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7.
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Figura 29 - cen. et sp. ind. 3, aspectos da musculatura: RB,
retratores do bisso; RBP(?), possfvel retrator
posteri.or <lo bisso. outros sfrnbolos como na figura 7.
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Figura

30 - cen. et sp. ind, 5, aspectos da ¡nusculatura. sfmbol-os
como na figura 7.

31, - Gen. et sp. ind. 6, aspcrctos da musculatura. Slmbolo
conìo na figura 7.

33 - Amostra com val-vas de diferentes cLasses de tamanho,
evidenciando baixa taxa de seleção (calcário Mocambo).

34 - Formas da infauna profuna preservadas ern posição de
vida. a - cen. et sp. ind. 1; b - wiTkíngia terninalis
(calcário Mocambo) .

35 - Anostra evidenciando tubo de agente bioturbador
preenchido por sedimento (calcário Meruóca) .

36 - Terninologia enpregada para orientação de partes duras,
em seção transversal (segundo Kidwel-l et al-. ' 

(l-986) '
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empilharnentoi b - aninhamento (calcário Mocambo).

38 - Alternância de níveis de ¡nicrita (hachurado) 'bionicrita (pontilhado), apresentando porosidades
nóIdicas de pelecfpodes e concentraçöes de calcita
espática (t'Vs"). Notar ligeira variação vertical de
textura, defornaçäo plástica (setas espessas) e sinais
de bioturbação (setas delgadas); a figura apresenta
ainda o padrão de coloração do calcário Mocanbo.

39 - Estrutura conceitual- para gênese de concentrações de
partes duras. 1 - concentração biológica produzida por
conportamento gregário de organisrnos dotados de partes
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Figura 32 - cen, et sp. Índ. 7, aspectos da musculatura. LP(?)
posslvel cicatriz de Iinha palial; CR, costelas
radiais.
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tipos de processos.

Figura 40 - Taxa de desarticulação das valvas de formas de hábito
escavador profundo.
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47 - crâfíco exibindo porcentagem dos hábitos de vida dos
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48 * Gráfico exibindo porcentagem dos hábitos ali¡nentares
dos pelecfpodes da Formação Piauf. obs': SUSP.,
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49 - Hábito de vida das formas da se¡ni-infauna bissada: a -
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Figura 53 - cráfico com vaLores nédios de alongarnento (À1.) vs
obesidade (ob. ) das for¡nas escavadoras da ù'ormação
Piauf . sfnbol-os: Pl, Paf eonucula; Ph, Phestia,' 8À,
Schìzodus aìp.inus; Srtr, schizodus mocamboensis ¡ asp,
Schizodus sp.; Pr, Permophorus ì As, AstarteTTa¡ op,
OriocrassateT la; 59, Sanguinolites; My, ¡4yoniai Wk,
lliTkingia¡ c1, cên et sp. ind. l-; c2, Gen. et sp. ind,
2. A linha tracejada separa escavadores rápidos
(direita) dos escavadores lentos (esquerda) , (segundo
Stanley, 197o), obs.: por tratar-se de valores médios,
é provável que os táxons localizados próximos à linha
hipotética apresenten espécimes posicionados nas duas
regiões do gráfico.

Figura 54

Figura 55

- Posição de vida para as fornas de hábito escavador
profundo, a - lliJ-kingia terninalis; b - cen. et. sp.
ind. 1,

- Posição de vída das fornas da infauna rasa. a -
Schizodus aìpinus; b - Schizodus mocamboensis ¡ c -
AstatelLa subquadrata¡ d - Sanguinolites sp.; e -
Myonia sp.; f - Schizodus sp.; S - Palaeonucula
levatifornis; h - Phestia beTTistriata.

Posição de vida de forna da infauna internediária, Gen.
et sp. ind. 2.

- Modelo sintetizando algumas das caracterfsticas
tafonômicas e paleoecológicas discutidas no texto. O
acúmulo de biocl-astos, no centro do modelo, reflete a
atuação de correntes canalizadas gue concentrararn os
bioclastos pela retirada da matriz fina, a,
Palaeonucufa Tevatiformis; b, Phestia beTTistriata; c,
Leptodesna sp, ; d, Pteronites; e, ?Pteria¡ f,
Avicufopecten trichotomus ¡ g, schizodus alpinus; h,
schizodus nocamboensís sp. n.; i, Schizodus sp.; j,
Permophorus subcostatus; k, AstarteTTa subquadrata', I,
OriocrassateTTa piauiensis sp. n. i n, SanguinoTìtes; n,
Myonia sp,; o, WiTkingia terninalis¡ p, Gen, et sp.
ind. 1; q, cen et sp. ind. 2ì r, cen. et sp. ind. 3;
cen. et sp. ind 4¡ t, Articulata (Spiriferida); u,
Beierophon (Gastropoda) ; v, Euonphal.us (castropoda); x,
Tril-obita (Artropoda); y, Briozoa (Ectoprota); Z,
Orthoceras (Cephalopoda, Nautil-oidea),' l, Crinóide
(Equinoderrnata).
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- Distribuição das faunas gondvârìi.cas e tetianas na
À¡nérica do SuI (tinha tracejada). Ár:ea hachurada

F igura

! rgura 59

Tabe I a

Tabe1a 2 -

Tabela 3 -

representando ] irnites da transgressão marinha no
Pensilvaniano médio. l- - afloranentos das forrnações
caño fndio e Rio Palrnar, Venezuelar' 2 - camadas
car,bonfferas, Colômbia; 3 - Calcários fossilfferos,
Colr)mbia,' 4 - Formação Macuma, Equadorr' 5 - Fornação
Cer:co Prieto, Peru; 6 - Formação Itaituba, Brasili 7 -
Formação Piaul, Brasil; I - Grupo Tarma, Peru; 9 -
Formação Taiguati, Bolfvia; 10 - camadas Juan de
Morales, ChiIe; 11 - calcário Tarlton e Fornação Seno
Eleutério, chile; 'J.2

Argentina.
- Formação Panpa de Tepuel,

- Visão generalizada da subdivisão provj-ncial do
carbonffero (Morrowano) (modificado de Ross & Ross,
l-985). Legendas: a - Faunas Andina e do sudoeste da
Àmérica do Norte,' b - faunas de águas frias; c - faunas
Tetianas,tropicaj-s,cosmopo).ítas;d-terras
e¡nersas.obs.: setas cheias indicam correntes de
superfÍcie (águas quentes),' setas abertas indicam
correntes de superfície (águas frias) .

- Susceptibi l idade de conchas bivalves a diferentes
processos bÍ oestrat i nômicos (Brett & Baird, 1986) . obs:
corrosão inclui abrasão e bioerosão.

Utilidade potencial de conchas bivalves como indicadores
de parârnetros ffsicos arnbientais (Brett & Baird, 1986)

comparação da fauna de pelecípodes da Formação Piauí e
âlgumas assembléias conhecidas do carbonffero das
Américas. Explicação: 1 - Fornação ftaituba, Bacia do
Ànazonas, Brasil; 2 - Fornìação Nova olinda, Bacia do
Amazonas, Brasil; 3 - Formação caño Indio, Venezuela; 4
- Formação cerro Prieto, Peru; Formação Àmsden,
Idyorning, EUA; 6 - Formação Pottsville (PottsvilIe
croup), ohio, EUA; 7 - Fornação Hernosa, Colorado, EUA.
obs: G. ocorrência do gênero; S, ocorrência da espécie;
c, ocorrência de espécie afim.
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REAUUO

Descreve¡n-se 21 táxons de pelecfpodes provenientes de trêË
facies carbonáticas da parte superior da Forrnação Piauf
(Pensilvaniano médio), aflorantes na região nordeste da Bacia do

Parnafba. Duas novas espécies (schizodus nocamboensis e

oriocrassateTTa pìauiensis) são propostas e sete gêneros exarninados
per¡nanecem ainda indeterninados, aguardando a obtenção de r¡aterial
de nelhor preservação. Por outro lado, quatro táxons identificados
e¡n estudo anterior não foran localizados nas coleções estudadas.

os calcários fossilfferos estudados (Mocarnbo, contendas e

Meruóca) são denominados a partir de fazendas da região, onde se

localiza¡n pedreiras para extraçáo de calcário. Nesses locais os

carbonatos ocorren associados a argiLitos, siltitos e arenitos. As

relações estratigráficas entre as diversas ocorrências é ainda
pouco conhecida. De modo geral, considera-se gue os sedi¡nentos ter-
se-iam depositado en a¡nbiente ¡narinho raso, de pl-ataforma
carbonática, ou Lagunar.

Àlé¡n de pelecfpodes (568), espécies de rnacroinvertebrados
rnarinhos atualnente reconhecidas nas assembl"éias inclue¡n:
braquiópodes (23t), gastrópodes (108), trilobites (58), cefalópodes
(3e) e briozoários (38). À fauna ê, portanto, dominada pelos
¡noluscos (692). Dentre os microfósseis, são abundantes os

fora¡ninfferos arenáceos e calcários, conodontes, fragnentos de

crinóides e equinodernos, e ostracodes, sendo mais raros os

escolecodontes, espfculas de esponja, fragmentos de peixes e restos
vegetais.

À análise tafonômica da fauna sugere que as formas da infauna
profunda foram preservadas in situ, possivelrnente pelo aumento

relativa¡nente brusco da taxa de sedimentação, enquanto as formas da

epifauna, se¡ni-infauna, e da infauna rasa e inter¡nediária, sofreram
rernobilização, co¡n transporte lateral das conchas relativamente
pequeno e rápido soterranento,
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Quantoaohábitodevlda,ospelecfpodessubdivLdem-see¡n:
escavadores rasos (47*, ' epifauna bissada (26*), escavadores

profundos (11t), serni-infauna bissada (11*) e escavadores

inter¡nediários (5t).
o predonfnio absoluto de formas suspensfvoras (91t) sobre as

formas detritlvoras (9t), dentre os pelecfpodes, associadamente às

feições tafonôrnicas da assernbléia, sugere urn substrato bentônico
rnarinho, peJ,o menos moderada¡nente agitado. À presença frequente de

invertebrados estenohalinos na assernbléia, evidencia urn nfvel" de

salinidade nornal, durante â

contendas e Meruóca .

Fatores ffsicos e ecológicos, tais como, batinetria, nfvel de

oxigênio dissolvido na água, salinidade, presença de predadores

etc., podem ter sido determinantes na conposição da asse¡nbléia da

Fornação Piauf.
Várias caracterlstÍcas das assembl-éias estudadas permitern

interpretá-1as co¡no tipicanente rrtetianasrr e afins a outras

assernbléias do norte da Àmérica do suL, e do sul da Ànérica do

Norte. Dentre as mais importantes, destacam-se a presença de muitos

dos táxons tfpicos (e.g. , WilYingia, Permophorus, AstarteTTa'
pteronites), a associação com vários indicadores paleoclináticos
biológicos e sedi¡nentológ icos compatfveÍs coÌn a posição
pa leotat itud inal da parte norte da Àmérica do sul. próxirna ao

Equador, durante o Neocarbonffero.

deposição das facies Mocambo,
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ÀBSTRÀCT

Tvrenty-two taxons of pelecypods are described from

assembÌages found in three carbonatic facies of the upper part of
Plauf Forrnation, HiddIe Pensilvanian (Morrowan-Àtokan) , Parnalba
Basin, Brazil. T$ro nen species (Schìzodus anazonicus sp. n.,
orLocrassatelLa piaulensis sP. n. ) are proposedi seven genera

remain undeterrninated, until better preserved ¡naterial- is found;
four taxons identified in previous work were not found in the
collections examined.

