyra Simôes et al., no prelo b
lNqopermiano]
Gêl'eto Cowperesid Mendes, 1952
fNeopermiànol
Cênero Runnegariella Simões & Anelli, 1995
fNeopermiano]
Gê¡erc Anhembia Mezzalira et al.,1990
[Neoiermiano]
Gê¡e¡o Leìnzia Mendes, 1949 [Neopermiano]

llngatubia Mendes, 1962 incertae sedi,\
raåd Rohn & Simões,
lg97 nomen nudum

Quadro 4- crupo extemãìtiliãdo-ã anátise
Vokes. 1967

e
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6.2 AnÁllsn NUMÉmca (Sunr.luílm Pl¡lzonnLLtNAE Beurten, l9s4

E

cÊnnnO Tnnnqnq Cox, 1934)

A

análise numérica de máxima parcimônia realizada com os dados da matriz na

figura 30 resultou em 28 cladogramas igualmente parcimoniosos (L:104; Cl:44; Rl:72).
Os cladogramas obtidos diferem, principalmente, quanto às posições dos táxons da Bacia

do Paraná (pertencentes aos gêneros Pinzonella Reed, 1932 e T.erraia Cox, 1934), o que
resulta na grande politomia notada no cladograma obtido com a análise de consenso estrito

(L:l

16;

Cl:39; Rl:67) (fig.

3a).
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Figura 34- Arvorc de consenso cstrito (1,= I l6; CI=39; Iìl=67) para os 28 cladogramas obtidos ¡rcla análisc dc uráxiura
parcirnôuia. Explicação: scta indica a grandc politomia cnvolvendo os táxo¡rs <Ios gôneros Pinzonella \leed,
1932,7'enaia Cox, 1934 c Nothoterraia Rolur, 1985 (Gn4n l)assa l)ois).

A

análise de pesagem sucessiva resultou em um número menor de árvores em

relação à análise de parcimônia simples, apresentando 20 cladogramas

(L:318; Cl:77;

Rl:91). Ao contrário do observado para as 28 árvores de parcimônia simples,

as maiores
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diferenças entre os 20 cladogramas são notâdas no posicionamento
dos tiíxons das famírias
Astartidae d'Orbigny, 1844 e Crassatellidae Férussac,
1g22.

Desta maneira' a árvore de consenso estrito resultante para
os 20 cradogramas
obtidos por pesagem sucessiva (L=326; CI=76; RI=90),
apresentada nas figuras 35 e 36,
Lraz vma politomia entre os t¿Lxons Astarteüa vera,
Astarteüo aueri, o clado Astarte
cuneiþrmis + Astqrte obruta + Astarte sulcata 4- AsÍarte
e o clado Crassatella +

Cypricardella

j-

Oriocrassatella stokesi

I

fusc.j
Oriocrassatella itajaiensis

+ Oriocrassatella
piauiensis. Por outro lado, os táxons do Grupo passa
Dois apresenram-se bem resorvidos
dentro de quatro grupos distintos, os quais serão oportunamente
comentados.

O confionto dos dois cladogramas de consenso (figs. 34 e 35)
deixa evidente uma
variação na resolução das relações entre os táxons, principalmente
no que se refere aos
táxons da Bacia do paraná e os táxons das famílias
Astartidae d'orbigny, I g44 e
crassatellidae Férussac, 1822. Assim sendo, levando-se em
conta os objetivos propostos
para o presente estudo, admite-se como proposta
de trabalho o
cladograma resultante da

análise de consenso estrito dos 20 cradogramas obtidos
por pesagem sucessiva (figs. 35 e
36) Esta proposta traz maior resorução nas relações entre os táxons
dos gêneros pinzoneüa
Reed' 1932 e Terraia cox, 1934, proporcionando uma discussão
mais precisa quanto a sua
importância na evolução dos bivalves do Grupo passa
Dois.

1999, Análise Chdßtica dos Bivalves do Grupo Passa Dois (Neopermiano),
Bøcìt do Paraná, Brasil: Implicøçõæ Taxonômicas, Evobttivøs e Paleobiogeográfreas.
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Figura 35- Árvore de consenso estrito (L= 326;CI=76;RI=90) para os 20 cladograrnas obtidos pela análise de pesagem
zucessiva. Erplicaçõo: seta indica a politomia envolvendo os ttixons das farnílias Crassatellidae lérussac,
1822 e Astartidae d'Orbigry, 1844; estrelas indicam 4 grupos bem resolvidos de t¿ixons do Grupo Passa
Dois.
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Figura 36- Árvore de consenso estrito (L= 326; CÞ76; RI=90) para os 20 clatlogramas obtitlos pela análise

de

pesagern zucessiva, mostrando a distribuição dos caractercs entre os táxons tenrúnais.

6.2.1 Monofiletismo de Pinzonella Reed, 1932, consistência da Subfamflia
Pinzs¡sllin¿s Beurlen, 1954 e sua posição dentro da FamÍIia
Astartidae d'Orbigny, lB44
A topologia mostrada na figura 35 confirma o monofiletismo do gênero Pinzonella
Reed, 1932. Este gênero é representado por um clado posicionado entre o táxon Terraia

altissima e a politimia envolvendo os representantes das famílias Astartidae d'Orbigny,
1844

e

Crassatellidae Férussac, 1822. Nota-se, ainda, dentro

do gênero, como

esperado, uma maior proximidade entre os táxons Pinzonella neotropica

neolropica

"B", do que entre qualquer um deles e

seria

"A" e Pinzonella

Pinzonella illusa Reed, lg3z,

apresentando como sinapomorfia as valvas com formas diferentes (Caráter 4),

o

sulco

lateral (Caráter 9) e uma carena umbonal bem marcada (Caráter 10). Este fato sugere que

as pequenas variações notadas nos dados biométricos desses dois táxons (Caráter

l)

Me o 1999, AndlL\e Cladlttics dos B¡votves do Grupo passa Do¡s (Neopeñiano),
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correspondem a variações intraespecífìcas

o que, em relação às demais

características

analisadas neste estudo, não pode ser considerada como rerevante
pam a separação desses
tiixons em espécies diferentes.

A

análise dos resultados obtidos indica que as semelhanças entre
os gêneros
Pinzonella Reed, 1932, Balantioselena Speden, 1962 e Trigonodus
Alberti, 1g64,
apontadas por R,NNE.AR (1977) como provavelmente indicativas
de parentesco entre os
gêneros, corresponde, na realidade, a uma homoplasia.
As anárises morforógicas realizadas

sugeriam haver diferenças morfológicas significativas entre essas
formas (e.g, chameira),
as quais encontraram confirmação na análise cladística finat.

Adicionalmente' o cladograma da figura 35 permite contestar a taxonomia
adotada
por RUNNE.AR & NE'ELL (1971) para piwonella Reed, 1932,
uma vez que o gênero não
está incluído na politomia que representa a Superfarníria
crassateflacea. Desta forma, devese abandonar a condição de subfam ia denho da Famíria Astartidae
d'orbigny, r g44
retomando-se a Família Pinzonelridae Beurlen, 1954 para abrigar

o

gênero piruoneüa

Reed, 1932 e suas duas espécies: pinzonela neotropica (Reed), l92g pinzonella
e
illusa
Reed, 1929 (espécie-tipo). No entanto, uma análise criteriosa dos gêneros
envolvidos no
presente estudo most¡a que os táxons da Famíria pinzonellidae
Beurlen, 1954 não estão
morfologicamente distantes dos crassateráceos, sendo razoáwer considerá-los
como grupos
irmãos ainda denho da Ordem Veneroida.

6.2.2 Posição filogenética e o monofiletismo de TenøìøCox,

1934

Os resultados obtidos, e apresentados no cladograma da figura 35, não
suportam o
monofiletismo do gênero Te*aia cox, 1934, devendo este gênero ter como
única espécie

(espécie-tipo), Terraia altissima (Holdhaus),

aequilateralis, Terraia bipleura

e Terraia

l9lg. por sua vez, os titxons Terroia

curvata, rormam um grupo rnonofirético

próximo de Nothoterraia Rohn, r 9g5 e Te*aia cox, 1934, mas distinto
destes. Dentro
deste grupo monofilético, os táxons Te*aia bipreura e Te*aia curvata
apresentÃm uma
relação mais próxima entre si, do que entre qualquer um deles
e Terraía aequirateraris.
Neste contexto, há a necessidade de proposição de um novo gênero ou retomada
de antigos
nomes disponíveis na literatura para abrigar os táxons Terraia aequilateralis,
Terraia

bipleura e Terraia curvata. Portanto. tendo em vista a história taxonômica
do gênero

L.H.C, Me o 1999, Andlise Cladística dos Rivolv¿s do G¡upo passo
Dois (NeopeÌrñiono),
ßac¡a do PaNùà. B¡,"jit: tmptica\,ðe! Tøronòmicas,
Evotitivat ;i;;;;i"g;;;;;;;;:

Terraia cox, 1934 (Anexo r), bem como o resurtado obtido
com a presente análise (fig.
35), considera-se necessária a retomada do gênero Te*aiopsis
Beurlen, 1953 para abrigar
as espécies Te*aiopsis cur-vata (Reed), 1929
{:Terraia curvata (Reed), lglg - espéciettpo\ , Terraiopsis aequilateralis (Mendes), 1952 (:Te*aia
aequilateralis Mendes, 1952) e
Terraiopsis bipleura (Reed), 1929
{:Terraia bipleura(Reed), 1929}.

com relação ao posicionamento fìlogenético, a presente anárise mostra
o grupo
monofilético correspondente ao gênero Terraiopsis Beurlen,
1953 como um clado isolado
dos gêneros Nothote*aia Rohn, l9g5 e Terraia cox,
rg34,assumindo uma posição mais
basal dentro da ordem veneroida. Na prática, esta disposição
aponta para a necessidade de
proposição de uma nova família, aqui denominada
Família Tenaiopsidae, conforme
discussão apresentada no Anexo 1. A exemplo de Terraiopsis
Beurren, 1953, tendo seu
monofiletismo demonstrado nos resurtados anteriormente apresentados,
o gênero

Te*aia

cox,

1934 deve constituir o único representante da Família
Te*aiidae Beurlen, 1957a (veja

comentários no Anexo

l).

6.2.3 Validade e posição filogenética

d,e

Nothoterraj¿ Rohn, 1985

o

posicionamento de Nothoterrq¡a Rohn, l9g5 (fig. 35)
está de acordo com as
observações de Roun (1985), haja vlsta que, segundo
a autora, este gênero serja,
provavelmente, aparentado a Terraia Cox, 1934, principalmente

se levadas em
consideração as características da chameira. De fato,
sua posição como um ramo isolado
entre o clado de Terraiopsis Beurlen, 1953 e o crado de
Te*aia cox,1934 sugere relação
de parentesco entre esses gêneros. Esta posição demonstra
não apenas a varidade e o
monofiletismo do gênero, mas sugere também a proposição
de uma nova família. .De
acordo com a discussão apresentada no Anexo r, a nova familia
é denominada Família
Nothotenaiidae.

ó.2.4 considerações gerais sobre as famírias pachycardiidae
cox, 196r
Schizodidae, Newelt & Boyd, 1975 (sensu Boyd & Newell, 1997)

os

e

resultados apresentados na figura 35 não corroboram a taxonomia
proposta
originalmente por NEwer-l & BoyD (1g75) e Bovo & NE*ELL (rgg7),
para as famílias
Pachycardiidae Cox. 1961 e Schizodidae Newell
Boyd, 1975, urna vez que o
posicionamento desses táxons no cladograma não permite
considerar nenhum deles como

&
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monofiléticos. os táxons schizodus e Eoasrarte, e Kaibaberta
curvirenata e Kaibaberta
bosìlica conespondem, por exemplo, a dois pequenos grupos
monofìrético distintos mas
próximos, podendo vagamente remontar à Familia
schizodidae Newefl & Boyd, 1975 e sua
subfamilia Eoastafinae Boyd & Newell, r997. contudo,
levando-se em conta
pouca

a

representatividade destes táxons (em relação ao número
absoluto de táxons existentes para
essas famílias), aliada ao interesse secundário
de suas relações para a presente anárise,
julga-se desnecessária a proposição de novas
entidades taxonômicas, devendo ser mantida
a classifìcação vigente (NE'ELL & BoyD, 1975;
Bovo & NE*ELL, r997). No fi:turo, esta
poderá, ou não, ser corroborada por estudos
mais detalhados e centrados nos problemas de
parentesco dessas famílias.