The carbonatic facies (Mocambo, Contendas and Meruóca) have

been named after the far¡ns where quarries for extraction of the
carbonates are Iocated. They occur associated with mudstones,

siltstones and sandstones and are interpreted as having been

deposited on shalow marine carbonatic shelf, or lagunar
envi.ronments.

Besides the pelecypods (56*), other ¡narine rnacroinvertebrates
fron the Piauf Formation include: brachiopods (232, ' gastropods
(1ot), trilobites (5t), cephalopods (3*) and bryozoans (38). The

asseÌnblage is, thus, do¡ninated by nollusks (698). Anong the
microfossiJ-s, arenaceous and cal-careous forarninifers, conodonts'
crinoid and echinoderm fraqments, and ostracods are abundant.
Sponge spicules, scolecodonts, fish and plant fragnents are rarer.

Taphonornic analysis of the assenblage indicates that
pelècypods fron the deep infauna were preserved in situ, possibly
by a reÌatively sudden increase in the sedirnent rate, while the
epifaunal, serni-infaunal, and shallow and internediate infaunal
taxons, vJere reworked during retativeì.y short Iateral transport,
being rapidly buried,
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Àccording to their life habits the pelecypods studied are
subdivided into: shallow burrowers (4?t), byssate epifaunal (26+l ,

byssate se¡ni-infaunaL (1lt), deep burrowers (1lt) and internediate
burrov¡ers (5t). Dominance of suspensivorous efements among the
pelecypods (91t), assoclated vJith taphono¡nic caracteristics point
out to a marine benthic substrate of rnoderate energy. The high
freguency of stenohaline invertebrates in the assemblage indicates
normal salinity during the deposition of the Mocarnbo, contendas and

Meru6ca facies.
Physical and ecological features, like bathynetry, Ievel of

dissolved oxigen, salinity, presence of predators, etc, may have

been the Ieading factors in deter¡nining the conposition of the
invertebrate assernblage of the Piauf Fornation.

several features of the fauna studied indicate typical
I'tethyanrr afinity. Anong these are the occurrence of typical taxons
(e.g., VliTkingia, Pernophorus, AstatteTTa and Pteronites) and of
sedimento logica I , pal.eoclirnatic and biological indicators of a I orrt

(Equatorial) pa leolatitudina I position of the Parnafba Basin in the
Late carboniferous.
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1. INTRODUçÀO

A presente investigação insere-se na llnha de pesquisa:
rrinvertebrados rnarinhos do Paleozóicorr que veIli sendo desenvolvida
há várias décadas por grupo de pesquisa do Departanento de

PaleontoJ-ogia e Estratigrafia, ligado ao prograrna de Pós-graduação
em ceoLogia Sedimentar do IG/USP.

As pesquisas nessa Iinha objetivam, inicialrnente, cadastrar
as faunas paJ-eozóicas conhecidas do Brasil e da Àmérica do Sul'
partindo da sua descrição taxonômica cuidadosa, como base para

estudos posteriores pa leoeco Ióg icos , tafonôrnicos, evolutivos,
pa leobiogeográ f icos e bi oestratigrá f icos .

o tema da pesquisa foi escolhido levando em conta que a fauna
de invertebrados marinhos do Neopaleozóico da Bacia do Parnafba,
embora reconhec idamente diversificada e abundante, siÈuava-se entre
as nenos conhecidas dentre as que ocorrem nas bacias
intracratônicas do Brasil.

Nesse contexto, a fauna da Fornação Piauf (Pensilvaniano
nédio), contida na parte superior da unidade, ern aflorarnentos na

regiäo de José de Freitas, Piauf, ressaftava-se em especiaJ-, pela
abundância e diversificação dos peleclpodes' e suas supostas

relações de afinidades com asse¡nbléias das Bacias do Amazonas e do

Norte da À¡nérica do sul e, em escala mais ampla, com as da Àmérica

do Norte (Provf ncia rrTetianarr) .

Embora a ocorrência de fósseis na Fornação Piaul seja
conhecida a cerca de 5'7 anos, a ¡naior parte da megafauna e

microfauna dessa unidade permanece ainda não descrita.
Listas resultantes de identificações prelirninares indicavam,

contudo, una fauna de natureza marinha, variada, constituida,
principalmente, de pelecfpodes, gastrópodes, cefalópodes,
braquiópodes, trilobites e crinóides.

Sonente breves referências aos ¡nicrofósseis (ostracodes)
forarn feitas por Dequech (1,949, i.n Kegel, 1952) e Mull'er (L962, in
Mesner & wooldridge, 1964'). Em um trabalho nais compl-eto, campanha

& Rocha-campos (1979) identificaram variada assernbl-éia de

¡nicrofósseis nas fácies carbonáticas de Mocanbo' contendas, Meruóca

e Marabá.
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com relàção aos pelecfpodes, sonente cabe nencionar a

dissertação de mestrado elaborada por Assis (L979) ' como o único
intento de análise taxonômica tla fauna. Por razões que serão
discutidas mais adiante, essa contribuição, que per¡nanece inédita,
não fogrou resolver adequadamente a situação taxonômica dos

pelecfpodes.
os sedimentos carbonáticos do topo da Fornação Piaul são

tidos corno de idade Morrowno-Àtokano (Pensilvaniano rnédio) podendo

atingir a base do Desmoinesiano.

1.1 OBJETIVOS

os principais objetivos deste projeto são:
a) revisão e descrição taxonômica dos pelecfpodes;
b) análise da história tafonôrnica da assernbléia;
d) reconstituição das caracterfsticas paJ-eoecoló9icas da

assembléia para o esc l-areci¡nento da história deposicional
dos carbonatos;

c) anáIise das afinidades da fauna, sua possíveI correlação e

idade.

1.2 METODOLOGIÀ

1.2.1 Preparação dos Fósseis

A preparação do material abrangeu as seguintes fases:
a) fragmentação rnecânica dos blocos maiores;
b) preparação manual com broca dentária e percursores sob

f upa ,'

c) reprodução ern látex e ¡nassa de rnodelar dos ¡noldes internos
e externos de dentição e de cicatrizes musculares;

o material preparado teve a superffcie enegrecida por tinta
nanquin e coberta por uma pelfcula de rnagnésio metá1ico para

realçar feições rnorfológicas internas e externas.
As fotografias para as iJ"ustrações foram reaLizadas com

objetivas para nacrofotografia de 55nm e 1o5mm e fiLmes ASA 50 e
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ASÀ 100. Eletromicrografias de varredura adicionaÍs fora¡n
reaiizad¡s no Departamento de Ffsica Experirnental do Inst.ituto de
Ffsica/UsP, As ilustraçÕes das feições internas das valvas foran
reconstituidas a partiÌ de desenhos sob câmara clara.



2. ESTRÀTTCRãFIÀ E IDÀDE

2.1 EETRATIGRÀFIA

2.1.1 Baci¡ do Parnalba

À Bacia do Parnafba (Fig. 1) locallza-se na região nordeste
ocidental brasileira, ocupando urna área de aproximadamente 600.0O0

K¡n2. Trata-se de u¡na bacia intracratônica, posicionada entre as

faixas de dobramentos que bordejan os crátons do Guaporé, São Lufs
e São Francisco (Góes et aI., 1990).

2.1.2 Fornàção Piauí

os sedi¡nentos Neocarbonfferos atribuidos à Formação Piauf
afloram en extensa área nas bordas oriental e sul da Bacia do

Parnafba (Fig. 1).
Estes sedi¡nentos foran incluidos primeiramente por small

(1914) na rrSérie Piauf tr, que co¡npreendia toda a seção paleozóica da

Bacia do Parnafba. Trabalhos posteriores, tratando do contexto
estratigráfico da formação, são os de Katzer (1933), oÌiveira
(1934), Duarte (1936), Teixeira (1937), Paiva & Miranda (1937),

canpbell et al, (1949) e Bequer (1949, in Kegel' 1951) '
Posteriormente, Mesner & wooldridge (L962) subdividiram os

sedimentos da Formação Piauf em dois rne¡nbros: Inferior e superior.
o Menbro inferior consiste de arenitos róseos e avernìelhados,

limpos, com grãos subarredondados à esféricos, comumente foscos,
arenitos con estratificação cruzada e siltitos avèr¡nelhadÔs. No

nenbro superior alternam-se sequências de siltitos vernelhos e

verdes, arenitos vermelhos, caÍìadas finas de anidrita, dolonitos
rosa e carbonatos fossilfferos cinza'

Lima Fitho (1991) redefiniu os linites e contatos da For¡nação

Piauf (Fig. 2) e estudou as microfácies carbonáticas do topo da

formação. Este autor estabeleceu o tinite inferior com a Formação

Poti, en subsuperflcie, colîo um contato discordante ao nlvel do

prirneiro aparecirnento de sedimentos do sistema eólico de ambiente
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Figura 1-
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desértico caracterfstico da Formação Piauf. O contato superior corn

a Formação Pedra de Fogo, ern superffcie, ê, na borda leste da

bacia, transicional, dernarcado na base de una sequência de pelitos
silicificados intercalados corn areia fina e silte, geraÌmente

associados å camadas de oólitos tanbén silicificados. En

subsuperffcie, o contato é rnarcado ao nfvel de duas camadas de

anidrita que ocorrem nas posições centro-sul', centro, oeste, norte
e noroeste da bacia, utilizadas anteriormente por Mesner &

wooldridge (1964) para demarcar a base da Formação Pedra de Fogo.

2.1.3 Fâcies Carbonátlcas

os fósseis estudados ocorrem ern carbonatos da parte superior
da Formação Piauf, na região NE da bacia'

os carbonatos designados rrcalcáriosrr, tem diferentes nomes

ligados aos das fazendas onde encontram-se as pequenas pedreiras
exploradoras para fabricação de cal, no nunicfpio de José de

Freitas, Piauf (Fig. 3). os ¡nais conhecidos são os seguintes (Lirna-

Filho, 1991) :

Calcário Mocambo

calcárío contendâs
CaIcário Esperança
Calcário Car inã
Calcário Bon Lugar
CaIcário Vidalgo

outra facies carborrática, não abordada por Lima Filho (1991),
deno¡ninada Meruóca, apresenta moldes de pelecfpodes e grande

variedade de nicrofósseis.
Às figuras 4 e 5 mostram respect ivarnente seções e breves

descrições dos calcários fossilfferos Ìlocarnbo e contendas e

sedirnentos associados, real-izadas por Lina-Filho (1991).
Infelizmente não, há seção rnedida da facies carbonática

Meruóca. contudo, o exane petrográfico de algurnas amostras

fossil-íferas disponfveis nostra tratar-se de um cafcirrudito
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arroxeado, narinho, sem estrutura interna' com abundantes grãos de

quartzo angulosos, e abundantes nicrofósseis.
As figuras 6 e 7 mostram o aspecto dos afloramentos do

calcários l"locambo e contendas respect ivarnente.

2 . 1 . ¡! Fauna As soc iada

Muitas referências aos macrofósseis são encontradas na

literatura a partir dos trabalhos de Katzer (1933); olÍveira
(1934),' Duarte (1936); Paiva & Miranda (1'937') ì Plunner (1"946);

Dequech (1949 ín Kegel, 1951); Kegel (1951, L952, 1955); KegeL &

Costa (L951-); Mendes & Petri (1971) e Assis (1'979, L98O).

Uma lista de fósseis extraida da Iiteratura, abrangendo

sedi¡nentos da Formação Piauf, inclue:

Macro invertebrados :

PeIec ípocles
AvicuTopecten, Edmondia, NucuTa (Duarte, L936), Naiadites,
PosidonieTla, Leiopteria (Kegel, L95l'); Aviculopecten
trichotomus (KegeI & costa, 1951) ¡ BakewelTia (Kegel,

1952) ì Microbivalves (canpanha & Rocha-Campos, L979) -

Braqu iópod e s

Spirifer opimus (Duarte, 1'936) ì LinguTa, Lingulidiscina,
orbiculoidea (Duarte, L936) ì orthotetes I Productus (Kegel-,

L95L); Linoproductus, Derbyia (KegeL, l.952).
ca s trópode s

Beferophon (Kegel, 1951-); EuonphaTus I Goniasma (Xegel,
re52l .

Trilobites
Griffthides, Phi)ipsia (.Aneura) pJumneri (Kegel-, 1951).

Cefa lópode s
oîthoceras (Kegel, t9 51) .

con relação aos nicrofósseis, as inforrnações disponfveis
consistiarn, a princtpio, somente de breves notfcias sobre a

ocorrência de ostracodes (Dequech, L949 in KegeI, 1951) e de

palinomorfos (Muller, '1962| in Mesner & Wooldridge, 1964). Mais
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Figura 6 Afloranento
Freitas, Pi

do calcário
(fotografia

Mocambo, Municfpio de José de
cedida por F.P. Lina Filho).

Afloramento
Freitas, Pi

do calcário Contendas,
(fotografia cedida por

Municfpio de José de
F.P. Lina Filho).

Figura 7
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recente¡nente, canpanha & Rocha CanpoÊ (1979) identificaram
asse¡nbléias de foraninfferos constituida de 25 diferentes espécies
de formas arenáceas e calcárias, e de conodontes, incluindo 5

gêneros, abrangendo I espécies distintas, provenientes de
afloramentos de facies calcárias da Formação Piauf, na6 bordas NE e
E da Bacia do Parnafba.

Dos nesnos locais, os autores identificara¡n ainda, urna

abundante ¡nicrofauna incluindo crinóides, escleritos de
holoturóides, placas e fragnentos de equinodermos, fragmentos de
escolecodontes e tubos calcários (anelfdeos) , ostracodes,
frag.rnentos de zoários (briozoários), espfculas rnonaxônicas
(esponjas), fragmentos de ossos, fragrnentos de peixes (placas,
dentes e otólitos) e fragrnentos vegetais.

2.2 IDÀDE

À idade neocarbonffera aceita para a Formação Piauf baseava-
s€r até pouco ternpo, na simitaridade, reconhecida por Duarte
(1936), entre alguns braquiópodes e ¡noluscos identificados em

amostras de superffcie e de sondagen executada pelo antigo serviço
Geológico e Mineralógico, em Terezina, Piaul, en 1933, e espécies
de faunas carbonfferas do hemisfério norte e da Àmazônia (Derby,
1894; Katzer, 1903; Duarte, 1938; Mendes, 19564 e b, 1957a e b,
1959 , L96L, 1966).

Nessa ocasião, Duarte (1936), atribuiu ao andar Uraliano
(Neocarbonffero) camadas de sedimentos ¡narinhos caracterizadas pela
ocorrência de OrbicuToidea. Kegel (1951) verificou, tarnbém, a

afinidade geral entre as faunas carbonfferas das duas grandes
bacias paleozóicas brasileiras, con base ern coleções obtidas por V.
Dequech en l-949, nas fazendas Contendas e Mocambo.

Kege1 (1951) descreveu ainda, do cafcário Mocambo, o
trilobite Phili-ipsia (Aneura) pTunmeri (= PhiTTipsia pTunneri), e

Kegel & Costa (1951), o pelecfpode AvicuTopecten trichotonus, que
compararan com espéc-ies do Pensifvaniano da Àrnérica do Norte.

Mais recentemente, dados palinológicos não publicados
(MuIler, 1962t in Mes¡er & ttoodridge, 1964) confirmararn a
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deterrninação da idade atribuicìa co¡n base na megafauna.
Dataçóes paleontológicas mais precisas foram fornecidas pelos

conodontes identificados nas facies carbonáticas, que indicararn uma

idade morrowana -atoka na (Pensilvaniano ¡nédio) para r>s cal-cários da

Formação Piaul, tendo em vista a presença das espécie:s Idiognatodus
de7ìcatus, Adetognathus -lautus e Neognathodus basslerj (ca¡npanha &

Rocha-campos, L979). Uma fauna similar, de mesma idade, foi
identificada e descrita por Lemos (L992 a e b) nas formações Monte
Alegre, Itaituba e Nova olinda, da Bacia do Amazonas e formações
equivalentes da Bacia do Solimões.

confirma-se assírn a afinidade entre as seções carbonfferas
das duas bacias, já evidenciada pela composição megafaunlstica.

A despeito desses dados, Góes et aI. (L99o) posicionarn a

Formação PiauÍ no Neopaleozóico (Fig. 8).
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3. TAXONOMIA

3.1 Introdlução:

são descritos neste trabalho 22 tâxons, incluindo3 2 espécies

novas; 10 fornas até então não conhecidas na Formação Piauf; das

quais 7 pernanecem aínda não identificadas. Quatro táxons
identificados por Assis (1"979) não foram local'izados nas coleções
estudadas.

3.2 Dificuldades referentes à taxono¡nia

Vários gêneros anteriornente identificados na fauna da

Forrnação Piauf, tais como -Leptodes¡na HalI (1883) ' Pteria scopol-i
(L777') e Pal-eonucLza Queenstedt (193o), constituem táxons descritos
há nuj-to tempo, cuja rnorf oJ,ogia e posição taxonô¡nica são

inadequadarnente conhecidas. Esse fato tornou-se evidente através do

exame da extensa bibtiografia nacional e internacional, repleta de

confusões e inconsistências.
Neste particular, o estudo do ¡naterial da Forrnaçáo Piauf, que

apresenta uma preservação razoáveI das feições morfol-ógicas
internas, pôde acrescentar importantes dados sobre caracterfsticas
da charneira, muscuÌatura e feições morfológicas externas de parte
das espécies da Bacia do Parnafba, äté o mornento não descritos.
Assim sendo, a prirneira dificuldade a ser vencida, referiu-se à

confusão de nomes genéricos e especfficos, atribuidos a táxons
similares, pelos diversos autores.

Outro problema resultou da irnposs ibi I idade atual da

conparação direta do material da Formação Piauf co¡n as coleções
descritas das bacias sedirnentares do norte da Arnérica do Sul e

Anérica do Norte. Todo o ¡naterial descrito por Mendes (1966),
exceto urn espécime de tliTkingia, provenientes da Formação Itaituba
(Bacia do Amazonas), encontra-se depositado na coleção da

Universidade de cornel-1, EUA. As cornparações' portanto, foram

realizadas a partir do exame da bibliografia.
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3.3 Ànálíse da nibl iograf ia

A fauna de peÌecfpotles da Fornação Paiuf exibe grande
afinidade com as faunas do Nec.c:arbonf fero e Perrniano inferior dos
EUA, descríta en grande parte ncrs trabalhos de Stevens (1858); Meek
& Hayden (1858),' ¡4eek & Woorthen (l-865); cirty (l-9O3, 19O9, 1911-,
1915a e b, 1927); Lee & Girty (1909) e Morningstar (l-922).

Trabal-hos posteriores como os de NeweII (1940a e b, L942,
L955) introduziram uma netodologia taxonômica noderna no estudo dos
pelecfpodes do Neopaleozóico dos EUA, dando grande importância às
feições rnorfológicas internas da charneira e musculatura.

Autores como Dickins ( L956, L957 , L96L, L963 , 1-964 | 1981) ;
Dickins & Sk\,/arco ( 1981) ,. Runnegar (1966 , L967 , 1969 | Lg7 4l ì
Runnegar & NeweII (L9741; Waterhouse (L965 t L966. 1967, 1969a e b,
L978), descreveram pelecfpodes tlpicos da provfncia condvânica. A

estes autores deve-se um grande avanço no conheci¡nento da filogenia
dos pelecfpodes da subclasse Anorna Iodesrnata , representada na
Fornação Piauf por, no mlnirno, 7 espécies.

Boyd & NeweLL (1968) analisaran as feições da charneira,
musculatura e morfologia externa de duas espécies de pelecfpodes da
Subfamflia crassatellacea, anbas representadas no material- da
Formação Piaui.

À fa¡nf l-ia Schizodidae, proposta e extensamente revisada por
NevreII & Boyd (1975), é representada por 3 espécies no material da
Formação Piauf.

Na América do Sul, Gonzalez (L969, I972a e bt L976, L977,
79781 , Benedetto (L979, 1980a e b), Manceñido et aI. (1976a e b)
arnpliaram o conhecimento das faunas de peLecfpodes do Neopaleozóico
das bacias do norte e do su1 do continente (Venezuel_a e norte da
Àrgentina) , respectivamente correspondentes às provlncias Tetiana e
Gondvânica. Vários dos táxons descritos por esses autores foran
identificados na Fornação Piauf.

Mendes (1966) estudou os pelecfpodes da Bacia do Àmazonas. O

exane das descrições e das il-ustrações do material do Amazonas,
comparado ao material descrito neste trabalho, expõe a necessidade
de novas coletas e revisão de toda a taxonomia apresentada por este
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autor.
Finalmente, ainda na área gondvånica, Rocha-canìpos et a1.

(I977); Rocha-campcs & carvalho (1975); Sinões (7992); Rocha-Campos
& sinões (L993), estr¡,laram os pelecfpodes neopaleozóicos do BrasiI,
Argentina e BoIlviir, incluindo espécies de alguns gêneros
registrados na Fornação Piauf,

Enbora ainda inédito, após 15 anos, o mais recente tratamento
taxonômico dos pelecfpodes da Forrnação Piauf (calcário Mocambo)

deve-se a Assis (I97 9) .

o autor identificou e descreveu 16 espécies, con base em

l-iteratura algo linitada, incluindo, principalmente, os diversos
trabalhos de cirty (listados acima), Uendes (r.966), Mudge &

Yochelson (1,962), cordon & Pojeta (I975) e rrTreatise on

Invertebrate Paleontologyrr Moore (L969) .