6'2'5 c-onsiderações gerais sobre as famírias Astartidae d,orbigny,
rB44
Crassatellidae Fórussac, lg1z2 (sensu Mroore, 1969)

e

A

análise dos táxons das famílias Astartidae d'orbigny.
lg44 e crassate'idae
Férussac, 1822 não figura en*e os objetiv.s principais
do presente estudo. contudo, a
politomia envolvendo os táxons dessas duas famílias
permite a clara distinção ent¡e eras.
Porém, ela não permite confirmar a condição
nonofilética das fam ias Astartidae
d'orbigny, I 844 e crassate idae Férussac, rg22. De modo sim
ar ao ocorrido com
as

famílias Schizodidae Newelr

& Boyd, 1975 e

pachycardiidae

cox, 196r,

nenhuma

mudança significativa na taxonomia tradicional (MoonE,
1969) será aqui proposta,
.iulgando-se mais prudente considera¡, de momento, como várida a condição monofirética
dessas duas famílias, a quar poderá ser comprovada
por estudos ulteriores. Esta posição

foi

assumida face a pouca representatividade de seus táxons
na análise realizada. Deste modo,
considera-se tal politomia como conespondente à
Superfam ia crassatelracea Férussac,
1822.

6'2'6 Proposta de classificação firogenética para os gêneros pínzoneila
Reed, 1932, Tenaiø Cox, 1934, Terraíopsis Beurlen, l9S3
e Nothoterrøiø
Rohn, l9E5

A

proposta de trabalho da presente análise (fig. 35),
serviu de base para a
elaboragão de um esquema de classificação firogenética
dos Láxons veneróides do Grupo
Passa Dois (Bacia do Paraná) (quadro 5), sendo
abaixo apresentado. Foram utilizados os
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adotados e discutidos para a Família Megadesmidae Vokes,
1967. As informações referentes aos intervaros estratigráficos
foram obtidas através de
MooRE (1969), RuNNpc,rn & NE*ELL (1971) e R.HN (1985,
19g8, 1994). Desra forma,
temos o grupo de táxons do permiano da Bacia do paraná
que, apesar de não formarem um
grupo monofìlético, representam quatro clados importantes que juntos
compõem os ramos
basais sucessivos (i. e., um grado) da Ordem Veneroida.

Ordem Vene¡oida Adams & Adams, l g5ó
[Ordoviciano médio
Familia Tenaiopsidae fam. n. [Neopermiano]

_

Recentel

Gônero Terraiopsis Beurlen, I 953
[Neopermiano]
'l'errqiops¡s curv(rta (Reed),
I 929
Terraiopsis qequ¡lqteralls (Mendes), I 952
Teruaiopsis bipleurø (l{eed), I929
Iì'åm¡liâ Nothotenaiidae fam. n. fNeopermiarol
Gênero Nothoterrqia Rohn, l9g5
F¡mília Tenaiidae Beurlen, 1957a fNeopermiano]
(]êncro 'l'erraia Cox, 1934
[Neopermiano]

Tenqia qlti,ts¡mq (lfoldhaus), I9l g
Família Pinzonellidac Beu¡len, 1954
fNeopermianol
Gônero Pinzonellq Rced, 1932 [Neopermiano]
Pinzonella illusa Reed- 1932
P inzone I la neo tr opica (Reed), I 92g

Qüadro 5- Propostr de classjiìcaçâo

para os táxons do Grupo passa Dois. Explicação no textó.
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6.3

lurlrcnçÕEs pALEoBrocEocRÁFrcAs

Conforme longamente conhecidas (¿.g., MENDES, 1952; RocHA_CAMpos,
1973), a
natureza endêmica da malacofauna do Grupo passa Dois
e suas distribuições vertical e
horizontal restritas, constituem duas das principais dificuldades
para a correlação

e

a

ahibuição de uma idade precisa para as assembréias de bivalves
das formações serra Arta,
'rerezina e corumbataí. Na
realidade, o alto grau de endemismo da fauna é o resurtado
combinado do progressivo isolamento da Bacia do paraná,
no final do permiano, e as altas
taxas de especiação e radiação adaptativa intrabaciar, após
a deposição da Formação Irati
(RUNNE.AR & NE*ELL, l97t; SrMÕEs, 1992; SrMÕEs
et a:.,1998). De faro, Slvoes er a/.
(1997) notaram uma prováver correlação ent¡e o evento
cladogenético, responsáver pela
diferenciação entre os bivalves Megadesminae e plesiocyprine
inae, e o isolamento da
Bacia do Paraná' durante a deposição da Formação Irati. provavelmente,
este evento estaria
relacionado aos processos orogenéticos globais associados
ao ciclo Herciniano, em pane,
responsáveis pelos rnovimentos ascendentes das orogenias
do cabo (Áftica do sul) e da
Siena de La Ventana (Argentina) (LAVTNA, l99l).

conforme elegantemente destacado por RoHN (1994), a despeito dos
inúmeros
avânços no entendimento das condições ambientais vigenfes
durante os ,,tempos passa
Dois", e do melhor conhecimento da distribuição vertical das maracofaunas,
não existe
melhor solução, para o entendimento da evorução pareobiogeográfica
dos

bivalves deste

intervalo, do que o modelo proposto por R.JNNE.AR

& NE*ËLL (r971),

posteriormente

refinado por SrvÕes (1992) e SrvÕps e¡ at. (r99g). segundo
esses autores, o merhor
análogo para a rápida evolução dos bivalves endêmicos do Grupo passa
Dois seria a
evolução dos bivalves do Mar ciispio, durante o Neógeno (região
do paratethys;
NEVESSKAvA et
RUNNE.AR

&

al.,

1987). De fato, particularmente após a publicação do artigo de
NE*ELL (197r), a evorução dos bivalves permianos da Bacia do paraná

passou a figurar em diversos rivros de evolução, hoje
crássicos (STANLE', rg7g, 1gg0),

como o único exemplo na história georógica da Terra, comparável
ao Mar cáspio. De
acordo com STANLEy (1979), "ihe role of geographic isolation
in the pontian radiation is
unclear, but geographic and microgeographic heterogeneity in space
and time are suggested
by the complex history of the inland sea. The isolated paraná Basin
of south America was
a site of similar but less dramatic molluscan radiation in permian
time. The pontian and

L.H.C,
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Paraná examples illustrate the importance of geographic
factors in the contror of radiation

(SreNlav, 1979)." Realmente, precisa ser destacado aqui,
que ambos os modelos
evolutivos (RUNNEcAR & NEwELL, 1971; Slvoas, 1992),
usando a evolução do Mar
cáspio como corolário para a Bacia do paraná, comparam processos
macroevolutivos
gerais, tais como isolamento de bacias oceânicas,
eliminação gradual da fauna marinha,
diminuição de ecoespaços durante os eventos regressivos,
etc., não sendo, portanto, uma
comparação de modelos de litofacies, como alguns
geocientistas interpretar.

os efeitos do

estresse arnbientar (veja

Kaurrv,rN

,

1977)

ea distribuição geográfica

(geographic range) associada (scFrEL'|EMA, 1977),
sobre a longevidade evolutiva, parecem
evidentes dentro de um grupo taxonômico maior (SraNlEv,
1973). Não é surpresa que a
intensidade da competição tenha uma forte influência
,,evolutionary

nos chamados

lurnovers" (mudanças evorutivas), particularmente entre
os invertebrados que não
pertencem à infauna, uma vez que organismos
como os bivarves escavadores, não estão
sujeitos à intensa competição (s'^Nr-Ey, rg73). Assim,
as taxas de especiação e de extinção
também variam de acordo com a protunciidade de escavação,
como demonstrado por
KAUFFMAN (1977) e STANLE' (rgg0). por exempro,
sob condições marinhas normais, os
bivalves da infauna profunda têm taxas evolutivas menores
do que os de infauna rasa
(KAUFFMAN' 1977). Por outro rado, moruscos têm
taxas evolutivas maiores do que aqueles
de semi-infauna ou de infauna rasa (Kaurnv,+N,
1977; STANLEv, 1990).

De acordo com KAUFFMAN (1977), os organismos marinhos que,
de

antemão,

podem ser considerados como tendo urna rápida
evolução {duração média das espécies
(species range averaging) de r milhão de
anos ou menos) são, entre os moruscos bivalves,
os epibentônicos, de infauna rasa ou de semi-infauna,
de mares epicontinentais e de áreas
de plataforma continental. Isso se deve ao fato de que
esses grupos estão mais expostos ao
estresse ambiental, por longos períoCos no tempo geológico
(KAUFFMAN, 1977). Assim
sendo, o modo de vida escavador profundo úende a reduzir
o estresse ambientar, e mesmo
nas regiões intermarés, arguns gêneros de bivalves aparentemente
monofiréticos, como

Pandora Bruguière, 1797, apresentam baixos va.lores
de taxa de especiação. Realmente,
conforme observado por NEVEssKAy ¡ e, ar. (lgg7)
altas taxas evorutivas, em curtos
intervalos de tempo, ocorrem quando a estabilidade das biocenoses
marinhas é quebrada,
especialmente pelo isolamento das bacias intracontinentais.

o

exemplo clássico deste

fenômeno é oferecido pela evolução das famflias cardiidae
Lamarck, r g09 e Mactridae
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Lamarck, 1809, no Mar Cáspio (GrLLEr, 1946; ZENKEV,T.n,
1963; EBER'TN, t965;
NEVESSKA'A et ar',1gg7), durante o Neogeno. De
acordo com Nsv¡ssKAv e et

ar. (1gg7),

os gêneros Plicatiforma, obsoretiftrma, Inaequicostat'e Mactrq
Linné, 1767
deram origem a 70 espécies, no intervalo Sarmatiano (veja
srNrs, r977), abrangendo um
apenas

lapso de tempo da ordem de 2 milhões de anos.

Considerando

que o evento de distinção entre os

Megadesminae e
Plesiocyprinellinae ocorreu, possivelmente, no final da deposição
da Formação parermo e
Formação lrati' nota-se que os gêneros dessas subfamílias
derivaram dos ancestrais que
teriam vivido no intervalo acima mencionado. Além
disso, os cradogramas das figuras 32 e
35, mostram que os gêneros Relogiicolta Rohn, l9g5
e Nothote*aia Rohn, 19g5, que
coloniza¡am os ambientes aquáticos continentais, presentes
durante
Formação Rio do Rasto (R.HN' l9gg, 1994), são provavermente

a

deposição da

afins aos

gêneros

cowperesia Mendes, 1962 e Terraia
Corumbatai, conforme

cox, r 934 das formações serra Alta, Terezina e
já sugerido por Srvo's et al. (199g). portanto, eles não são

elementos dulcículas imigrantes, mostrando sua descendênóia
marinhos, o que acentua ainda mais o grau de endemismo

a partir de ancestrais

da fauna.

O

mecanismo macroevolutivo que contribuiu enormemente pa¡a
a natu¡eza
endêmica dos bivalves do Grupo passa Dois,
vem sendo compreendido, restando,

ainda,
analisar a questão da homoplasia heterócrona, já que
a combinação destes dois processos
parece ter sido decisiva na produção de um quadro
evorutivo comprexo, de onde resurta a

dificuldade de reconhecimento das afinidades das maracofäunas
estudadas. virrios autores
(Sr^NLEy, 1970; R,NNE.An, 1974; SË'LA.HER, l9g4;
SKELT.N et al., 1990) constataram
que os bivalves da infauna, particurarmente escavadores
intermediários e profundos (sensz
RUNNE.AR, 1974), em deco*ência de limitações estruturais
de seu plano brâsico (veja
GHtlnnot, 1999, paru uma revisão), tendem a apresentar artos índices
de homoplasia. Em
outras palavras: similaridade morfológica, especialmente
em bivarves que evoruíram sob
condições de extremo isolamento geográfico, não é indicativa
de reração de parentesco,
nem de idade similar, uma vez que o processo pode oconer
em qualquer intervaro de

tempo Deste modo interpretações pareobiogeográficas

e

correrações estratigráficas

fundamentadas nestes dados podem conter uma alta margem
de erro, conforme discutido a
seguir.
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A dishibuição pareobiogeográfica dos bivalves do Grupo passa Dois parece
mesmo
estar confinada à Bacia do paraná (Brasil, uruguai e paraguai)
e à Bacia do Karro (veja
DrcKrNs, 199Ð,

1994; SrMÕES

Sul (MENoes, 1952; Rur.rr.rEcAR & NE*ELL,

l97t; R'HN, 1988,
^fticado
et al., I99g). Entretanto, R,NNEGAR (1977) propôs uma série de

comparações entre formas do Neopermiano da Bacia
do paraná e do Neopermiano e
Mesozóico da Europa e Nova Zelândia. o autor apontou grande
semelhança entre a espécie
Pinzonella illusa Reed, 1932, da Formação corumbataí (assembléia
de pìwr¡neüa ilusa) e
Balantioselena garri Speden, 1962 do Ladiniano (Triássico
médio) da Nova Zelândia.
segundo RUNNECAR (1977), tar semelhança poderia estar relacionada
à convergência entre
as formas. Ambas estariam, ainda, relacionadas ao gênero
Trigonodus Arberti, 1g64, do

Triássico da Europa. porém, um ceniirio paleobiogeográfico
complexo foi proposto,
quando RuNlrucAR (1977) sugeriu a possível fuga de
uma das espécies do gênero
Pinzonella Reed' I 932 da Bacia do paraná, antes do isolamento
compreto da bacia, no final
do Permiano. Esta idéia encontraria suporte adicional na similaridade
morforógica
entre

iies iucyprinella Holdhaus,

Pinzonella illusa,

e

l9lg,

gênero também característico da assembléia de
seu prováveì descendente ,,Gonodus (Schafhaeutlia) gigantus,,

Krurnbeok, 1924, do Triássico da Europa (R,NNE.AR, 1977).
Adicionalmenre, R'NNE.AR
(1977) apontou grande similaridade morforógica entre
a chameira do gênero Terraia cox,
1934 e a dos gêneros triássicos pachycardia Hauer,
lg57 e Heminajas Neumayr, lg9l,
ambos da Europa.

Ainda com relação ao gênero Terraia Cox, 1934, DrcKINs (comunicaçâo
pessoal,
1988), sugeriu haver sim aridade morfológica entre esse gênero

da

Pinzonella illwa e

o

gênero Kaibabeüa

cfuonic,

assembréia de

1952, do Neopermiano da América do

Norte, sem, contudo' tecer comentírios acerca das prováveis causas
de tal semelhança.
Fundarnentado nestas simìlaridades, Drcrli,ls (1993) sugeriu
afinidades tetianas para parte
da malaccfauna do Grupo passa Dois, em contradição às
idéias há muito amplamente
aceitas de que esses invertebrados possuem afinidade gondwânicas.

É importante notar que, a exempro do gênero pinzoneüaReed, r932,
os resurtados
filogenéticos obtidos não confirmam as relações de parentesco
enf.e Terraia

cox,

1934

(considerando-se os ráxons ora atribuídos ao gênero
Terraiopsis Beurlen, 1953) e os
gêneros Pachycardia Hauer- 1857, Heminajas Neumayr,
rg91 e Kaibaberta

chronic, 1952,

conforme sugerido por RuNNEcen (1977) e DrcKrNs (r9gg, comunicação
pessoar; 1993).
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Portanto, as possíveis relações firogenéticas supracitadas parecem
corresponder a mais um
caso de convergência adaptativa entre táxons Mesozóicos
e os da Bacia do paraná e de

outras partes do globo. Desta forma, fica claro que modelos paleobiogeográficos
fundamentados apenas em relações de parentesco estabelecidas
com base na similaridade
morfológica, raramente são justificáveis.
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CONCLUSÕES
1)

A

metodologia cladística pode ser empregada no estudo de grupos de
invertebrados fósseis, mesmo aqueles considerados depauperados de
caracteres, como
os

bivalves' Há que se considerar, ainda, que o estudo de tais grupos deve ser
acompanhado
por um domínio de seu conhecimento morfológico, aliado a um esforço
extra por parte do
pesquisador na busca e compreensão da homologia dos caracteres
a serem utilizados:

2) Desde a proposta pioneira de STMoES (1992), culminando com a primeira
real aplicação da metodologia cladística para os bivalves do Grupo passa
Dois (srMÕEs el

al''

1997), muitos foram os avanços no entendimento das rerações de parentesco
entre os
elementos dessa biota. Por sua vez, os resultados aqui apresentados
vêm complementar e

ampliar os conhecimentos prévios, contribuindo sobremaneira parâ a compreensào
da
evolução desses organismos na Bacia do paraná;

J) A inclusão de novos táxons e novos caracteres corroborou a condição de
monofiletismo da Familia Megadesmidae Vokes, 1967, concordando com proposta
a
original de Snøoes et at. (1997);

et al ,1997,

r') As subfamírias Megadesminae vokes, 1967 e plesiocyprinelinae Simões
foram corroboradas pelos resultados obtidos, sendo que os novos táxons

introduzidos estão posicionados dentro da subfamilia plesiocyprinellinae Simões
e¡ a/.,
I gs7'

f.) O monofiletismo do gênero Roxoa Mendes, 1952 não foi comprometido,
uma vez que os táxons Roxoa intricans (Mendes), 1944 e Roxoa cyumbataiensis
Mendes.

1952 forma¡am um pequeno grupo monofilético, sugerindo fortemente que
as duas
espécies pertencem ao mesmo gênero;

ó) O conhecimento morfológico dos gêneros Ani.tembia (Mendes), 1949
Leinzia Mendes. 1949 foi ampliado confirmando a consistência dos gêneros,
assim como

e
a

L..H.C. ùIello 1999, Anótire Ctãd\tt¡co dos B¡votvcs tlo
GÌupo l,ùçsa

llûc¡a do Panhó. Btøttl: Iñplicalðes Ìo:rontimicos, Evoti¡vas

DoLs

(Neolretñitno),

132

;p;;;bt;g;;;;;;;;;'

definição de sua posição filogenética dentro da Subfamília plesiocyprinellinae
simões e/
al., 1997, e não entre os Veneroida;

7) O monoliletismo do gênero Jacques¡a Mendes, 1944 não
resistiu à
análise de suas espécies, como táxons distintos. A toporogia
obtida sugere a retomada dos
gêneros

Holdhausiella Mendes, 1952,

pa.

abrigar Hordhausieüa erongata Holdhaus, l91g

e Holdhausiella almeidai Mendes, 1952, e Favaria Mendes,
1962 para abrigar Favalia
por
arcuata Mendes' 1962.
sua vez, o gênero Jacquesia Mendes, lg44 seria
monotípico,
restrito à espécie -tipo Jacquesia brasiliensis (Reed),
I 929;

8) A

proxirnidade apresentada pelas

espécie

s

Holdhausiella elongøta

Holdhaus, 1918 e Holdhausieüa armeidaí Mendes, 1952
sugere uma sinonímia específica.
contudo, devido ao conhecimento morforógico ainda incipiente,
especialmente

no

tange

que

a

Holdhausiella ormeidai Mendes. 1952, julga-se prudente, de
momento, a
permanência desses ráxons em espécies distintas,
até que uma base morfológica mais
consistente seja formada;
9)

A

semelrrança morfológica existente entre Favaria arcuata
Mendes, 1962

e Roxoa corumbataien:is Mendes, 1g52, parece

justificar seu posicionamento próximo ao

clado formado por Roxoa Mendes, 1952 e Casterella Mendes,
1952;

stvoEs el

10) A validade do gênero Tambaquyra gen. n., recentemente proposto
por
a/. (no prelo b), para abrigar as formas ahibuídas a casterella? camargoi

Beurlen, 1954,

foi

confirmada. Sua posição junto aos plesiocyprinellinae, como
originalmente proposta, também foi corroborada;

11) os resultados obtidos permitiram ratificar a condição de othonera
Mendes, 1963, como gênero distinto de presiocyprinel/a
Holdhaus, rglg (R'NNE.AR &
NEwELL, 1971), dentro da Subfamília plesiocyprinellinae
Simões et a|.,1997;

12)

o

gênero cuiratingia petri

&

Fúlfaro, 1966 foi confirmado como

gênero distinto de cowperesia Mendes, 1952, contrariando
a proposta anterior de slMöEs
(1992)' Seu posicionamento como ramo basal da Subfamília plesiocyprinellinae
Simões e¡

L,H,C. Ilcuo 1999, ¿Ínálite Clodßtico dos Bivalt,es do Grupo I,assa
Doif (Neo?emíano),
ßacia do pan,ra. ßra:it: r,,tpl¡cações Tuonòmicas. Evoti¡ivar

"

ctl

'

1997

é
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conoborado pela sua posição estratig tâfica

e

condição de mais antigo

Plesiocyprinel linae conhec ido:

13)

o

gênero Rerogiicora Rohn, r9g5 teve sua validade reconhecida
ea
posição sistemática dentro da Subfamília plesiocyprinelrinae
simões et

at.,

1997

confirmada;

14)

o

estitgio atual do conhecimento morfológico dos gêneros Angatubia

Mendes, 1962 e Tambajuå¿ Rohn

&

simões, 1997, sobretudo dos aspectos extemos da
concha e da chameira' permite atribuí-ros á Família Megadesmidae
vokes, 1967. No
entanto' essa condição só poderá ser confirmada com o conhecimento
mais detalhado de
outras feições internas (e,g, musculatura);

15) A condição monofilética do gênero piruonella Reeil. 1932
encontrou
suporte nos resultados obtidos. Contudo, sua posição dentro
da Famíria Astartidae
d'Orbigny, 1944 não foi contirmada, invalidando a categoria de Subfamília pinzonellinae
Beurlen, 1954 (sensu Ru¡lunc¡n & NewEu-, l97l). De acordo
com a nova classificação
proposta' o gênero Pinzonerra Reed, r932 seria ahibuído à
Famíria pinzonellidae Beurlen,
1954, dentro da Ordem Veneroida:

1d) Os

resultados obtidos permitem afirmar que as semelhanças
morfológicas apontadas entre os gênercs piwoneüa Reed, 1932,
Barantioserena

speden,
1962 e Trigonodus Alberti, 1864, sugeridas por RuNNncen (1977)
como indicativas de
relações de parentesco entre esses gêneros, correspondem,
na rearidade à ocorrência de
convergência adaptativa, como inicialmente indicado pelas
análises morfológicas;
1Z) O monofiletisnlo do gènero Terraia Cox, 1934 não encontrou suporte
nos resultados obtidos. Desta forma, ao gênero Terraia
cox, r934 passa a ser considerado
monotipico, representando Tenaia altissima (Holdhaus),
,18) O posicionamento do gênero

1

9I

g;

Terraia Cox, 1934 permite sua atribuição à

Família Tenaiidae Beurlen, l9i7a, da Ordem Veneroida;

L.H.C, MeAo

1999,

Bocia do P¿rønó,

Análke Cto¿lrlicû dos

R¡uølees do

Bnsil: In¡pllcaçðes Tûrionlrnicøs,

Gìupo porlsø

Dots (Neope¡miano),

Errt;;r; ;';;;.b;;;;ä;i;;;,'

19) Foi retomado o gênero Terraiopsis Beurlen, 1953 para
abrigar

as

espécies Terraiopsis curvata (Reed), 1929 (espécie-tipo),
Terraiopsis bipreura (Reed),
1929 e Terraiopsis aequilateralÌs (Mendes), 1952,
antes atribuídas ao gênero Terraia Cox,
1934' sua posição no cladograma apontou a necessidade
de proposição da Família
Terraiopsidae fam. n., dentro da Ordem Veneroida;

2ú) Foi confirmada a validade do gênero Nothotetaia
Rohn, 19g5, sendo

este distinto d,e Terraia Cox, 1934

e de Terraiops¿s

Beur.len, 1953, contudo,
filogeneticamente próximo a eres. sua posição no
cladograma adotado como proposta de
trabalho indica a necessidade da criação da nova Família
Nothoterraiidae;
21) Assim como para o gênero pinzonella Reed, 1932,
as semelhanças
morfológicas apontadas entfe os gêneros Terraia
cox, rg34 (incluindo as

espécies

afibuídas a Terraiopsis Beurlen, 1953), pachycardia
Hauer, 1g57, Heminajas Neumayr,
l89l e Kaibabe,a cr.u.onic, 1952, sugeridas por Rurwecan (1977) e
DrcKrNs (19E8,
com'rnicação pessoal), se devem, na realidade, à ocorrência
de convergência adaptat.iva das
formas envolvidas;

22) os 4 clados individuais representados pelas famírias
Terraiopsidae fam.
n', Nothotenaiidae fam. n., Te'aiidae Beurlen, 1957a pinzonellidae
e
Beurlen, 1954 não
constituem um grupo monofilético. Conhrdo, podem
ser considerados como um grado, ou
seja, três importantes ramos basais sucessivos da
Ordem Veneroida;

2J) os resultados obtidos não permitem confirmar o monofiretismo
das
Famílias Pachycardiidae cox, r96l e schizodidae
Newelr & Boyd, r975, de acorcl, com

a

proposta original de NE*ELL

& BoyD (1g75). Contudo, não foram propostas

mudanças na

taxonomia tradicional considerando-se mais prudente
manter a condição monofirética
dessas famílias, uma vez que o estudo das relações
entre seus táxons não figurava nos
objetivos principais do presente estudo;

2C)

A

topologia obtida não permite considerar como monofiléticas
famílias Ast¿¡tidae d'orbigny, 1g44 e crassatellidae Férussac,
r 822. contudo, por

as

não
fazerem parte dos objetivos principais do presente
estudo, apenas uma pequena parcera de

L,H.C. Mello 1999, Anóttte Ctodßticø dos Blvalvês do Grupo pøsso
Dois (Neopemiøno),
Bacla do Porûnd, Btøsil: Irnpllcaçöes Tøxontmlcøs,
p"1iä¡"e";sr;;;";,

er"lit¡r
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foi utilizada para cornpor os grupos intemo e externo. portanto,
não foram
realizadas alterações na taxonomia já existente por se considerar
que estudos urteriores,
com una maior representatividade, e centrados nas relações de parentesco
entre seus
seus elementos

tiáxons, poderão confirmar o monofiletismo dessas fàmílias;

25) A comparação entre os resultados arcançados no presente trabalho
e os
esquemas implícitos de classificação propostos por Muvoes (1952)
e R'NNE.AR

&

NE*ELL (i97r), permite constatar
considerável ganho

(r) um significativo

aumento na diversidade

e (2)

no que diz respeito ao conhecimento morfológico da fauna

e,

sobrefudo, (3) uma proposta concreta quanto às relações de parentesco
entre os láxons;

2d)

o

aumento na diversidade da fauna em relação a propostas
anteriores

(e.9, Mruoris, 1952; Rr.rNNEcAn & Npwpll, I97l; Srvoes et
al., 1997) pode

ser
claramente notado, tanto ao níver de espécie, quanto em
categorias taxonônicas superiores.