Assis (1979), no seu estudo, esteve tambén Limitado pela
pequena quantidade de amostras disponlveis. Nove espécies por ele
identificadas estão representadas por apenas urn ou dois espécirnes.
Assim, no material analisado, o autor não reconhêceu, em quaisquer
das espécies, feições morfológicas importantes, tais corno, dentição
e musculatura, pãra suas comparações e atribuições genéricas ou

especlficas.
A nova lista de espécies comparada à lista apresentada por

Assis (l-979), é a seguinte:

Ass¡s, 1979

Phestia bellistt¡ata
-teptoaesma

Pte a

Av i c ul o pecten tr i c11 otom us
Schizodus amazonicus

-P 

" 
r, o p h o, u r su¿¡cos¡a tus

Astarte//a sp

Sanguinolites cf. S. mes/erlarus

Wit*irgi, term¡nal¡s

Nesla d¡ssertação

Palaeonucula levat¡lom¡s
Phest¡a bellist ata
Pteronltes
Leptodesma
?Pter¡a
Av ¡ c u I ope ct e n t ri c h oto m u s
Sch¡zodus alpinus
Sch¡zodus mocamboensls sp. n
Sch2odus sp.
Permophorus subcostatus
Asta rle I I a s u b q u ad r ata
Oriocrassatella piauiensis sp. n.

Sangurno/ltes
Myonia sp. n.
Wilkingia terminalis
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W ì I ki ng ì a ferminalls (ovem)

P-osidonia

---

Cypr¡cardella cf . C. subeliptica
Streblopter¡a
Edmondia corpulenta
R i m myj i m i na brasl/iensls
Sept¡myal¡na sp (?\

Gen. et sp. ind, I

Gen. et sp. ind. 2
Gen. et sp. ind, 3
Gen. eÌ sp. ind. 4
Gen. et sp. ¡nd. 5
Gen. et sp, ¡nd. 6
Gen. et sp. ¡nd. 7

Obs.: o traço corresponde a táxon não identificado

3.4 classificação taxonômica referente à subclasss AnoEalodeEmata

Conforme comentado por Sirnões (:-992) e Rocha-Campos & Sinões
(L993), não há um consenso entre os autores que estudaram as
rel-âções filogenéticas dos pelecfpodes atribufdos à Subclasse
Ànomalodesrnata (e.9., Runnegar, !974; Morton, 1985,. Morris, 1991).
O problerna resulta, em parte, do fato de os peJ-ecfpodes desta
subclasse terem sofrido, durante o paleozóico e Mesozóico, una
evolução mútua, com diferentes grupos evoluindo de maneira
paraLe.la, ocupando habitats rnarinhos com modos de vida semel.hantes.
Durante o Paleozóico, teria havido urna gradação morfológica entre
os peleclpodes escavadores rasos e profundos, portanto, Iuma

cJ-assificação para esses pelecfpodes ao nfvel de farnlLia deve
separar os gêneros convergentes (homeornorfos) e unir somente
aqueles com parentesco filogenético" (Sinões, L99Zr. por este
motivo, no presente trabalho, é utilizada a classificação de
Runnegar (J-97 4) para a Subclasse .A,noma I odesmata .
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3.5. LlBt¡ de Abr€vl¡çõeg

Referentea às dlnenaõea:

E: espécirne
VD: valva direita
vE: valva esquerda
C: comprirnento
À: altura
L: largura de valvas conjugadas
1/2L: Iargura de apenas una das valvas
ÀL: alonganênto (compri¡nento vs altura)
o: obesidade (altura vs largura)
CÀ: cornprirnento da reglão anterior
ÀU: ângulo umbonal
Àc: ângulo entre carena umbonal e margem dorsal

obs.: outras ab¡eviações referentes aos espécimesrtais cono,
RC, SP, S/N" CoI, são reservadas aos espécirnes ainda não
catalogados en coleção cientffica.

Referentes à nusculatura

ÀÀ: adutor anterior
AP: adutor posterior
LP: Linha palial
EP: elevador pedial
RB: retrator bissal
SP: sinus palial
M: Músculo de afinidade incerta
MAP: musculatura pedial acessória
MVM: ¡núsculo ventro ¡nediano
MDl,l: mfiscul-o dorso ¡nediano
PPÀ: protrator pedial anterior
PPP3 protrator pedia)- posterior
RPÀ: retrator pedial anterior
RPP: retrator pedial posterior
RBA: retrator bissal anterior
RBP: retrator bissal posterior
EPVs músculos relacionados ao pé e às vfsceras

Refer€ntes àe coleçõee exanin¡dae

DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral.
cP/1E, CoIeção PaleontoJ-ógica de entrada do fnstituto de

Geociências, USP.



3.6. DEscRrçöE8

I inonínLa :
1936 - ¡vucula sp.;
1937 - IVucuIa sp. ;
1951- - Ivucu-la sp. ;

Duarte, p. 2.
Paiva & Miranda, p.27
Kegel, p. 16.

classe Pelecypoda Goldfuss, 1820

Subclasse Palaeotaxodonta Korobkov, 1954

ordem Nucul-oidea DalI, 1889

Superfanflia Nuculacea Gray, 1824

Famflia Nuculidae Gray, 1824

Gênero Palaeonucui a Quenstedt, 1930

Espécie-tipo: wucula hanmeri Defrance, 1825

PaTaeonucula Levatifornis (Walcott) , 1884

(Est. 1, Figs. 1 - 3)

Descrição: concha pequena, subtriangular, de comprimento pouco

rnaior que a altura, moderada¡nente inflada, al-ongada

anteriornente, inequilateral, equivalve. Margens anteríor,
posterior e ventral levemente convexas, a posterior
perpendicular a anterior, Unbos elevados acima da charneira;
bicos opistógiros. Superffcie ornarnentada por linhas de

crescimento ¡nuito finas; próxirno a rnargen ventral aparecem 2 ou

3 constrições concêntricas de crescinento. Dentição taxodonte,
con 13 dentes anteriores e aproxinadamente 6 posteriores nos

espécines rnais completos, todos apresentando fraco padrão irvrt

( "chevron-shapedt') , de convexidade voltada para os bicos. os
dentes são nenores próximos aos bicos e às extrenidades da

charneira. Resillfero amplo, triangular, interrompe a fileira
de dentes sob os bicos. Cicatrizes dos múscul-os adutores
grandes, subcirculares, a anterior rnais fortemente narcada,
arnbas posicionadas pouco abaixo do final da fileira de dentes.
MúscuÌos acessórios estäo preservados na região unrbonal: duas



cicatrlzes coalescidas (dorsornedlana
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e ventrornedlana) , e

anterior¡nente a estas 3 pequenas cicatrizes, todas
posslvelrnente relacionadas às inserçöes dos ¡núsculos retråtores
pediais. Uma cicatriz pequena, subcircular, diretamente aclna
de cada adutor, a anterior mais fortemente marcada,
corresponden provavelnrente às Lnserções da musculatura
protratora do pé (FÍ9. 9).

Figura 9 - PaLaeonucúLa Tevatifornis, aspectos da musculatura: ÀÀ,
adutor anteríor; PPA, protrator pedial anterior; MÀP,
musculatura pedial acessória; l,lDP, músculo dorso
medlano; MV¡{, rnúsculo ventro rnediano; PPP, protrator
pedial posterior; ÀP, adutor posterior; LP, linha
palial.

Dineneõee (nm):

ÀLDPDÀL

sP E 7,O
DNPM 254 D 5r5
1 D/E 5,5
DNPM 119 E 5,1
GPl18 13328 5,O
DNPM 250 D/E 5,0
GPl18 18258 5,0
DNPM 05O E 5,0
s/N DlE 4,5
2 D/E 4,1
DNPM 29l a E ---
DNPM 291b D ---
DNPM 196 D ---

r,40
1, 10
7 ,22 1, 50
1, oo
1, OO
1, 0o L,66
1, 11
1r 11
L.28 r,40
1:3u !'-'-n

5r5
5rO
415 3rO
5rO
5rO
5rO 3,0
4 r5
4 '53 r 5 2,5
4,O 2,3

l-l ::r

9 ---;--
9* 5
96

1()* 5*
13 6*

8* 4*
I 5*
13 4rî

4*
Obs: *, medidas aproxitTìadas.

Material: Vinte e sete espécimes incluindo nofdes internos de
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val-vas direitas e esquerdas, e um rnolde externo.

ocorrência: Formação piauf, calcário Mocalîbo.

Dl-scusÊão! Schenck, Jâ em 1934, chamou a atenção, no seu
trabal-ho de classificação da Famflia NucuLidae, para a
necessidade de u¡na revisão dos inúrneros probremas taxonômicos
rel-ativos a essa entidade taxonôrnica.

Ào gênero lVucu-la Lamarck l-799 são atribuidos
nuculfdeos paleozóicos co¡n condróforo interrornpendo a dentição
taxodonte e co¡n ¡nargem ventral interna crenulada (ShÍmrner &

Shrock, 1955; EIias, L957). Schenck (1934) deduziu, a partir da
descrição de Quenstedt (1930, jn Shenck, 1934) a existência,
atrás do condróforo, de uma saliência por ele designada
rrchondrophore toothrr.

Girty (1911) criou o gênero lfucu_Zopsis baseado em

atributos morfológicos observados de rnaneira imperfeita, co¡no
notado por Schenck (f934. p.30), Este autor, contudo, manteve
este none para nuculfdeos paleozóicos, co¡n nargem ventral não
crenul-ada. Elias (1957) usa lrlucuJopsis como táxon de valor
subgenérico e afirna que Nucu-Zopsjs difere de lvucula, strictu
sensLl , por ter nargen ventral lisa, e tanto de IVucuJ.a quanto de
EnnucuTa, por possuir o condróforo não interrompendo a dentição
taxodonte. Ennucul.a Iredale t-931, é atribuido a nucuÌfdeos
grandes, com condróforo notavelmente oblfquo.

Palaeonucula euenstedt (1930, p, ]-:-Z, apud Schenck,
1934) e Nucu-U opsis, foran designados como subgêneros de
Nucu-Zopsis, Porém, Chronic (1952) e NeweII et al. (1953)
utiliza¡n o none pafaeonucul-a para nucuLideos permianos sem
condróforo, nas que possue¡n resilffero interrornpendo a dentição
taxodonte sob os bicos. Baseado nas excelentes ilustrações de
Chronic (L952, Est. 6, Figs.4 - 6) e na conparação entre a
relação cornpr imento/ a ttura entre os espécímes do calcário
Mocarnbo, e as fornas descritas por Chronic e Newell, preferiu-se
usar Pâ-ZaeonucuTa como entj.dade taxonômica de nlvet genér:ico,
para as formas da Fornação piauí com margem ventraÌ lisa e gue
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lisa e que não apresentan condróforo.
P. Tevatilornis, aqui descrita, é comparável a p.