Este fato rrará importante colaboração para pesquisas futuras,
especialmente aquelas
ligadas à paleoecologia, tafonomia e bioestratigrafia do
Grupo passa Dois;

27)

A

oconência de convergência adaptativa entre os tiixons da Bacia
do
Paranâ (e.g., Piraonella Reed, r 932; Terraia cox,1934)
e aqueres da Europa, América do
Norte e Nova Zelândia não confirma a hipótese aventada por Rulwncnn
(1977), que
sugere a migração de elementos da Bacia do paraná antes
do seu completo isolamento.

uma vez confirmada a ausência de estreito parentesco entre as referidas formas,

os

resultados aqui apresentados vêm reforçar os modelos evorutivos
e biogeográficos de
RUNNE.AR & NEwEr.L (1971), srMo.s (1992) e R.HN (1994),
revisados por SrvÕes er a/.
(1998), conobo¡ando o caráter altamente endêmico da
malacofauna. Assim sendo, não se
pode considerar válida a afirmação de R'NNE.AR (1977)
de que ,,... the passa Dois

bivalves are more
RUNNEGAR

a

representâtive sampre

of the permo-Triassic biota

than

& NEWELL (1971) thought";

28) os

resultados taxonômicos obtidos são rerativamente diferentes
daqueles propostos por R'NNE.AR & NE*ELL (1971) (tab.
9), o que mostra que a frase

".'.I

can only conclude that phylogenetic systematics, or cladistics

(ca[ it what you will),

is

nothing more or less than old-fashioned taxonomic crassification (...)
cladograms in

LH.C, MeUo

1999, Anól¡se Cladßttca dos ßivolves do Gtapo pøssa Dols (Neoperrnlano),
Bacia do Parunó, ßretll: Impllcaçõej Taxonômicas, Evolittvas

p"t".tircäir¿iä.
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themselves are really nothing more or less than graphical taxonomy

(Boucor, lgTg)-,

é

inconsistente;

29) Desta manei¡a, a análise aqui rearizada não pretende ter
como resurtado

um conjunto de informações incontestiiveis, mas sim, reunir, revisar
e ampriar todo o
conhecimento morfológico adquirido até ent:io sobre os pelecípodes
do Grupo passa Dois,
para utilizáJo na construção de idéias consistentes que ajudem
o entendimento da evorução
dessas formas, servindo como ponto de apoio confiáver para
futuras investigações nesse
campo.

L.H.C. MeUo 1999, Anátite Ctadßt¡cø dos Bh,atves do Gtupo p¿(rso
Dois (Neopethla,ro),
Bacia do Parunà, Bras¡t: In plico1ões Taxonôn tcas, n"aiør^

"

Principais Elquemas
Mendes,

1952

r.ii"iìÇifiri¡ä,

Ctas¡ilicação {os Blvatyg-s do Grupo_ paqq4
_D-ois
& fVeweU, ilil I
|
Esfe Tr¡tr¡thn

d,e

Runnegar

Reed. | 932

tnella

P. illusa Reed, tg32

Terraiq Cox, l934
T.

Reed, 1932

¡llu.sa Reed, 1932

aequilaterali,t MeÍdes. jg52

Teftaiq Cox, lg34

r

¿,ft¡.$irn a (Holdhaus),

Terruia Cox, 1934
1 ar¡s.rirra (Holdhaus),

t9t8

T. bipleura (Reed\. lg2g

19¡B

Terraíopsis
T. curvata (F.ieed), t92g
T. bípleura (Reed\, 1929
T.

Referência

Nothot errai a Rohn,

Sem Refe¡ência

Le¡nz¡a Mendes, tg4g
¿, sirr¡?¡J (Holdhaus), l9l8

tgts

veja dbqiro

Holdhaus, 1918
8

Feûazia Reed, lg32

Feftqzia Re¡.d, t932

t'

Mcndes. 1952
R. corumbqlaien¡is Mendes- I952

R. corurnbataiens¡:t Meîdes. l9S2

Æ

R. coruztba¡aiensis Mendes, I952
l?

Mendes. 1952

Caslerclla Mendes, tgsz
C. gruliosa llef¡des, lg52

C. Sral iosa Mendes, 1 952
,lacquesía Mer\dcs, lg44

J. brasiliens¡s ßeedI 1929

Mendes, 1952

H. elohgata (Hotdhùus),

lgt|

Jacquesia l/€ndes, 1944
J. brasiliehsis (Reþd\. tg2g
J. arcuata Mendes, 1962
Sinônimo de Jac4acsø ¡.¿"ì¿"ii

Jacquesia Me¡des, 1944
J. brcsiliensis (Reed), 1929

sA

H.

Sinônimo de Jacqlres¡a vendes. 1944

Ho Id hdus ie I la M.ndes,

Ig

52

H. elongata (Hotdhøvs), lgtS
H. alùeidai
Fqvalìa Meîdet, 1962
C o\4per e s ia Mcndes, Ig 52

Othonella Mendes, tg6i

M€ndes. 1963

Leinzia Mende$ 1949
Referéncia

I¡atamba Sir

ões et

al.. 1gg7

Simð€s ¿r ¿/

Gu¡ ta l i n gíq Pe¡¡. & F íùîøto. 1966
G, mende.ri Petrt 8L Fúlfarc. tg66

& Anelli- 1995
& Ánelli- 1995

Simões

Sem Referência

Taùbaquyla

Simóes el al , no prelo

Beurlen

Relogiìcola Rohn, t9E5
R.

delicata

Anherkbia Mlezzdli.å et Ãl., lgg1

l..H,C. Me o 1999, Anát¡ie Cta(lística dot ßitatlves do Gmpo patsa
Do¡r (Ncop¿miuno),
llucia lo Pa¡aná, I]¡øsil: Ln icuçõe¡ Tuxonôm¡cat, Ewli¡itos e pt
eohirr*;;;i;;;.
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ANEXO

t4't

1

A acurada análise morforógica ¡earizada no presente estudo reverou a necessidade
de una complementação na descrição e diagnose dos táxons Anrrcntbtc¿ (Mendes),
1949,
I'einzu Mendes' 1949, Jacquesra Mendes, 1944 e othonela Mendes, r963 (subfamíria
Plesiocyprinellinae Símões et a!., 1997), pin:oneLa Reed, 1932 e '!'erraiopsis
Beurlen,

I

953, como descrita a seguir:

l)Suplementação à diagnose genérica de Ánhembia (Mendes),

1949

Anhembia (Mendes), 1949
Est. l, figs. 16. 17, l8
Espécietipo Anhenthia .fioe,sr (Mendes),

I\g

19491 est.

2, rrg. r; Mezzaria et al., 1990,

est.

1

.

2

sinônimo júnior: Ànlrctnhia gigonrca Mendes, I949, est. 2, rrgs. 1 e 2;
Mezzalira et ar.,
1990, esr. l, fig, 3.
suplementação à diagnose genérica'. devem ser acrescentadas aos caracteres
observados
por MENDES (1949) e MEZZALTRA er a/. (1gg0) as seguintes fèições:
concha sem
descontrnuidades pedial e sironal. sem crenuração na margem
ventrar, sern sobreposiçào
das valvas; charneira edentelosa. linha palial f'ormada por
traços inclinados, não cruzando

a cicalriz do músculo adutor anterior, inteiramente contínua, sem sinus palial;
cicatrizes
dos músculos retratores pediais anterior e posterior rindidas aos respectivos
ad'rfores,
espessamento (buttress) presente atrás da cicatriz do músculo
adutor antenor, cicatrizes
dos músculos do manto (pits) por toda a cavidade do manto, a partir
do umbo e ausência

de cicatrizes dos rnúsculos auxiliares

pediais/viscerais

,

,,a,,

,

,,b,,, ,.AVA,,

e

músculo

elevador umbonal.

comentários perrnanece dúvida quanto à presença do espessamento cardinal, apesar
das
diversas tentativas de melhor observação da charneira. Não é possível
solucionar esta
questão com base nos espécimes exanrinados.

L.H.C, M¿llo

ßitotws doGruN p tlia Doilt (Nto])ernilno),
Bìd'¡l: t,npt¡caçõer I-uxoh,tin¡cas, Erotu.ìvas ¿ pot¿ot ìoseìsftil¡c.ts.

1999, Anúl¡se Ctu¿tstíco tlos

ßuciø do Pdrunú,

t48

2) Suplementação à diagnose genérica de Leinzia Men<ìes, 1949

Leinzia Mendes, I 949
Est. 1, figs.

15

Espécie-tipo: I'einzit sinttlis (Holdhaus). 19r8, est. 1, fìg. l-5; Mendes, 1949,
est.
l-5; Runnegar & Newell, 1971, Iìgs. 24D-C, J; Mezz.alira et a|.,1990,est. 1, fig. L

l,

f.igs.

Suplementação à diagnose genërica. deven ser acrescentadas aos caracteres observados
por M¡NDES (1949) e RUNNEGAR & NËWELL (1971) as seguintes rèições:
conchas sem
descontìnuidades pedial e sifonal, sem crenulação na margem ventral e sem sobreposição
das valvas; charneira da valva esquerda com espeçamento da margem cardinar
atrás da
fosseta (veja MENDE., 1949; R'NNEGAR & NE*ELL, 1971, para uma ìnterpretação

diferente); músculos auxiliares pediais/viscerais ausentes.
3) Suplementação à tliagnose genérica rle .Iacquesia Mendes, I 944

Jacquesia Mendes, 1944
Est. 2, fig. 1,2,3
Espëcie-tipo: ,/acque.s ia brasilien,si,y (Reed), 1929; Mendes, 1944, est. 2, figs.
l_3; Mendes,

figs.3ae 3b, est.4, figs.8,9ae 9b; Runnegar & Newell, 1971,figs. 14e 15.
suplemenração à diagnose genërica: deve ser acrescentada à lista de caracteres
1952, est.3,

observados por MrNors (1944, 1952) e RuNNEGAR

&

NEwELL (1971) a seguinte feição;

presença de cicalriz do músculo auxiÌiar pedial/visceral, representada
por uma cicatríz bem

marcada, pequena, circular, junto à margem dorsal e logo abaixo e a lrente
<lo bico.
4) Suplementação à diagnose genérica .le Othonella Mendes, 1963

Othonellø Mendes,
Est. l, fig.7,8

1963

Espécie-tipo: Otltonella araguaiana Mendes, 1963, figs, 3 e 4.
Suplementação à tliagnose genérica. devem ser acrescentadas aos caracteres observados
por MENDES ( 1963) e RuNNricAR & NEWELL ( lgTl) as seguintes feições: estão
ausentes

as

descontinuidades pedial e sifonal, a crenulação na lnargem ventral e a sobreposição
das

valvas; chameira com dente rnegadesmídeo triangular presente na varva direital

L.,C.MeIo1999,Anútít¿Cttdís.¡cado\Bi,ah,cs¡toctupt,pussaDois(N?opemioho),
ß¿cìa do Par¡rná,

tùuiit:

tm?t¡coçòe"^ I Lxonôn,¡cas,

Ewtititus

e

pateohirg";g;ii;;,;,

espessamento da margem cardinal presente logo

t49

à frente do bico; cicatriz do múscuro

retrator pedal anterior fundida à cicatriz do músculo adutor
anterior.
5) Suplementação às descrições das espécies tlo gênero pínzonellaReed,
1932

Pinzonellø Reed, I932
PÍnzonella illusa ReecJ, I 932 (especie_ripol
Est. 3, figs, I,2,3

Referênciøs Reed, 1932, figs.6-12; Reed, 1935, rigs. r3 e r3A.
Mendes, 1944,figs. r,
24,28,3;Mendes, l952,esr. l,figs,2A,28,3A,38,4; Mendes, 1963,frg
2; Runnegar&
Newell, 1971, figs. 194-D, H-N.
suplementação à descrição especíJica: deve ser acrescentada à
descrição sumarizada por
R.INNEGAR & NE*ELL (r97r) a presença da cicatriz
do músculo protrator pediar distinta
das cicatrizes dos músculos retrator pedial anterior e
adutor anterior.

pinzonelln neotropicø (Reecl),
I 92g
Est. 3, figs.4,5
Referências: Reed, 1928, fìgs.

1,3A,38,9; Reed, 1929,hgs.2_6A,j-11 ;Mendes, 1944,
figs. 6, 7A e 78; Mendes, 1952, esr. l, 5A e 58, est.2, l,2A
e 2B; Mendes, 1954, est.2,
figs.4,6; Beurlen, 1954c, esr. 3, fig. 5, est. 4, lìgs.6, g; Mendes, 1967, est.57,
figs, l_3;

Runnegar & Newell, l97l , fìg. 20.

suplementação à crescrição especíJica. deve ser acrescentada à
descrição sumarizada por
RUNNE.AR & NEWELL (1g71) a presença de uma grande
inequivarvidade nas conchas
desta espécie, onde as diferenças não se rimitam às
dimensões, como notado para a outra
espécie do gênero. LIá difèrença marcante na forma das
valvas de um mesmo índivíduo,
evidenciada por umbos com tamanho e altura distintos (c.g.,
umbo da valva esquerda
Inaior e mais alto que umbo da valva <iireita) e pronunciado achatamento
da valva direita.
6) Os gêneros Terraía Cox,, 1934 e Terraiopsis Beurlen.
1954

- Considerações sobre a hístória taxonômìca tlo gênero Terraia Cox,
lg34

o gênero 'l'erraia {espécie-tipo 'r'erraia artis'imct (rìoldhaus), rglg} foi proposto
por cox (1934) para abrigar os espécimes de bivalves referidos
por H.LDHAU. (191g)
cotno solenomorplru artissinta Holdhaus, 191g, arém

de seus sinônimos júnior

L.H.C. Me o 1999, Andl¡se Ctudtstica ¿os Uitah,es ¿o G¡
t,o p.,!tn Doi, (Ncopctmiano),
l]¿ciu tlo Pø¡arui, ll¡asil: lrftptic¿ç,õ¿s taxo )micß, Erotut¡tølt e pnt¿obìogeigrálicut.

s,lenomorpha intermedio Holdhaus, l91B e lsrcyprina retlucta Reed, 1929, tendo
como
base os caracteres externos.

RËED (1929) propôs, entre outras espécies, Isocyprina curvara Reed,
1929 e

l'leuroplnrus? bipleuru Reed, r929, as quais, por sua vez, f'oram consideradas sinônimo
.iúnior de Te*aia alrissinta (Holdhaus), lglg (MENDES. 1952). Este auror adrnitiu e adorou
a sinonímia proposta por

cox

(1g34). Neste trabalho, MENDES (r952) propôs, a espécie

'l'errrna uequilareralis Mendes,
1952 revisando os

espécim

es de I'erraia alrissima

(Holdhaus), I 9l 8, anteriormente estudados por ele (MrNon s, lg44), passando
a considerá'l'erraia
los como
aequilateralis Mendes, 1952.

Em 1953, Dr. Karl Beurlen contestou a sinonímia proposta por Cox (1934),
argumentando que os espécirnes orìginalmente denominados por HOLDHAUS (l9lg)
como
Solenomorpha altisrima Holdhaus. 1918, seriarn diferentes daqueles de l'erruia
alri.ssitna

cox,

1934, analisados por

cox

( r 934),

tanto na forma extema como nas características de

chameira. Assim sendo, sugere considerar sio/enontorprta u/ti.t,¡i¡ttu Ftorrjhaus,
r9lg,
proveniente das camadas serrinha, como espécie-tipo do novo gènero 'l,erraiopsis
Beurlen, 1953. Por outro rado, 'r'e*aiu urtissintu cox, 1934, proveniente das
camadas
Terezina. concordaria em rnuitos aspectos (c.g., lormal charneira.¡ com .l.crraru
aequilaterali,s Mendes, 1952, sendo ambas mantidas no gênero I'erraia cox, 1934. por
fim, propõe uma nova espécre para 'r'erraia cox, 1934, I'erraia
farct¡neri Beurren, 1953.

Revendo as propostas taxonômicas

de M¡wo¡s (r952),

BEURLEN (r954a)

manifèstou-se contrário à sinonímia de Isoc.vprinct curvata Reed, r9z9 e plcurophr.trus?
bipleura Reed, 1929 em relação a l'erraia altis,sim' (Holdhaus), l9lg, sugerindo que

a

prrmeira fosse considerada 7'crraiop,\¡ri curvata Beurlen, 1954.

Em sua lista de pelecípodes para a Formação Terezina, LeNcr (1954) oassa a
considerar I'leuropltorus? hipleur' Reed, 1929 como Lein:ia bipleura, de acordo
com o

artigo de BEURLEN (1953). por sua vez, MENDES (1962) promove uma

emenda

morfblógica para 1-errria aequilareralis Mendes, 1952, concordando com a criação
do
gênero I'erraiopsr.r por IJEURLEN ( I 954a).

& NE*ELL (1971) apresentam o gênero I'erraiu cox, lg34 com três
espécies. sendo elas: 'l'erraia alti.tsima (Holdhaus), l9lg, I'erraia aequilateralis Mendes,
RUNNEGAR

1952

e 'l'erraia hipleura (Reed), 1929 portanlo, tendo em vista os aspectos rnencionados

L.H,C, Mello

1999,

Altitise Cla.lí ico lot uitah,es do Grupo ptsso Doilt (NeDp¿¡mir o),
Im icaçõ¿r'taxo ôm¡cu,^, Etohttìvas e pnleoh¡oge;g ,lìcas,

Bdc¡d do P¡ttuni, R.qrit:

acrma, bem como o resultado obtido com a análise cladística realizada no presente
estudo

(capítulos 5 e 6), considera-se necessária

a retomada do gênero 'I'erraiop,sis

Beurlen, 1953

para abrigar as espécies 'l'erratopsis cutvata (Reed), 1929
1:.¡,nrro,o curvata (Reed), 1929

-

espécie+ipo

do

gênero-}, I'erranpsis aequilateralis (Mendes), 1952
ç:|,nrro,o
't'erratopsis
uequilaterali,s Mendes, 1952) e
bipletrra (Reed), 1929 !:'|erraru bipleura
(Reed), 1929).

Subcla,y,se l'! eterodonta

Ordem Veneroida Adqns (ç Adqns, i856
Família Terraiopsìdae .fìtm. n.
Díøgnose. Veneróides apresentando carena bem marcada e dentes laterais anteriores.

Discussão:

A

análise dos resuJtados obtidos

no

presente estudo, lnostra

o

grupo

monofilético correspondente ao gênero I'erraiopsts Beurlen, 1953 como um clado isolado
do gênero I'erraia Cox, I934, assumindo uma posição mais basal dentro da ordem.
Na
prátrca, esta disposição aponta para a necessidade <le proposição de uma nova
fàmília, Até
o presente momento, o nível de conhecimento rnorfológico sobre suas espécies permite

identifìcar 3 principais diferenças em relação ao gênero |'erraia cox,l934, proximamente

relacionado. Tais diferenças dizem respeito ao alongamento

e

equilateralidade das

conchas, ausência de sobreposição das valvas e presença de dentes laterais apenas
na
margem anterior das duas valvas.
Por sua vez, o gênero l'erraru cox, r934 creve ser atribuído à Familia Terraiidae
dentro da ordern Veneroida, apresentando como principal característica para sua
dìstinçào
a presença de dcntes laterais nas rîargens anterior e posterior de suas valvas.

A proposição

origrnal desta fàmília não pode ser recuperada na literatura examinada, havendo, portanto,

dúvida quanto ao seu autor e ano eln que roi proposta.
resgatada

foi feita por

BEURLEN

A única citação que pode

ser

(r957a; p.236, parágrafo 7, Iinha 6), sern fazer menção de

seu autor original. Desta florma, considera-se por bem, atribuir a Família Tenaiidae a
BEURLEN (1957a), ainda que este não a tenha descrito.

L.H,C. nleqo 1999, A til¡se Cta¿lrtíca ¿o; B^,oh,es (to cruN puxø Do¡s (NrÒptmitu,o),
llacia do Pdrunã, BÌasìl: Lnplìcações 't'oro"ömìcas, Etotuti,as a pat¿obioge;sftilìcus.

-
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Suplementação à descrição das espécies Terraiopsis curvata (Reed), 1929
e
Terraiopsis nequilateralis (Mendes), 1952

Terraiopsis Beurlen, I 953
Terraíopsis curvata (Reed), 1929
Est. 3, fìg. 17
ReÍerências: Reed, 1929, est. 1, Iìg. 6, 10.

suplementação

à descrição especílica: a chameira constrtuida por

apenas um dente

cardinal na valva esquerda, com presença duvidosa de um dente lateral anterior pouco

nítido; cicatriz do r¡úsculo adutor anterior riniforme, não fundida ao retrator pedíal
anterior; cicatrizes dos músculos protrator pedial e elevador umbonal ausentes;
espessamento miolórrco ausente.

Terraiopsis aequilateralis (Mendes), I 952
Est. 4, figs. 1,2,3
Referências. Mendes, 1952, est.

l, figs. 8A, gB,9; Mezzalira.

1957, est.

2, fig.2;Beurlen,

figs.3,4; Mendes, 1962,est.57,figs.7,8; Runnegar & Newell, 1971,f\g.22
suplementação à descrição específica: à descrição bastante compreta apresentada por
1957,

RUNNEcAR

&

NEwELL (1971) deve ser acrescido, apenas, que a linha palial é constituída

por pontos e sem sinus palial.
7) A nova Família Nothoterraiidae

Suh c I as s e H e I e rodrnt a
Ordent Venerotda Atlans & Ad(ms. t856
Famílía Nothotetaiidøe Jàm. n.

Diagnose: Veneróides dulcícola, com carena umbonal ausente e dentes laterais anteriores
e posteriores.

Díscussão: De acordo com os resultados apresentados anteriorÌnente (capítulo 6),
o
posicionamento do gênero Nothore*aia Rohn, 19g5, representzrrJo c(,lno um rar¡o isolado
(monofìlético), intermediário entre os gènerot 'l'erraiops¡,s Beurlen, 1953 e
I'erraia cox,
193a $\g 32), indica, a exemplo do ocorrido para 'l'erraiopsis Beurlen, 1953

e

1.errata

cox, 1934, a necessidade de proposição <iesta nova família. É uma família rnonotípica
seu gênero tem como única espécie

Notlnterraia (rcarinara Rohn, 19g5.

o

e

conhecimento

L,H.C,

tÍ¿

o 1999,

ßocìû ¿o Pan,ui,

A, ílisc

ßmil:

Clo¡lística ¡tos Bi¡,att¿î do G qo pûrra Do¡li (N,&)rctmiaho),
Impticaçò¿s 't'¿xonônicat, Etota¡¡vls e pat¿oh¡oge;gnú1ìt(ts,

morf'ológico sobre este gênero permrte identifìcar como principâr diferença,
em relação
'l'erraia
aos gèneros
cox, 1934 e l'erraiop,vr,l Beurlen, 1953, a ausência

da

carena

umbonal, o que obviarnente reflete ern dilerença na f'orma da concha, além
do hábito
dulcícola tendo em vista o cenário paleoambìentar inf'erido para os sedimentos
da
Formação Rio do Rasto (Neoperrniano) (Ror.lN. 1985, l9gg, 1994; srMoEs

¿rr

a/.,

1998).