Tevatifornis (Watcott) descrita por Chronic (1952) da Formação
Kaibab, Permiano do Estado do Àrizona, EUA (Fig. 10). Anbas
possuem forna geral similar, dentição anterior variando entre
1-O - 13 dentes e posterior entre 6 - 9, resiÌffero triangular
ampJ,o, interronpendo a dentição taxodonte. À ornamentação das
formas do calcário Mocambo não está preservada acima da margem
ventral, mas, a exenplo das formas americanas, pode-se supor
que tenham duas ou três constrições de crescimento junto à
margen ventral. NewelÌ et al.. (1953) descreveran P. cf .p.
Tevatilormis de sedimentos do Per¡niano inferior do Peru, for¡na
esta de provável afinidade especffica ao ¡naterial da Formação
Piauf.

SuperfamíIia Nuculanacea H. Adans & A. Adans, 1858
Fa¡nf lia Nuculanidae Adans & Àdans, 1858

cênero Phestia chernyshev, 1,9 51

Espécie-Tipo: -Leda infl-atifornis Chernyshev, 1939
Phestia beTListriata (Stevens) , 1858

(Est. l-, Figs. 4 - 9)

Sinonímia:

1951 - Nucufanaì Kegel, p.l-6.
I979 - Phestia beTListriata (Stevens, 1858); Assis, p. 45,

Est. 6, Figs. 3 e 4.,
l-980 - Phestja beflistriata (Stevens, 1B5B); Assis, p. 201.
1-985 - Pol-idevcia aff. beLlistriata (stevens, l-g5B); Rocha-

Campos & Arkangelski, p.233.

Descrição: concha espessa, de tamanho médio; comprimento e¡n

torno de duas vezes a altura; nuculaniforìne, inequilátera,
equivalve, inftada na região umbonal, muito cornprinida
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Figura 10 - Gráfico de dispersão comprimento (Conp. ) versus altura
(Àlt. ) | para 2 espécies de Pal.eonucu-U â .



26

posteriormente. Unbos pequenos, elevados Êobre å llnha de
charneira; bicos levernente opistógiros; um espessarnento da
concha produz, J-nternamente, uma crista estreita na região
unbonal, que se alarga e¡n direção à rnargern ventral posterior.
Margen anterior dorsal levemente convexa, contfnua co¡D a
extre¡nidade anterfor arredondada; marge¡n ventral leve¡nente
arqueada. Região posterior be¡n desenvoÌvida, com extre¡nidade
serni-circular; margen posterior dorsal levemente côncava.
concha ornamentada com estrias concêntricas finas, bem

definidas, que se tornam fracas ao aproxinarem-sê do escudo e
da lúnular' en torno de 4 por nn na região nais infLada da
altura mediana. Lúnula possivelnente ovóider. escudo longo,
largo e pouco profundo. Cicatriz do músculo adutor anterior
circular, pouco narcada, na netade da altura, junto à
extremidade anterior. Pouco atrás, está u¡na peguena cicatriz de
função incerta (Ìf). Cicatriz do músculo adutor posterior
fraca¡nente marcada, pouco atrás do final da seguência posterior
de dentes. Anterlor a esta, sobre a margen dorsal, há u¡na
pequena cicatriz (retrator pedial posterior ?). Duas outras
cicatrizes da nusculatura acessória, ben marcadas, localÍzam-
se, a primeira, na região urnbonal (retrator pedial anterior), a
outra, pequena, circular, na extremidade do urnbo, possivelmente
relacionada ao pé. Linha palial visfvel apenas na região
anterior (Fig. 11) .

Figura 11 Phestia beTListriata, aspectos da musculatura: M,
múscul-o de função incerta; RpÀ, retrator pedial
anterior; MP, aúscuIo possivelmente relacionado ao
pé; RPP, retrator pediat posterior. Outros sfmbol-os
iguais à Fig. 7.
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Charneira estreita, com dentição taxodonter. dentes em

fornato rrVrr (chevron-shaped) , com a convexidade voltada para os
bicos. Ànteriormente, estende¡n-se até pouco à frente da ¡netade
da regÍão anterior; posteriornente, até ¡neia distância da
extremldade posterior. Ern espécirnes conpletos, o núrnero máximo
de dentes contados anterior¡nente é de 12, posteriormente, 11,
totalÍzando 23. Condróforo anplo, triangular, interrompe a
dentÍção sob os u¡nbos. Un espécime (DNpl,f 139) lnostra que
pequenos dentes, 4 ou 5, podern se alojar acirna do condr6foro.

Dlnensõea (l¡rn ) :

t l2L
L'N PI{ 1 1
DNPM 29
DNPM 50
DNPM 156
DNPM 243
DNPI{ 1O5
DNPM 1,42c
s/N 1e
DNPM 87
cP/LE t7 L7
GPl18 399s
DNPM 139
DNPI¡! 10
DNPM 139a
DNPM 1428
DNPM S/N
GPl 1E
DNPM 9

2L,5 10,5
2L ro
2O,O 9
19,0 10,0
19, 0 10, 0
18,5 g
17 ,5* g,5
16, 5 9, O

15,5* 9,5
15,0 I
L4,O 7
13,5 7
12,5 7
12,5 7
72,5 7
r2,o 6
15,O 6
1O,0 6

?:2n l:l'
2,22 lrgO
1,9O 2,OO
1r90 2r5O
2,05 2,25
1,84* 1.90
1,83
1, 63 1, g0
1,89 1r33
2,OO L,75
1r93 L.75
I,79 1,4O
7,79

* Lr79 2r3O
2,OO
2 ,50 2,OO
Lr66 2rO

D
D
E
E
D
E
E
D
E
E
E
E
E
E
E
D
E
D

4
4
2 r5
2 r5
2
2

?,_?
2 r5
3
2
2

?:?

1:l
1r5
1,5

I
6
6
I
6
6
6
6'5
7
6
5
6
3
4

5
5rO
3,5

Oþs. : *, medidas aproximadas.

üêterial: Vinte e cinco ¡noldes de valva direita e valva
esquerda, incluindo ¡noldes internos e externos.

Distribuição: Fornação piauf,
Contendas.

calcário Mocambo e ca Icário

Discussão: Dickins (1963) discutiu três gêneros de Nucuranidae
do Paleozójco Superior, atribuidos previarnente a Nucu_larta, a
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saber: Phestia Chernishev, LgS]- , polidevcja Chernishev, 1951 e
CuTunana LÍntz, 1958. Os três táxons diferem de ÀrucuJa¡a por
exibirem u¡na crista interna que parte do unbo en direção à
margetn ventral. Elias (1957) considera rrausência de condrófororl
en Poljdevcia (caracterfstica descrita por chernishev, 1951, in
Elias, 1957) u¡n rrerro de observação ou tipográficor, o que
torna Polidevcia sinônimo de phestia. Lintz (1958) propôs
CuluLana, como un gênero à parte, baseado apenas na presença de
urn condróforo, portanto, não parece justificada, a rnanutenção
de PoI idevcja e Culunana como táxons à parte, sendo anbos,
provavelmente, sinôni¡nos de phestia. Contudo, Dickins (1963)
reconhece o possfvel valor subgenérico de poTidevcia, para
fornas corn naior alongamento transversal.

Assis (1979), baseado na descrição original de
Stevens (1858) e na ilustração de cordon et al. (Lg6g, Est, 3,
Fig. 251 , atribuiu a forma do Calcário Mocanbo à espécie p.
beTListriata (Stevens, l-858, sem ilustração), táxon cornum no
Pensilvaniano (Elias, L9s7), tendo em vista apenas a sernelhança
Íìorfológica externa, uma vez que Stevens não entra e¡n detalhes
a respeito da dentição ne¡n descreve a nusculatura. Contudo, sua
descrição aconoda, de forna gera1, os espécirnes da Formaçåo
Piauf. Essa designação é tanbén confirnada, no presente
trabalho, através do exarne e conparação dos espécimes estudados
co¡n as descrições e ilustrações da dentição e nusculatura,
elaborados por Girty (l-91.5b, Est, L4, Figs. 1- 9) para ¿eda
beflistriata do Pensilvaniano do Estado de Oklahona, EUA.

Orden Mytiloida Férussac, LB2Z

Superfanllia pinnacea Leach, 18L9
FamfLia Pinnidae Leach, 1819

Gênero Pteronites y|c'Coy , lBA4
Espécie-tipoz Pinna angustatus StoIicza, l_Bz1

Pteronites Mc, coy, 1844
(Est. 2, l"igs. 3 - 6)



Descrição: valvas grandes, cuneiformes, infladas; região
umbonal não preservada; linha de charneira reta, margem ventral
levemente convexa; superflcie ornamentada por finas Iinhas de

cresc i¡nento .

l,laterial: Quatro ¡nol-des internos com valvas conjugadas'

Distribuição: Fornação Piaul, calcário Mocambo'

Discussão: o material da Fornação Piauf é fragrnentário, o què

prejudicou grandemente a descrição e comparações' Entretanto,
AvicuTopinna foi descrita de várias localidades, de sedÍrnentos

de idade pensilvaniana da América do Sul, bem como de formações

de mesrna idade da América do Norte.
Duarte (1938) descreveu AvicuTopinna anerícana de

sedimentos carbonfferos da Bacia do Anazonas. Mendes (1966)

descreveu AvicuTopinna sp. dos sedimentos pensilvanianos da

Formação ltaituba. o material utilizado por ambos autores é de

preservação bastante precária, sendo impossfvel comparaçóes

ninuciosas.
Ner.{eLl et aI. (1953, Est. 30, FiS. 4) ilustrou

Aviculopinna spp. de sedimentos do Pensilvaniano médio do Grupo

Tarna, Peru. o espécime, enbora lnenor, é sernelhante ao material
da Formação Piauí, pela forma geraJ. e pela ornamentação de

finas linhas concêntricas.
Gordon & Pojeta (1'975) descreverarn AvícuTopinna sp'

contudo o ¡naterial é igualrnente rnal preservado e fragmentário'
Urna desígnação especffica, portanto, aguarda material de

melhor qualidade e rnais numeroso.
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Fanllia Pterineidae Miller' 1'877

cênero Leptodesma HalI, 1883

Espécie tipo: .Le.Dtodesma potens Miller, 1"889

Lept sdesÌna sp.
(Est. 2, Figs. 1 - 2')

Descrição: concha pequena' obllgua, inequilateral; valva
esquerda rnais inflada que a direita; umbos distantes da margem

anterior un quarto do comprirnento da conchai bicos prosógiros,
posicionados pouco acirna da linha de charneira; um sul-co raso
abre-se a partir da região urnbonal ern direção à rnargem ventral;
aurfcula anterior curta, pouco destacada do corpo da concha;

nargem ventral convexa; aurfcula posterior anpla, não

diferenciada do corpo da concha,' ornarnentação constituida por
Iinhas de cresci¡nento concêntricas e constrições concêntricas
fracas, irregularmente espaçadas; musculatura anisomiária;
cicatriz do múscul-o adutor anterior pequena, circular, bem

marcada, Localizada sobre a aurfcula anterior, margeada

posteriorrnente por un suporte ¡niofórico pouco narcado; cicatriz
do múscul-o adutor posterior ampla, elfptica, posicionada pouco

acima da altura rnédia da concha; coalescida a esta, está urna

aÌnpl-a cicatriz, fracamente narcada, possivelmente relacionada à

retração do bisso; duas outras pequenas cicatrizes circulares,
posicionam-se na face anterior do unbo, a anterior, maior,
anbas possiveLmente relacionadas à retração do bisso (Fig' 12) -

- Leptodesna sp., aspectos da muculatura: RBA (?) ,
prováveI ¡núscuIo retrator bissal anterior; RBP (?l ,
provavel músculo retrator bissal posterior. outros
sfmbolos cono na figura 7.