No entanto, esses gêneros apresentam algumas características eÍr comum, principalmente
aquelas relacionadas às estruturas da chameira (RoHN, lgg5; srMÕEs ¿/

al.,lggg\.

L.H,C. Mello 1999, A"rlise Cta.lístita do, IJn,atvs tto Grupo pttrio Dois (NctIrcmitr,
Iluc¡a ¿o P¿r.tn¡i, Bfasit: Inryticuç,ò¿s ,l axonônricos, Elohiivu:t c pateobì;ry*;;ili;;;, ù,

ANEXO2
Lista dos táxons analisados; espécies estão ristadas por ordem alfàbética.

Anhemb ia.fioesr (Mendes), 1 949
IBB/UNESP n" 28tì8 . 2BB9 .2890, 2ts I . 2892.2t93.

Astartila

sp.n.
IBB/IINESP n" l9l I, t984. t985.

Ca,sterella grat

i¿_¡,ra

Mendes, 1952

IBB/UNESP n" 472. 473,474.47.s,4i,6.477,478.47g.4rì0,4Bt

492,4e3,494. 49s,57t. s72.6?6_,

482, 483. 484, 4rÌ5,486. 487,4fr8,489,490, 491,

f6?,6<0. tot. toc. toó,7ß.743,744.1981.
27ts,275t,2,16s.2'166.2767.2768.276s.2770.271t.27.12.2ttt.2n¿

19s5. 224ó.2289.

ziot,-zttq,

ztii,zltl.;1;ît;;;'.räi

2781,2782.2783.2784.2785.2786.2787.2758-2789.28t5.21. 6.2817.2u18
2907

zr*.

Cowperesia unceps (Reed), 1932
IBB^JNESP n" 534.535.53(,.537. 538.613.6r4.645. i30. 1247.124s.
i2.19. 1256, I257. 1259. 126r, 1263,
t266- t267. t268. r271. t272. t273. 12t7. 1288. 1289. r2el. t2()2.
t2r)3. tzs¿. tz.¡si. tzçr,i. t),¡t' ilõi, iæq.
r300. r:ì0r, 1302, 1303. r304. 1306. 1307. l30rì. 1309. 1312. r313.
r314. 1315. 13r9. 1322.ra:n'.r,t'i,ì;;;,
r333' 1334, 133-5. 1336. r337 I338. 1339 1340. r341, r358. l3-59, 1360.
1361. 1362. 1364. r-166. 1367. 1368,
r370. r373. 1374. r382. 1384 r38s. 138?. 138e. 13e0. 13er. 13e3.
r3e4. r3e6. lrt;. i3;;, i3;õ, ìii,ó. i*r,
t4rr- )4r7,14r9. 1428, 1429. r430. l43l r432. r437. r43n. r439. 1440. r441,
1442. r+q:, L+¿¿, i¿+i, iq¿a,
t447, t448, 1449. 1450. 1451. 14s2, 1453. 1454. l4-\5. r4s(,. l+sz.
t+ss. 1459. r4(,0. r46i. 1462'. ìqàá" ìa6q.
1465.
r466. 1467, 1468, t469. t47.t). t4'r. t472. 1173. t474. 1175. 1476.
1477 . 14711, 1479. l4rì0. i¿À1, iq¡2.
r485. 141r6. l4rÌ7. l4f l4{r9. r490. t't9t, t+,)2. r+,.r:, r,D+. 1495. r496,
1111'
t4()7, t498.1499, 1500,
isì2. 1513. 1.514. rsrs. r516, isii, irrr,
1:91' llg?. r503. 1504. 1505, r506. 1507, r508. ì50e, 1510.
.
rJr9, 1520' 1521, r522, 1523. 1524. l-525, i526. r527,1528. 1529. r530.
1531. 1532. r533, 1534. 1535, i536.
1537' 1538, r539. 1540, 1541. 1542. 1543. 1.544. tS+S. tS¿e.
1547. 1548_ 1549. 1550. 1723, 1724, r72s. t726,
t73t, t731), t742,1743. t744. t794. t795. t796, tg2t. tg69.2644.265l

r

lM'

l5

I;'avalia arcuata Mendes, l9ó2
IBB/UNESPn'504.505.506.507.508.509.-510.51t.512.513.-514.569.570.61-..648.659,270(¡.2707.27942797 2798, 2799, 2ttf\ . 2 802. 28{)3 28r)4.rr(05.2rJ06.2ri07.2801ì.2809.2810,2811,2tì12.21199.
'
2900.290t. 29t 2. 2903. 2904, 290s

?791' ?!96,

l'errazia cardinalis Reed,

1932

IBB/IJN¡ìSP n" 502, 6l{ì, 619, 657. rì36, 837. r245, 238{r, 23s9.
2390, 23 9r,23<)2.2393.2394. 2395. 2565, 2566.
2567
, 27 59.

Holdhaus

ie

ll u

eÌ ongata

Mendes, 1 952

IBB/UNESP n" 515. 5t7,521.522,523,524,525,526,529,530,531,616. (rÌ7.628.658.
l7g2- tg37.2636.2664.
27 50 , 27 (t2, 21119. 2820, 2B2t . 2822. 2906

ltalamba paraima Simões et al., 1997
IBB/UNFSP

n,' 496. 497. 4911. 499. 500. 501

,lacq ues i u

h ras i I ien:; i,y Mendes, 1952
IBB/UNESP n" 527, 528- 1789, 1'190. t7gt. t793, t957.

I

Institt'to tle Biocléncìâs

P¡rlcoz-ortogi¿ì

Dvolulivì.

dr

ulri\crsrdådc ßstadual l>âuÌisra. c{ìr¡pus .lo Ilolucâlu, l)cpûramcnlo dc z-rxrlogìa,
l.aborâlório

cle

l..H,C, M¿llo 1999, Attálire Cltdílrticu ttoj ßiùttc:t (to GtuJro possa
Do¡r (Ncopcniuno),
Bac¡a do Poruná, Brux¡l: Im icuçrier t Luorônicut, Eloùtiv,"
eA".nì,¿¡",ig,,r¡"ì".

"

Ot lxone

ll a oraguaiarut Mendes, 1963

IBB/UNESP n"

2764

Pinzonella illusa Reed, 1932
IBB/UNESP n" 01,02' 03.04.05.06 02.0tÌ .09. 10. l r. r2, r3, r4. r5,
16. 17, ls. 19.20.2r. 22.23.24.25.26,27,
28,2e,r0.ir.32,33.34.35.36,3.7.,3.1,.1e.lg!!.42,43,44.45.46.47,48,4e,50.5r.52.5a_¡¿,is.ic,

lr,ss.
59.60,61.62- 63,64' 65. 66 67.68 (,9- 70.it.72.73.1'1.'ts,te,¡1,78, 79, rì0.
sz. r¡:. e+. ts, gã, ii. ã¡. ¡q
90.er-92.e3.94-e-5.96.97.98.9e, r00. l0r. r02_ ro:. lo+. ios. ror,. r07. r08. l0e.
0. lir. nt. iì¡. rìi, rrs.
l16. u7. u8. 119, r20. 12r. r22. t23.124.r25. 126. r27. r28, r29, 130, r3l. 132.
133. 134. r:s. r:e, iiz. r:ri,
l39, 140. l1t. t42.t43.144. t4:,
111 l1l.t4ll. t49, 150, tsr, rsz, r::, 154, 155. 156. r57. r5rì. l5e,5i6,5ls.

u

,i19.520..ii2.553.554.556. -s57.5s8.559.,s60.561. j62,563.564.565.566,567.56{i.573.
st¿.sls,,j)ál.stt,
578.579..580.,s81,5rì2.5rJ3.5{14.585. s1Ì6.587.588.
-5{r9.590.591. s92,60r,602.603. CO¿ AOS. eOC, eoi. co¿.
609.610,6

.6t2,620,62t.622.6,23.624,629-634.635.636,637,638,639,640.641.642,643,A,;;ó,är,

6s

t, 652,

(,53, 654, 655. 656. 665, 666._ 667. 6(¡8,
669,

670,671,672, 673, 674,705.706.1ß,1Á"i ts"i ts" t n,
te. 720. 72t. 722. 723. 724. 721:.12!:.1?7, 72?,. 72e. 731, tiz. tá2. tzq.
737. 738. 7 so. i st. tsi. isi, reze,
r930- 193r. r932, r933, t934. r935, r936 1938. r939, l95rì. 1959.
i960. 2290, 2378, Zlto. irao,'ztt-t',.

7

):et,

2637, 2643. 2646, 2653, 266s. 2(,67, 2672,2673, zels, zøle. 26?7
, 267 r\, 26i9, 2680, 26sr,268;:, zãei, iesa,
268s, 2686. 2687, 2688, 2689. 2690., 269r. 2692. 2693, 2694, 2695,
2696, 2697 , 2'105. 27 t(.,. 2718"ä ló" ztzo,
272r. 2'122. 2723. 2724. 2725. 2726. 2727. 2728. 2729. 2730. 273r. 2732.
2733. 2734. 2735. 2736'.ittt',.ãt:f",
2739.2740.274t.2742.2743 2,160, 27 6l . 2R7 2. 287 3. 28,t 4, )87 5. 287 6_ 2877.2878.2879.

l'in:r¡nella neotropica (Reed),
IBB/UNESP n" 160.

ilr0. r8l.

r6l.

192 8

r63. r64. 165 r6(,. r67. r68. t6g.170.17t,r72.r't3.174.1.75.176,r77.178,1i9,
t82. hr3. irÌ4. 185. uì6. r{t7. ltì11. [ì9. r90. r9l. 192. 193. 194, 19.i. r96, r97.
r9¡ rq9,2oo.ioi,zæ.
162-

203.204.205.206.207.20rì.209:rr) rji.:)2.2,].21].2r5.216-2r7.218.2r9.220,22r.222,223,224.2252.26.227.228.22e.230.231.232.?:1,?-]1
24e.2s0.2st.252.2-53.254.25s.

?1s 236.237,23s.23e,2+0,¿qt.ü2.iti.11t115',r;¿;,;;;',*r.

?:! ?17, ?58. 259.260,26".262',.263.264,265.266.267.268. ZeC. ZrO.;i.
272.273.274.275-276.277.27',¿.?7^2,?1g.28t,¿tz.zst.zsc.zts',.zLr6,287,288.21re,2()0.2st.2s2,293.2e4.
295,296-297.29fi,299. 300. 301, 302. 303. 304,305.306, :OZ, ¡Ot. ¡os,
¡to, 3t l. 312. 3t3. : r¿.
118.319. 120.32t,322-323.324. i25. i2ô. 32i Ð,t Ðq ?.ìo ?.r¡ ì1

t+t.tqz.s,*,zc+.34s,346.347.iii,

iíi

:ls, : ra, ¡tz,

jiT:jjj, ji3,lil. iii,lii,

ií,1.lii, ií|,
ili. i2J, iii, ili.lå!,
364,365.366.367.368.369.3703^7t.312373,2¡q.vs,2te.377',.378,379,3rì0.381.382.383.384.385.386.
387.388.389. 390,39l,,392.393,394.395.39(r,397.398,:çq. ¿oó. ¿ol.
402. 403, 404, ¿OS. tZ+e, lzso, ìxr,
1252. t253. 1254, r25s. 1258. 1260
t?r:! t265. t26e. t270, 1274. t27s. t276, 1277. 1278', t27s., t280.

llr:l

r281. r282. ì2{r3, l2{14, r285. 1286, r290, 130s, r:lo, r:tt. r:te,
t327. t328. 1329, I330, 1350. 1351. r352. r3-53. 1354. 1355. r:SC,

r:ú, r:tt. l¡zo,

1321. 1324"
ijiä,
1365. r369. r371. 1402. ì403.
'¡ZS, 1404,
t-ss9. 1560. l-561. t-i62. Li63. t564. 1565,

t:sz.

1415. 1424. 1425. 1551. 1552. I5-53. 1554. l-i55. tsse. lssz.
t,,st.
l-i66. 1567. 1568. 1569, r570. 157r, r572. 1573. 1574. r575. t576. t577.1s78.
r579. 1580_ l-i81. rstz. ri¡:.
1584. 15115. i5u(r. l5ll7. l5lt8. 1-ill9. 1s90. l-i9r. r592. 1593.
¡Sq¿. L.SCS. t596. I597. tSlt. rsot, rcoõ, icol.
1602 1603. I604, 1605, 1606, r607.,r60{Ì, r609. r610. 16lt. 172'1,1728.
1729. t730. t732. r;::, rz:+. ir:s.

!i36, r'r3'r, r73¡ì. 1740. r,74t,1797,179r.
Ì' inzone

IIa

ti

utajuens i.,

1799. nì03. 1922,

t,)zl.

úzl,

t()68.2669

Klein, I 997

IBB/UNESP n" 1903, 1904, 1905, 1906. Ì907, l90ll. 1909, t9t0.
P les

iocyprinella car¡natú Holdhaus, Ig tg

IBB/UNESP n" 439, 4 40- 441,442,443- 444,445, 446, 447,44t, 44(),
450, 45t. 4i2, 453. 4i4, 4_55, 456, 457. 4513,
459, 460, 46t. 462, 463. 464, 46s. 466, 467, 468. 469, 470. 47 r, 546,
547. S+8, S+0. S9:. Sl+, SlS. SOe, Slr. sln,
599. (,00.647.661.681.73,s. 736,_14!..]!6:747.745, t097. tO'S,
t'ol, 1100, tr0l. 1102. ¡r03. I104, 1944,
l945, 1946' 1952. 1953. 1954. 19,i6.2691..269t)-2700,2i0r.2,1a2:-2ia3.2704.2744.21s¿.
lrsz.zlsq',ilss,

27 56. 27 5',1. 27 58, 2't 63 -

2764. 2790. 2901l.

/ loxoa c o

ru m ha la i e ns is Mendes, Ig 52
IBB/UNESP n" 532, i33, 550. 55 1, 62s. 67fì. 679. 680. 6u8, 689. t 846,
267 4.

llunne gar

ie l /

a.fragtl¡i Simões & Anelli. 1 995

IBB/UNESP n't132. 833. 834. 83s.

L.H.C.

Melh

doî tjìtth,er do Grupo p!ßstì Doís (N¿ope niat,o),
I'nptic./ç,õ(r Iuonômicuq Ercht¡itas e puteohi,s.igrdlìrat.

1999, Anrítìse Ctadístico

ßacía rlo Pamhá,

ßt6il:

r56

Schizodus sp.
IBB/UNESP n" 873, 874,875. t2t4, t226, t227.

1'ctmhaquyra curnargoi nov. comb. Sirnões cl rzl. (no prelo b)

IBB/UNESP n" 2250 -225r,2286,22t7 .2298.24r3.2414.24r5.'24r6- 24ri,2418.2895,
2896, 2897. 2tt98.

Terraiopsis aequilatera/ s Mendes, 1952
IBB/UNESP n" 106. 407. 408, 409, 4ro. 4r r,

4

r2. 413. ,l14. 415, 4l(r. 417,

4lt.

419. 4 20. 42r. 122. 423, 424.

425.
426,427'428.429,430.43r.432,-433.434.4i5.43(r.437.438.544,545.62?,646.675.676.6t1,tt0",tit'.iîi'.

739,740,741.742, r845. r919. 1920, 1947, r94r. 1949. r950. tqsi. tc2q.2382.2383,23S;.
ZlgS. zite.'zzst,
26'10,267t.2709,2710.27r1.2712.?713,274s.2746.21¿7.2748.274().279t.2792,2793.2800,ãtii.isr¿,
2880, 28ti I. 28{t2. 2tì83. 2884. 2885. 2t Ì7.

Vacunella sp.
IBB/UNESP n" lJ5tì,859. 860, n6l, Iì62. 863. {t64. tÌ65. tì(,(r. u67. lì68.8(r9.870,g7t,872

Vacune I la c/. et heridge

i

IBB/UNESP n" 1964.

EsDécies que comnõem a Colecão Científica do IG/USp2:
Angatuh ia cowpere.sioide,s Mendes, I 962
IG/USP, cP-l T 942, 943,944.94s

Anhemb ia.{ioe,st Mendes, 1949

rc/usP, cP-lT 89.90.

?Anhembia giganteu (Mendes), 1949
IG/USP, GP-IT 9I, 93

Astarte h oreal i s Schunder
IG/USP, Labs 165.

Astarte cutnmunie
IG/USP, Labs 572

Aslarte cunei/òrmis Ziet
IGiUSP, Lab5 I llì

Astarte./usca Poli
IG/USP, Lab5 639.

6a)3

Aslarte ltekeliusana
IG/USP, Labs 697.

Aslarle nucul ina
lGIUSP, LabS )76.

¡

lustitulo dc (ìcocr¿nciâs tla rjniversìdade de sâo paulo, Dcpânam€nro dc p¡iconrobgiâ

c

listrrìligrafia

L.H.C. Me o 1999, At ilise Clû¿lstic ¿o, Uh,tt^,ctt tt|Grupo p/.:'sa Doir (Ncopemiuno),
llici! tlo Parund,Ilnril! I'npticaçõ¿s ltLyonômi¿at Ewtitivas ¿ poteohkgei¡¡njlícot,

A,srarrc obliquata
IGIUSP. Lab5 40.

Astarte ohntta Say
lG/USP, Labs 05.

AsÍarle sulcata (da costa)
IG/USP, Lab5 a)45. I0,i6

Astarle wolt:i
IG/USP, Labs 415.
A,r larte / la

c

once

n

tù c4 (Conrad)

IG/USP, Labs 993.

Astartila

sp.n.

rG/usp,cp-lE r252. r259. t26't.127t.1273.1278,1280. r283.

Australomva ,\'tnlo.rá Rocha-Catrpos & Simões, 1993
rc/usP, cP-1T I 102, I 103.

('ostereIlu gratt ,ra Mendes. I952
IGIUSP,Gp-l't'{6. 55.56. 57. -i8. 59. a .6I^g47.948-949 I124
(.)owperesia anceps (Reed), l95Z
IGruSp,cp-lT4-5 46.47.41t. 49..r0. 51. 52,53.
IGIUSP, DPE 9J0. 952. 953. 959
(

lrassate I la ut henauta
IG/USP, Labs 201

Crassatel I a concentr ica
IC/USP, Labs 38.

Crassale/la curata
IG/USP, Lab5

721ì.

Crns satel Ia do naual es
lG/USP, Lab5 lì24
(.1

ra.t sat

e I / u.fi. i I I e

IG/USP, Labs 4{i0.
( lrassaf e/la prcprngua
lG/USP. Lab5 (rl2
(

)ral;,çate I I a sul caf a
IG/USP, Lab5 586.

(.lrassatella

trailli

IG/USP, Lab5 I l5

54. 515.516

1284, r285. 1288, 129r. 1328. 1361ì

1999, An¿lílc Ctudírtico ¿os ßh,atwr .Io (ìrupo p siu Do;!ì (N¿opcìtniû
o),
ßuci! ¿o Parun¿, ßrus¡l: Impticuçõet 't'ttxo'1ôftìcos, Etotutitu:t c p t¿ohio¡¡eigtuilìcat.

l..H,C. Mello

l..avalia arcuata Mendes, I 962
IG/USP, cp-tT 954, 955. 956, 9 57 . 97 ft, 97 9

t58

,

l.'errana cardinalis Reed, 1932
IG/USP,cp-lT30.

31, 32, 33, 9,58, 959. 960. 961. 962_ 963.

Guiratinguia mendesi Petri & Fúlfaro, 1966
IG/USP, cp-lT t017, 1018. 10r9. 1020.
H o ldhaus

i e I I a a I me ida
IG/USP, GP-IT 76, 77

i Mendes.

Holdhaus iel la elongata Mendes,
IG/USP,

cp-lT

66. 67, 68, 964. 965.

9

52

19

52

1

966,

2s.

Itatamba paraim¡: Simões el al.,1997
rc/usP, cP-tE 947. 948, 949
,lacquesia bras ìensis Mendes, 1952
ICruSp, cp-lT 37, 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

l,ein:ia simi I i,¡ (Holdhaus),

I

514.

9I8

IG/USP, Gp-lT 85, tÌ(,, lÌ7,88. 1373. l31l-5. 1387.

t3l i

Myophoria elegan:t
IG/USP. Labs 192

Myophoria kc/iestaini
IG/USP. Lab5 I13.

M¡topltor ia

r¡r b

icul aris

fGlUSP, Lab5 329.723.

Mvonia argentinensis
IG/USP, Gp-rT 1198, 120t. t202, t203. t206. t209.1210. 1218.

Myonia sp.
IG/USP, cp-lE

t276, t279,1290. !,ì13, 135t, t37l

Myonia'? costata Rocha,-Cam pos, 1970
IG/USP, CP-IT I104, 1t05, I106, I t07.

Myoniu :ayoensrs (Reed), 1930
ICIUSP, CP-lT

llUt,

02. Ir0J.

Nothoterraia acurinata Rohn, 1985
IG/USP'CP-lT 1329, 1330, 1331,1332. 1333. 1334. t33-5. t336. 1337. 1338. 1339. 1340. 134t. t342, 1344.
ì345.
1347.1353, t354, 1355, 1356, 1357, 1358. 1359. t389. 1390, t391.

Oriocrassatella itajüiensis Rocha-Carnpos, 1970
IG/USP, cP-lT 1091, 1092, 1093

L.H.C, Mello 1999, Anátise Cttutís.ica ¿os ßha,lwj ¿o Grupo pnltsa Doit (N¿ot)¿nniøno)
Bacia ¿o P¡¡rMá, BHr¡l: Inlptic¿çõet ,I dxonômicr", t:-tit;rr".
fa*bngor;gldj"u".

Or iocra,ssatel la piau iens i,ç

Anellj, 1994

IG/USP,

Othonella araguaiana Mendes, 1963
tc/usP, cP-lT 980, 981. 982. 9lt3

Pachycardia rugo.ta
IG/USP, Lab5

125

Pinzctnella illusa Reed' 1932
tc/usp, cp-tT 09. 10. lt. 12. 13.

14. l-5. 16. 17.

967.961ì.96s.970,s7t.

Pinzonella neotropica Reed, 1932
IG/USP, cp-lT 01, 02. 03, 04. 0s_ 06. 07. 08. 517. s 18. 5 t9. s20. 52
t
Plesiocyprine/la carinata Holdhaus, I9l
IG/USP, cp-lT 69. 70.7 r..t2,73.74.'1s
l)¡tramu.t sp.
IC/USP,cp-tE t270,r30t. t303. 1304.

g

t372

Scltt:t¡dus weeler
IG/USP, Lab5 124.

lLelogiicola delicata Rohn, I985
rclusp, cp-lT 1335. r342. r343. 1344. 1i45. I346. t347. I352, 1353

lloxoa corumb

ata

ie

ns

is Mendes,

19

52

IG/USP, CP-IT 62. 65

Iloxlû intricans (Mendes),

t

944

rc/usP, cP-t'r 63,64.

'l'erraiopsis

aequilatera/ts (Mendes), I 952

lc/usP, cp-tT

23, 24.25,26.27.28,29.972,973.

'l'erraru attissitna (Holdhaus),
l9l8
rc/usp, cp- tT -522 . s23 . 524, 52s . 526, 521.
'1'rigonia clavellata
rG/USP, LabS 7s9.

T'rigonia lrunet iana
IGIUSP, Lab5 302.

'l'rtgctnia

nuvis

IG/USP, Lab5 6ll). 799

'l-rigorua pelata
IG/USP, Labs 419.

t)74.975, s,,t6.9.17. I 126

L,I|,C. MeAo

1999,

Btrcio do Poruru[

'['rigonia

A

tit¡te Ct íst¡u ¿o:t Uit ¡ttt es .lo (ìrupo pusstt Dois (Neo?ett tiatto),
Impticaçõcs tilwn,ô,z¡cas, Ewturìtas e poteobàgeigrú!ìc(ts,

ìlruit:

sp.