Figura t2
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Linha de charneira estende-se por toda margem dorsal
posterior; dente l-ateiral- estende-se por toda esta margem na

valva direitar' na valva esquerda un al-véoto longo e raso ocupa
a nargem posterior dor:sa1.

Dinensões (nm):

ÀL

GP/ r-E 18 2 9
GP/LE L629
sNo col.
DNPM SNO

PM 196 2 r2
1'5
2,1
1r8
L,5

E
E
E
D
D

l-8

19
l-3
l-5

ai

L2
9
7
9

Dtaterial: Cinco moldes internos, incluindo valvas êsquerdas e

direitas, e um molde externo.

Distribuiçáo: Formação PiauÍ, calcário Mocambo.

Discussão: Assis (L979; p. 26, Est. 7, Fig. 5) atribuiu ao

gênero Leptodesma forna de contorno oval, com linha de

charneíra de comprinento pouco naior que o conprj-mento da valva
e con o corpo da concha em ângulo baixo com a linha de

charneira. Este autor não referiu-se à posslvel fragmentação da

aurfcula posterior, caracterfstica que torna seu espécirne
distinto do material descrito neste trabalho, sendo inpossfvel
deter¡ninar tratar-se do mesmo táxon.

Diversos autores (Kindl-e et al . , 1905,. cirty, 19Lsa,
L92?; Duarte, 1938; EIias, l.957 i Korejwo, L975, Manceñido et
aI., L976; Benedetto, 1980a) atribuiran ao gênero Leptodesma,
formas com a aurfcula posterior distinta do corpo da valva. É

possfvel que pela fragilidade da concha todos os espécimes da
Formação Piauf analisados apresenten-se sem a extremidade da
aurfcula posterior. Assim sendo, o rnaterial da Formação Piauf é

conparáve1 apenas a Leptodesma (Springeria) natheri Elias,
7957, do Mississipiano de Oklahona, EUA.
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Um caráter diagnóstico do gênero, presente no ¡naterial da

Fornação Piauf, é a presença de um suporte rniofórico na região
anterior (Moore, 1969, p. N 299).

confirma-se assim a atribuíção ao gênero -Leptodesma para
o material da Formação Piauf, contudo, uma atribuição
especffica aguarda rnaior quantidade de espécimes de nelhor
preservação.

subclasse Pteriornorphia Beurlen, 1944

orden Pterioida Newell , ]-965

suborden Pteriina Newell, 1965

Superfamflia Pteriacea Gray, L847

Famllia Pteriidae Gray' 1847

cênero Pteria, Scopol- I i , 1777

Espécie típo: Mytilus hirundo Linné, 1758

( Est
?Pter ia

1, Figs. 10 - l"L)

6inoní¡nía:
IgTg - Pteria duartei Mendes, P. 31 , Est. 2, Fig. 6.
1966; Assis, p. 23, Est. 4, Figs. L - 2.

Descríção: Concha pequena, inequilateral-, corpo oblfquo em

relação ao eixo da charneira; valva esquerda inflada, estando
cornprimidas poster iorrnente; Umbos prosógiros, bicos pouco

el-evados acima da charneira, distante um terço do cornprirnento

da concha atrás da extremidâde anteriorr' ¡nargem anterior dorsal
reta, extremidade anterior arredondada, margem ventral
levemente convexa; um sulco abre-se a partir dos umbos até a

margem ventral; extrernidade posterior projetada um quarto do

comprirnento da concha atrás da extremidade posterior da

charneira; margern dorsal posterior reta; cicatriz do múscu1o

adutor anterior circular, bem marcada, posicionada na região de

inserção da aurlcula ao corpo da concha; um exempl-ar (DNPM

245') , un molde interno de valva esquerda, tem preservada uma
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cicatrlz próxlna à extre¡nidade posterlor, sobre o corpo da
concha, que possivelmente trata-se do rnúscuì.o adutor posterior;
duas outra cicatrizes, pequenas, bern ¡narcadas posicionadas na
face anterior do u¡nbo possivelrnente estão relacionadas ao blsso
(Fig. 13).

Figura 13 - ?Pteria, aspectos da nusculatura: MB,
bissais. Outros sfrnbolos como na figura Z,

Dentes cardinais ausentes ou não preservados;
esquerda, urn dente lateral ocupa toda a margen dorsal
bifurcando-se junto à ext.re¡nidade posterior.

Dinensões (nm):

rnúscu los

na valva
poster ior

ÀL
DNPM 221
DNPM 245
sNu col.
sNo col .
DNPM 27O
DNPM 077
DNPM 106

E
E
E
E
E
E
E

13
!2
l2
11
10
10
9

2,L
2 r4
2 r4
2 r2
2r5
2 to
2r2

6
5
5
5
4
5
4

l,laterl,ât: Sete noldes fragrnentários de valva esquerda.

Distribulção: Fornação Piauf , calcário Mocambo.

Discussão: Mendes (1966) descreveu pteria duartei da Formação
Itaituba ( Pens i lvaniano), Bacia do Amazonas, a partir de
¡naterial fragrnentário. Assis (1979) atribuiu à espécie de
Mendes o material da Fornação piauf por ele estudado, devido à



semelhança da

encontrado.
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morfologia externa con seu único espécirne

Dozierefla goldi descrita por Newell (194oa; p. 2a4 ' Est.
L, Figs. 14 - 22] é um táxon af i¡¡ ao material da Formação

Piauf, porérn, a rná qualidade da preservação da região anterior
dos diversos espécirnes aqui descritos não esclarèce a possfvel
existência de dentição cardinal.

o gênero BakeweTia citado por Katzer (1903) da For¡nação

barreirinhas ( Pernocarbon f fero) Bacia do Ànazonas, foi descrito
por diversos autores (è.g., Chronic, L953ì Winters, 1963) de

formações de idade perniana norte-americana s . Embora de forrna
geral semelhante, distingue-se do naterial- da Forrnação Piauf
pela aurfcula posterior rnais destacada do corpo da concha e

pelo suJ-co lateral nais fortenente ¡narcado.

É duvidosa, portanto, a atribuição de Àssis (I979) ao

gênero Pteria pela inconsistência da designação de Mendes

(1e66).
Preferiu-se colocar ern dúvida a atribuição de Assis

(I979]- e aguardar material em naior quantidade e de nelhor
presêrvação para u¡na atribuição taxonô¡nica mais consistente.

Fanllia Àviculopectinidae Meek & Hayden, 1864

AvicuTopecten H'CoY. 18 51

rspécie-tipo: AvicuTopecten planorradjatus Hind, 1903,

AvicuTopecten trichotornus Xegel & costa, 1951

(Est, 1, Figs. 12 - 15)

s inonlnl¡ :

1936 - AvicuTopecten
1937 - Av icufopecten;
19 51 - Av icuTopecten
1966 - Avicúfopecten
I979 - AvicuTopecten

sp. ; Duarte , p. 2.

Paiva & Miranda , p. 27.
trichotonus; Xegel & costa, 1951, p. 9.
canposi, Mendes, p, 43, Est. 5, Fig. 4,

trichotonus; Àssis, p.29, Est.3, Fig.
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- 5.
1980 - AvicuLopecten trÍchotoÌnus; Àssi6, p. 201.

1985 - Aviculo¡secten trichototnus; Rocha-ca¡npos & Àrchangelsky,
p. 233

L992 - AvicuTopecten; Ànelli et al., P. 5o2

Descrlção: concha pectinóide, pequena, áclina, levernente
inequilateral, fortenente inequivalve, valva esguerda inflada,
aurfcula anterior com extre¡nidade arredondada, aurfcula
posterior ponteaguda. À aurfcula anterior une-se ao corpo
principal da concha por u¡n sulco l-eve¡nente encurvado, a

posterior por um sulco retil-fneo. Bicos situados levemente
acirna da linha cardinal, Ieve¡nente prosógiros. Val-va direita
fracamente convexa, apresentando profundo sinus bissal sob a

aurlcula anterior. Área cardinal longa, pouco menor que o

cornprimento da valva. A ornarnentação consiste de costelas
radiais fasciculadas, mais be¡n ¡narcadas junto à margem ventral-;
as costelas radiais principais originan-se na região umbonal e

fasciculam-se junto à rnargern ventral; entre as costelas radiais
principais, na altura ¡nédia da concha, intercalam-sè entre uma

ä três costelas secundárias; aurfculas ornamentadas co¡n

costel-as radiais e linhas de cresci¡¡ento concêntricas bem

evidentes. À ornanentação da valva direita consiste de costelas
radiais fracamente narcadas, não fasciculadas.

Dinensõea (nm):

CALAUE

ñ.c--Í-
DNPM 231 E --- 2t 6 822
DNPM 116 E 22 24 74:
DNPM 073 E 12 l-3 3 7 20^
DNPM 231 E 1-7,5 L7,5 5 770^::'- ió'- Á ts!
DNPM l-96 E --- 21 5 A20^
GPl18 1608 E --- !7 4 772

oDNPM 256 E --- 14 4 le"-
GPI1D 1559A E r4 15 4 742
õñb¡r-rló---- ¡ 11 12 3 74o



GP/ r"E 1s 59
cP/l-E r-666

L2 ,5
15

840
930

1-3

1,¡

I'laterial: Trinta e quatro moldes internos e

fragmentários incluindo valvas esquerda e rarasl
clireitas.

externos
va lvas

calcárioDistribuição: Formação Piauf,
Contendas.

calcário Mocambo e

Discussão: AvicuLopecten trichotoÌnus Kegel & costa, 1951, foi
erigido por diferir de A. scalaris Herrick, pel"a ¡¡aior
convexidade, peJ.o bico mais proerninente e fasciculação das
costelas nenos desenvolvidas. Trata-se da única espécie
for¡nalmente descrita de sedimentos da Fornação Piauf.

Possivelmente, AvicuTopecten canposi Mendes, L966,
descrita de sedi¡nentos dâ Fornação ftaituba, Bacia do Ànazonas,
trata-se de forna coespecffica ao material da Formação Piaul. O

espécine ilustrado por Mendes (l-966, p. 43; Est. 4, Figs. l-, 2)
possui forma e padrão de ornamentação muito semelhantes,
contudo, a sinonfmia só será devidarnente escl-arecida con o

exa¡ne pessoal de amostras da Formação ltaituba.

Subclasse Pa leoheterodonta Newell, 1965
Ordem Trigonioida DaLl, 1889

Superfamflia lrigoniacea Lamarck, 1.819

Fanflia Schizodidae NeL¡eÌI Â Boyd, 1975
cênero Schizodus de Verneuil & Murchison, 1844

Espécie-tipo: ¿xj¡us obscuîus SovJerbyf L82I (por designação
subsequente de de Verneuil., 1845)



Schizodus .e-lpinus (HalL, 1858)
(Est. 3, Figs. I - 4)

6 inoní¡nia :

1966 - ? Schizodus amazonicus Mendes; Þ. 42, Est. 5, Fiq. 3;
1979 - ? Schizodus amazonicùs Mendes; Àssis, p. 34, Est. 6,

Figs. 1 - 2.

Descrição: concha subtrigonal, rnédia, levemente inequilátera,
equivalve. Margen anterior semi-circular, margem ventral
Iigeiramente convexa/ ¡nargem posterior obliquamente truncada,
nargem dorsal curta e reta, paraLela ao eixo de maior
comprirnento. concha noderadamente inflada, obesidade máxi¡na

posterior ao umbo. Unbo alto, situado atrás da extrenidade
anterior a 1/3 do comprirnento total da concha; bico ortógíro.
Carena bem marcada, moderadamente encurvada. Lúnul,a e escudo
ausentes. Charneira esquizodonte, curta. Dente pivotal esquerdo
não estendido posteriormente, en forma de cunha, de base
triangular e l-eve sulco nediano voltado para região umbonal, O

dente principal da valva direita é o mais anterior dos
pivotais, possuindo margem anterior reforçada, extrernidade
aguda e base trianguJ-ar, separado, por um hiato da charneira,
da rnargen posterior dorsaL. Em cada valva, está presente um

dente pouco distinto, alongado, posterior ao dente principal na

valva direita e anterior a este na valva esquerda. Ninfas e

dentes Iaterais não distintos ou ausentes. cicatrizes dos
núsculos adutores anterior e posterior bem elevados, situados
um quarto da altura abaixo dos bicos, aproxinadamente iguais em

área, sendo o anterior de forma mais elfptica e o posterior
subcircular. Cicatrizes dos núsculos retratores anterior
(elfptica) e posterior (alongado) presentes entre os adutores e

o bico; cicatriz do múscuLo elevador do pé na extremidade do
umbo. Linha paliaÌ Íntegra, un quarto da altura distante da

margem ventra l^ (F.ig. 14).



Figura 14 - SchÍzodus alpInus, aspectos da
retrator Pedial Posterior; RPÀ'
anterior; EP, elevador PediaI '

DlmsnBõea (nD):

musculatura: RPP,
retrator pedial

DNPM 162
DNPM 169
DNPI'I 211
s/No col.
DNPM 136
DNPM 217
s/No 13
DNPI{ 195
DNPU 212b
DNPM 23A
S/No Col.
DNPM 212a

27r, 22,5
27 2L
24,1 20
24* 22
23,6* L9,9
23,l 19.5
22.2 18,5
2L,7 18,5
20 t7
L4,2 12,6
13 11
11 10

10,5 L,20* Ir4
10 1,38 t,3
11 r,2o t,4
11 I,LO* 2
9 1, Lg,' L.4
10 1, 18 1,6
9,5 t,2o 1,8
9,5 L,t7 1,8
9,2 1,18 r,4

1,3 2,O
1, 18 1r 8

4,1 1,10 2,O

E
D
E
D
D
E
E
E
E
E
E
D

I
8'2
7
5r4
7'2
6
5r 1
5
6
3 r2
3
2,5

õEs.: *, ¡nedidas aproxinadas.

t{aterial: Vinte e dois rnol-des internos de valvas direitas e

esquerdas, incluindo espécines fragrnentários.

Dlstribulçãos Fornação Piauf, calcário Èlocambo.

Discussão! Schizodus alpinus (HêII), descrito e ilustrado por

Newell & Boyd (lg75i Figs. 38 À-H e 39 À-C), de sedinentos do

pensilvaniano médio e superior (provavellnente Desrnoinesiano)

dos Estados Unidos, apresentan nesno padrão geral de norfologia
externa, caracterfstica conum à rnuitas espécies do gênero/

incl-usive para as formas menores, da espécie da Formação Piauf
(FiS. 15). a atribuição a S. aTpinus à espécie agui estudada



39

I
tx

rQ

ro
to
o

oS. sup¡n'eis (Wi¡en, rS. ¡fpint¡s (N.sl,c XS' supri'osÈ (Boyd 1È ÂSchizodus sp'

1963i h¡hâtho) NervcÍ, 1975) (GoonLa 1969)

Figura 15 - Gráfico de dispersão
(AIt. ) para 4 espécies

conprinento (Conp. ) versus altura
afins a Schizodus a-7 pinus.
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deve-se, pl'-ime iramente, à dentição e aos sulcos estreitos e be¡n

narcados , proxirnos à reg ião ulrnbona I , para a inserção dos
núsculos retratores do pé. Os autores acima citados
consideraram essa espécie como de ampla distribuição
cronológica, a partir do Atokano (idade do cal-cário Mocanbo
segundo Campanha & Rocha-campos, f979'l ao Virgil-iano, dos
sedimentos de vários estados anericanos, .S. afpínus difere de
S. supaiensis I,ùinters, do Perrniano da Arnérica do Norte pela
posição ¡nais central da região unbonaL e contorno mais anguloso
das nargens dorsal e ventral da margen respiratória.

s. cuneatus Meek ilustrado por Shinmer & Shrock (1955), e

descrito por Morningstar (7922), e outros descritos de
sedimentos pensilvanianos dos Estados Unidos, difere de
S.alpinus por apresentar região posterior rnais desenvolvida e
região umbonal mais próxima à região anterior.

Mendes (1966) descreveu S. amazonicus, de sedimentos da
Formação Itaituba, Pensilvaniano da Bacia do Anazonas, a partir
de um único exenplar fragmentário, que não exibe nenhuna
caracteristica da charneira ou da nusculatura. Assis (L979)
atribuiu a S. anazonjcus o material da Formação piauf. Em sua
descrição, Assis não justificou devidamente tat atribuição. É

possfvel, contudo, gue através da obtenção de novo rnaterial, a
espécie amazônica possa ser sinonirnizada a .S. a-Zpinus.

conzalez (1,969) descreveu Schizodus sp. a e Schizodus sp.
b de sedimentos da Fornação caño fndio, pensil-vaniano da
VenezueLa. Embora Gonzalez não tenha se referido às
caracterfsticas da charneira e nusculatura, considera-se, pela
forna geral rnuito semelhante, e, tendo em vista a idade do
¡naterial e proxirnidade das bacias, seja possfvel- tratar-se de
fornas coespecíficas.

Schizodus nocamboensis sp. n.
(Est. 3, Figs. 5 - 7)
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Holótipo: DNPM 245ì local idadle-tipo: afloramento situado na
Fazenda Mocambo, Muni.r:fpio de José de Freitas, Pi; estrato-
tipo: Forrnação Piauf.

Parátipos: DNPM 244, DNPM 074, DNPM 291, GP/LE LB32, cP/1E
1558, DNPM 302, DNPM 267,

Epíteto especifico: Referente à Fazenda Mocambo, onde aflora o

calcário hornônimo.

Diagnose: Concha pequena, dentes cardinais não sal-ientes da

área cardinal-, presença de um sinus palial raso; cicatrizes dos
¡núsculos retratores pediais pequenas, circulares, próxinas à

área cardinaL.

Descrição: Concha subtrigonaJ-, pequena, inequiJ.átera, aLongada,
equivalve, ¡nuito cornprirnida. ¡,largem anterior serni-circular,
contfnua com a nargem ventral, esta, Levenente convexa;
extremidade posterior espatuliforrne, con truncamento forrnando
ampla margen respiratória; margen dorsal curta e reta. Umbos

pouco proeminemtes, bicos situados a 1/3 do comprirnento atrás
da extrernidade anterior, fracamente prosógiros. Charneira
esquizodonte, curta. Dente pivotal esquerdo ben desenvofvido,
não estendido posteriormente, co¡n extrernidade triangufar, e con
tênue sulco na face voltada para a região umbonaÌ. Dente
pivotal- da valva direita é o anterior dos pivotais, sub-
triangular, afastado da margem cardinal posterior devido a u¡n

hiato da charneira. Há um dente Lateral tênue, alongado, em

cada urna das valvas, Ninfa pouco distinta apenas en um molde
interno de urna valva direita. Cicatrizes dos músculos adutores
anteríor e posterior elevadas , L/4 da al-tura abaixo da
extremidade do umbo, iguais em área, sendo a anterior de forma
ellptica e a posterior circular, anbas bem marcadas. Cicatrizes
dos múrsculos retratores do pé presentes entre os adutores e o
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bico, o anterior nais alongado, unido por uìn lnstimo ao adutor,
o posterior, circular, separado do adutor, ambos com área
equivale-rnte a L/8 da área de u¡n adutor. cicatrÍz do múscul-o

elevador 
'-l 
o pé situado sobre o bico. Linha palial distante da

margem venl:raI L/4 da altura, com sinus palial arnpJ,o e raso
(Fis. r.6).

Figura T6 - Schizodus nocamboensis sp. n,,
musculaturar sP, sinus paì-ial,
na f igura l-l-.

Dinensões (nm):

aspectos da
Outros sfnbol.os como

L/2 L CA

DNPM 244
DNPM 074
DNPM 291
DNPM ].9 5
s/N 20
SP 1b
GPlLE 1-832
DNPM 267
GPl18 r-5s8
DNPM 302

12,4 8,1
L0 6,2
9,1 6
12 7,7
1-1, 5 8
9,L 6,4
L2,5 8,5
8,5 5,1

I
1l-

4 1,53
3 1..61
3r5 rr52
4 \.69
5 L,44

1t42
4 L,47

1__ !'_2',
4,2

D
D
E
E
D
D
D

E
D

D

1,5
1
1r 5
1r8

1,5
2
1r 1
1,8

2r7
3'1
2,O
t ,97
2
2ra3
2,L2
2 ,31
2 ,22

Material: Vinte noldes internos de valvas direitas e êsquerdas,
incluindo espécirnes fragnentários; raros moldes externos.

Distribuição: Formação Piauf, cal-cário Mocanbo.

Discussão: Newèll Boyd (1975) discutira¡n Schizodus cf.
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reekanus cirty, 1899. Esses autores cha¡nam a atenção para o
fato dè que a descrição de Girty é confusa, sendo S, rneekanus
uma unidade taxonômica irreconhecfvel . o ¡naterial -ilustrado e

brevemente discutido por Newell- & Boyd (1975, p.113, Figs, 48

,'l -B) provén do Pensilvaniano médio de Oklahorna, EUA, ¿ttribuido
ít schizodus cf. meekanus, sendo o ¡nais cornparáveJ, à espécie da

Formação Piauf. Porén, Schizodus mocanboensis possui linha
palial corn arnpJ-o sinus palial sob a cicatriz do rnúsculo adutor
posterior. À l-inha pal-ial de S. cf meekanus é fntegra.