IG/USP, Labs 1060.

tr/acunella sp.
IG/USP,

cp-lT

t200, 1204. 1206.120-t. t208

I/rtcunella cumaclþi Anellí. 1gg4
IG/USP, cP-lT I199, 1200. 120¿1, 1205. t207. r20lì. 12t6. t2t7
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ESTAMPA
Figura l-2

T

A n !!at u b i a

cowpere,yo ides Mendes, I 962
concha silicificada, vista lateral da valva direita, mostrando a forma geral da
concha e sua ornamentação. x2, Gp/l'1-945: 2, detalhe da chameira dì valva
direita, x2,5, GP/1T -942.
()twperesia ønceps Mendes, 1952
3, concha silicìficada, vista lateral da valva direita, mosrrando forma geral da
concha e sua ornamentação, x I,6, Gp/tT-52t 4, idem IÌgura 3, mostrando chamei¡a
e musculatura anterior, posterior e linha palial.
'l'omhajuba sp. Rohn
& Simões, 1997
5, concha silicificada, vista lateral da valva direita, rnostrando a forma geral da
concha, com atenção especial para as estruturas em fbrma cle espinho na margem
posterior, x3,7, s/n"; 6, detalhe da cha¡neira da valva di¡eita, x4, s/n".
Othonella aragøiat¡a Mendes, 1963
7, concha siliciñcada, vistâ lateral da valva direita, mostrando f.orma geral da
concha e sua ornamentação, x0,73, IBB/UNESp -2764: g, detalhe da chameira da
valva direita, x0,73, IBB,TINESP-2764.

i,

Figura 3-4

Figura 5-6

Figura 7-8

Figura 9-10

lhnnegariella fragrl.r Simões & Anelli, 1995
concha silicificada, vista interna da valva direita, mostrando charneira e
musculatura, sendo que seta curva indica linha palìal e seta quadrada indica
musculatura anterior, x1,7, IBB/UNESp-833; 10, concha silicificada, vjsta lateral
da valva direita, lnostrando forma gelal da concha e sua ornamentação, xl,7,
IBB/UNESP-83]
lloxoq tntûc.lns (Mendes), 1944
ll, concha silicificada, vista lateral da valva direita, mostrando forma geral da
concha e sua ornamentaçâo, x1,6, Gp/lT-64, 12, concha silicificada, vista interna

9,

Figurâ

ll-t2

Figura l3-14

da valva direita, ¡rrostrando charnei¡a e musculatura posterior (seta), sendo que seta
de três pontas indica o sinus palial, xt, Gp/lT-4016.
Il.<¡xoa corunt bqlqrcn,ys Mendes, 1952
13, concha silicificada, vista superior das valvas ar.ticulâdas fechadas, com destaque
para as descontinuidades pedial e sifonal, x1,4, Gp/lT-65; 14, concha silicificaàa,

vista lateral da valva direita, mostrando tbrma geral da concha e sua ornåmentação,
x 1,4,

Figura

l5

Figura l6-18

GP/lT-65

Leinzia sìmilis (Holdhaus), l9l8
molde externo de látex, vista lateral da valva direita, rnostrando forma geral da
concha e sua ornamentaÇão. x2.6. s/no.
Anhembict fi oesi (Mendes), 1949

16, moide interno, vista lateral da valva esquerda, mostrando

o rosÍo

e

musculatura. x1,2, IBB/UNESP-2889; 17, detalhe da porçào anterior, onde seta
indica a cicatriz do músculo retrator Dedial, e seta quadrada indica cicatriz do
músculo adutor, x2, IBB/LÍÌ\{ESP-?-¡j89; I8, deralhe da linha palial na porçào
mediana da concha, onde as setas åpontam os traços que compõem a linha paliai, e
a seta maior indica a região anterior da concha, x2, IBB/UNESp-2gg9
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ESTAMPA
Figürâ l-3

2

,.lacquesia hrasi liens¡.r (Reed), 1929

l,

concha sìlicificada, vista interna da valva direita. mostrando a charneira e
xl,2, DGM-4024; 2, molde interno de uma valva esquerd4 vista
posterior, nostrando cicatrizes do músculo adutor (seta maior) e do músculo
retrator pedial (seta menor), x1,5, IBB/UNESp-1791; 3, rnolde interno de uma
valva esquerda, vista superior, mostrando cicatrizes do múscuio adutor posterior
musculaturâ,

l'igura 4-5

Figura 6-7

Figura 8

(seta maior) e do músculo auxiliar (seta menor), x1.3. IBB/UNESp-1791
lidmonclia ospe nwøl l elsrìç Meek

4, representação de um moide interno de uma valva esquerda, mostrando principais
aspectos da rnusculatura; 5, molde interno de látex, mostrando detalhe de região
postero-dorsal onde estão presentes as cicatrizes do músculo retrator pedial (ieta
fechada) e dos músculos auxìliares (seta aberta), USNM-165775
l;'avelia arcu.rta Mendes. 1962
6, concha silicificada, vista lateral da valv¿ direita, mostrando a forma geral da
concha e sua ornamentação, x1,4, Gp/1T-954; 7, detalhe da charneira da valva
direita, x2,l, cP/lT-955
H oldhq u,yi e l l d u l nei¿lal Mendes. I 952

molde interno de látex, vista lateral da região média-anterior cle uma valva
Figura 9-10

Figura I I

esquerda, ¡lrostrando musculatura anterior (seta), x1,9, IBB/UNESp_648.

Holdhausiella elongaftl Holdhaus. l9l

8

9, concha silicificada, vista lateral da valva esquerda, mostrando lorma geral da
concha e sua ornamentação, x1,3, IBB/UNESp -2750; )0. concha silicificada,
detalhe da charnei¡a e musculatura anterior de uma valva direita, x1.4, Gp/l I_76.
(iuirqting¡ct nen¿lest Petri & Fúlfaro. I966

molde interno de látex, vista lateral de uma valva dir.eita, nostrando a musculatura
um proeminente dente cardinal, x4,6, Gp/lT-1Olg

e charneira com

Figura l2
Figura 13-14

llekryiicola delicuta Rohn, 1985
molde externo, vista lateral da valva esquerda, x4,3, Gp/lE-271g
Tambaquyra camargor nov comb. Simões e/ al, no prelo b
13, molde interno, vista lateral da valva direita, most¡ando forma geral da concha e

musculatura anterior, x0,5, IBB/t-lNESp-2250; 14, idem a figura 13, detalhe da
região anterior, mostrando as cicatrizes do músculo adutor (seta maior) e do
músculo retrator pedial (seta menor).
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I'ittzonella illusq Reed, 1932
concha silicificada. vista interna da valva direita. mostrando a chameira
e
musculatura, x1,4, IBB/UNESp-20; 2, conchas silicificadas, detalhe
das charneiras

I,

das valvas esquerda e direita, x2,2, s/no; 3, concha silicificaáa, detalhe
da charneira

e

musculatura anterior de uma valva esquerda, com especial atençâo para
cicatrizes dos músculos retrator pedial e protrator pedial separados (seta),

as

x1,4,

Figura 4-5

Figura ó-7

ligura

I

Figurâ 9

Figura

l0

Figura I l-12

IBB/UNESP- I958,
Pinzone I la neot roprba (Reed), 1 92g
4, concha silicificada, vista lateral interna de uma valva esquerda, mostrando
charnei¡a e musculatu¡a, xl, IBB/LINESp-2ó69; 5, molde åxtemo
de valvas

a¡ticuiadas fèchadas, mostrando acentuada inequivalvidade entre as valvas (seta),
x2,4, IBB/UNESP-2550.
A ritarte cune i form ¡ s Ziet
6, concha preservada, vista lateral da valva direita, mostrando a forma geral
da
concha e sua omamentaçào, xt, DpE-2g5; 7, concha silicìficada, vista
lateral
interna da valva direita, mostrando a charneira e musculatura, x I, DpÉ_2g5.
Aslar le horeq I ß Schundet

molde interno de látex. vista lateral, mostrando charneira e musculatura,
x0,9,
IBB^JNESP-l ó5 (CRr)
Astartella y¿ra Hall, 1858
concha preservada. vista lateral da valva esquerda. mostrando forma geral
da
concha e sua ornamentação, x1.5, USNHl65755
Bala n lt o,se Ie na gairl Speden, I 952
concha pleservada, vista Iateral interna de uma valva direita, mostrando
charnei¡a e
musculatura, x2,5, sno.
Crqssatellct atrata

ll, concha presewada, vista lateral externa de uma valva esquerda, mostrando
forma geral da concha e sua ornamentação, x1,2, s/nul t2, idem a figura
ll, vista
Figura l3

Figura

lateral intema, mostrando charneira e musculatura.
(:rqsscrtella trailli

molde interno de látex, vista late¡.al da valva direita, mostrando forma geral
da
concha, charneira e musculatura, xl, IBB/LINESp_ I l5 (CRf).
14

Figura 15-16

Figrura 17

Figura l8-19

Nothoterroia acqrtnaro Rohn. i985
rnolde interno, vista lateral de unra valva direita, mostrando a lorma geral da
concha e sua ntuscu¡atu¡.a adutora anterior e posterior (setas maiores) e a linha
palial (seta menor), x2, GP/fi-1332
'lÞrra¡a dhis.\mru (ljoldhaus).

l9l

8

15, concha silicificada, vista lateral de uma valva esquerda, mostrando a forma
geral da concha e sua ornamentação, x2, FAC pal.-lg6g; 16,
detalhe das charneiras
das duas valvas, x2,7, BMNH-L61069, L61070
Terrai opsi s curyaÍ.l (Reed), I 929
molde interno, vista lateral de uma valva esquerda, mostrando a forma geral
da
concha e a charneira, x1,8, URCMB-300
'lÞ rrai opsi s bipleura (Reed),
I 929
18, moLde externo, vista lateral de uma valva esquerda, mostrando
a forma geral da
concha e sua ornâmentação, x2,8, sn,,; 19, detalhe de um molde interno
de látex,
vista lateral da região antero-dorsal, mostrando charneira e ,rìusculatura anterior
(seta), x4,2, USNM-165758.
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Iþ ffqi opsi s qe qu i lqlera tis (Mendes), 1952

l,

concha silìcificada, vista lateral externa de uma valva
esquerda, mostrando a
forma geral da concha e sua ornamentação, x2,3, Gp/lT_974; j,
concha silicificada,
vista lateral interna de uma valva esque¡da, mostrando a
charneira, musculatura
branca) e a linha palial pontilhada (sera cusva), *i.+,
feS,UlfESp-

Tt_"rlo,.(r"13

Figura 4-5

Figura ó

427; 3, deta¡he da charneira de uma valva esquerda,
xZ, tg¡¡LIN¡ip_¿Z t .
Kqi bq he I l.! cu rvi lcnqta Cl:¡onic, 19 52
4, concha silicificada, vista lateral extema de uma valva
direita, mosrando a forma
geral da concha e sua ornamentação, x2, AMNH_29194;
Z, ¿état¡a'¿a chameira e
musculatura de uma valva esquerda, x3, AMNH_29195
Kqibabella ba,çilica Newell & Boyd, 1975
molde interno de látex, detalhe da musculatura anterior posterior,
e
onde cicat¡iz do

músculo elevador pedial (a), cicatrizes dos músculos retratores
pJiui, unt".io,
e cicatrizes clos músculos adutores anterior e
"
fosierior
1c¡, xt,
AMNH-29 t 97.
Pqchycørdia rugot¡q Hauer. l g57
7, concha preservada, vista iateral de uma valva esquerda,
mostrando torma geral
da. concha e sua ornamentação, x0,6, VM_g26ll; g,
detuú.,e da charneira de uma
valva esquerda, xl, BS-279

posterior (b)

Figura 7-8

Figura 9-10

Figura I I

Figura l2-13

Figura

14

I rigotrdts pnúlcna¡icrl,\ { KIìpstejn
)
9. concha preservada, vista jateral externa de
uma valva direita, nrostrando a forma
geral da concha e sua otnarnentação, x0,6, VM_g29,
10, concha preservaOa, vista
¡ateral interna, mostrando charneira e musculatura, x0,6,
VM_1436.
Hemina jqs .fi.t.tìdenl¿lla (Wöhrmann), I gg9
concha preservada, vista lateral interna de uma valva
di¡eita, nostrando charneira e
musculatura, x0,9, BS- 1000.
Eoqstat.te subcit culalr,y Ciriacks, I963
12, concha silicificada. vista lateral de uma valva di¡eita,
mostrando forma geral da
concha, charneira e ¡nuscuJatul.a, x2, AMNH_2g337, t:,
molde inteino de espécime
adiculado fèchado, vìsta iateral de uma valva direita. ntostrando
a musculatura
anterior e posterior, x0,9, MNA G2_6185.
Schizodu,s amplus Meek & Worthen, I87O

concha preservada,

Figura 15-16

Figura 17,19

Figura IE

vista rateral interna de uma valva esquerda, mostrando
charneira e musculatura, x0,4, AMNH_291g-l
Mvct¡:horia vul¡4arir (Schlotheirn), I 820
15. molde interno, vista lateral de uma valva direita, mostrando
a fìrrma gerai da
concha e sua o¡namentação, x1,2, BS-3g0; 16, detalhe
da cha¡neira da valva direita
de uma concha preseNada, x1,7, MCZ-lO2lO.
'l'rigoniq sp.

17, concha preservada, vistl l¿,tèral extema de uma valva
direita, mostrando a
forma geral da concha e sua orrameutação, x0,6, DpE_419;
19, idem a figura 17,
vista lateral interna, mostrando a cirarneira e musculatura.
'li iÍlotliq navis
molde interno de espécime com as varvas articuradas fechadas,
vista raterar de uma
valva direita, mostrando a fo¡ma geral da concha e a,nrr"uluturu,
Oee_ZOS

"0,e,
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