Autores como Thomas (1928) e Newell et al. (1953), que
tinham disponfveis as ilustrações de Girty (1899), atribuiran a

,5. cf meekanus, espécies do Pensilvaniano do Peru, co¡n bicos
opistógiros, enquanto S. mocanboe¡sis apresenta bicos feve¡nente
prosógiros.

Alguns fragrnentos de região umbonal- e espécÍes completos
de ¡ná preservação das estruturas .internas (DNPM 181a e DNPM

18Lb) poderão, através de próximas anostragèns, serem
atribuidas às fornas maiores de s. mocanboensis -

Schizodus sp.
(Est. 3, Fig, 8)

Descrição: Concha rnédia, subtrigonal, inequilátera, alongada
posteriormente, obesa. U¡nbos proerninentes, próxirnos à

extremidade anterior, ortógiros, elevados sobre a Iinha de
charneira; carena unbonal bem marcada, l-èvemènte encurvada.
Margem dorsal posterior reta e longa, em ângulo be¡n distinto
com o eixo de maior cornprimento da concha; extremidade
posterior não preservada. Margen ventral levemente convexaf
margem anterior arredondada. Um exenpl-ar ( DNPI.{ 167r, molde
interno de valva direita, exíbe o molde do dente principal de
charneira do tipo esquizodonte. Cicatriz do múscuLo adutor
posterior bem marcada, circular, posicionada na al-tura média da
concha, na região da carena unbonal (Fiq. 14).
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Figura 14 - schizoduÉ sp., aspectos da ¡nusculatura. sfmbolos'
cono na figura 12.

DlnenBões (nn):

oÀLcv Ll2L CA

DNPM 167 E 28* 27
DNPM 164 D 30* 25

7
8'5

9
7

1r03 1193
I,20 1,47

Obs.: *, medidas aproxinadas.

l{at€rial: Dois rnoldes internos fragrnentários.

Dlstrlbuição3 Formação Piauf, calcário Hocanbo.

Dl.ecussão: Àpenas dois ¡nol-des internos foram, até o nomento,

encontrados no ¡naterial da Fornação Piauf. os espéci¡nes díferem
de s. aTpinus, peLa região posterior bern pronunciada e umbos

situados junto à rnargern anterior e carena umbonal rnais

fortemente ¡narcada.
Schizodus sp. assemelha-se a .S. cuneatus l{eek

descrito e ilustrado por Morningstar (L922' p. 223, Est. 13,

Figs. 1 e 2), da qual difere pela sua carena umbona I mais reta.
À extremidade anterior não está, Ínfelizrnente, bern preservada
para uma comparação mais acurada. A¡nostras adicÍonais poderão

nostrar una maior proxinidade entre as duas espécies'
o exeñplar DNPM 167, molde interno de valva esquerda,

aproxima-se de S. acu¡njnatus (Hoare et a1. , L978ì p. 1029, Est.
2, Figs. 17 e 18), Esta, porém, possui uma carena u¡nbonal reta
e urna nargem dorsal subparal.ela ao eixo de ¡naior compri¡nento da

concha.
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Superclassè Heterodonta Neunayr, 1884

ordem Veneroida H. Adams & À. Adans, 1856

Superfamflia Carditacea Fl,ening, 182O

Farnf l-ia Permophoridae van de Poel,, 1959

subfanflia Permophorinae van de Poel.' 1959

Gênero Permophorus chavan, 19 54

EEpécie-Tipo. Arca costata , Bror^¡n, 18 4 1

Pernophorus subcostatus (Meek & worthen, 1865)

(Est. 2, Figs. 7 - Lo)

Sinonímia:
1865 - Pleurophorus subcostatus lleek &

1951 - Pl-europhorus; Kegel, p.16
L979 - Permophorus subcostatus (Meek

p. 40, Est. 4, Fig. 3 e 4.
1980 - Permophorus subcostatus; Assis,

Worthem, p .246 .

& Worthen, 1865); Assis,

p, 2o1 - 2o2.

Descrição: Concha média, subretangular, equivalve,
inequilátera, muito aLongada e ¡nais al-ta na direção posterior,
inflada na região mediana do comprirnento e da altura. Região
umbonal discreta, bicos prosógiros situados pouõo atrás da

extremidade anterior. Margem dorsal- reta ou levemente convexa,
¡nargen ventral retillnea, com sulco a¡npÌo e raso pouco a frente
do cornprirnento ¡nédio. Extrenidade anterior reduzída, em ângulo
de 1200 com a margern dorsal, extre¡nidade posterior arredondada.
Superffcie ornarnentada com Iinhas de crescimento irregularmente
espaçadas, ben marcadas, a região posterior apresenta en torno
de 4 costelas radiais pouco rnarcadas. Lúnula pequèna, ben

narcada, escudo longo, de formato lanceoLado. Ninfas não

visfveis ou ausentes nos mol-des internos. cicatrizes dos

¡n(rsculos adutor anterior e de posslvel retrator pedial bern

narcadas, posicionadas junto a extremidade anterior, Iadeados
posteriormente por suporte rniofórico bern evidente. cicatriz do

¡núsculo adutor posterior igual en área ao adutor anterior,



f raca¡nente narcada, poeiclonada atrás
Junto a rnargen dorsal (rtg. 18).
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do cornprimento rnédlo

Figura !8 - Pernophorus subcostatus, aspectos da ¡nuscu-latura: RPA
' (?), rètrator pedial anterior' outros sfnbolos cono na

fiqura 7.

Dentição ì precariamente preservaQa. valva direita com

possfveJ. alvéolo para dente cardinal (2) da valva esquerda,
nargem dorsal da valva direita corn possfvel função de dente
lateral (PIII), separada por longo sulco do dente lateraL PI .

Dl¡nensões (En):

ÀLÀLO

DNPM O?9 D 20, O 9,0 4,0 2,22 1,12
DNPM 233 D 17,5* 7 ,5* 2,33
s/N col. D/E 9,2 5,5 7'4L
DNPlir 238 D --- 9,1 3,9 1,16
DNPM o?7 D L7.O 7,6 2,5 2,2 L,52
DNPM 083 E 16,6 --- 2,4
DNPM 264 E 14,O 7,O 2,L 2,OO 1,66
GP/18 1821 D 14,0 6,O 2,9 2,33 1,03
s/N D 13,5 6,6 2,5 2,06 Lr32
DNPlrr 089 D 13,1 6,1 2,9 2,14 1,05
DNPIÍ 08 E 13,0 7,r 3rO 1,83 1,18
ÍilN 1 D 13,0 7,Q 2,O 1,86 L,75
DNPM 161 D 72,6 6,0 2,L
DNPM 161a D 72'5 6,1 3,0 2'o 2,o
GP/18 1645 E LL,2 6,0 2,5 1,86 7,32
DNPM O4O D lL,o 5,9 2,1 1,86 1.40
DNPM 231 E 11rot( 4,O 2,52 -j-
DNPM 143 E 8,9 4,L 2,O 2,!7 I,O2
DNPM 233 D 8,9 4,0 2,O 2t22 1,00
DNPM S/N 6 E 8,O 4,1 2,r L,97 Ot97
DNPM 274 D 5,5 3,0 1,5 1,83 l-, 00



DNPM 261 2r4* 1r0 2,4

Obs.: *, medidas aproximadas.

¡{laterial,: Trinta e sete moldes internos e externos de vaÌvas
esquerda e direita, incluindo espécines fragrnentários,

Distribuição:
Meruóca.

Fornação Piauf, calcário Mocambo ca lcár io

Discussão: chavan (1954) propôs o gênero Permophorus para
for¡nas com charneira de caráter carditóide atribuidas, até
então, ao gênero Pleurophorus. Esse autor descreveu para o novo
gênero a fórmul-a charnelar, 2 (4b) PII - (3a) 3b PIII a partír
de um exenplar de P. albequus Beede, 7902. Newell (1957), a

partir do exarne de espécimes permianos dos Estados Unidos, não

encontra o dente cardinal 34, e acrescenta o dente lateral- PI;
assin, prôpos a fórmula 2 (4b) PII - 3b (Pf ) PIII. No exame dos
espécimes da Formação Piauf não foi possfvel encontrar dentes
cardinais na val-va direita. somente un exempl-ar (DNPM 161-),

nolde interno de val-va direita, nostra una depressão acírna e

anterior ao múscul-o adutor que, possiveJ.mente, venha a tratar-
se de um aLvéolo para o dente cardinal 2 da val-va esquerda. À
fórmula proposta para as fornas do calcário Mocambo, até o

monento, seria (2) PfI - PI (PIII). É frequenternente citada na

bibliografia a não preservação da dentição nas espécies
atribuidas ao gênero.

Assis (1979), baseado na norfologia externa , atribuiu
as fornas da Formação Piauf ao gênero Permophorus. Contudo, a

relaçáo comprimento/ altura do ¡naterial- da Formação Piauf
conparada con outras espécies descritas na l-íteratura
internacional não evidencia diferenças narcantes (FiS. 19).
Aliado a j.sso, a descrição do rnaterial é nuito próxina da

diagnose do gênero no artigo de Newell (L957 | p. 9). Atribui-
sê, portanto, as formas do Calcário Mocambo ao gênero
Permophorus.
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XP. sobcosLtu DP. træili'gis -P. rlbcqnus
(r¡€st t¡brlho) (Mü!dë5, 1966) (Ckorric, t952)

^P. 
âlbêqìna OP. dbcqu¡¡s !ÞDSr¡s

(Ncwe[, l9¿0) fNcwdl, l91O)

Figura 19 - cráfico de dispersão
(À1t. ) para 5 espécies

comprinento (Comp. ) versus altura
de Perrnophorus.
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Meek & Worthen (1865) descreveran P.su.bcosùatus do

Est-ado de IlIinois. Essa forna, de idade pensilvaniana, está
il-ustrada e¡n Shirnrner ¡l Shrock (1955, p. 4L3, Est. 165, Figs.
33). À ornarnentação :radiaI, constituida por 4 ou 5 tênues
costelas, associada às cicatrizes musculares, são muito
se¡nel"hantes às for¡nas agui descritas. Àssis (1979) atribuiu
estas fornas a P. subcostatus.

Superfanllia crassatelfacea Férussac, 1822

Famlfia Àstartidae Boyd & Newell, 1968

Gênero AstarteTl-a HalI, l-858

nspécie Tipos .Astartef f a vera Hall, 1858

AstarteTTa subquadrata Lee & cirty, 1909
(Est. 4, Figs.1 - 6)

DescrÍção: concha pequena, de cornprirnento pouco maior que a

al,tura, moderadanente inf Iada,' l-inha de charneira encurvada,
margen ventral levernente convexa, crenulada internamenter'
margen dorsaL posterior sub-para1ela à margem ventral,'
extre¡nidade anterior aguda, extrernidade posterior truncada;
margem respiratória pouco maior que a metade da altura. Unbo

baixo, co¡n bico fortenente prosógiro, carena umbonal distinta,
em ângulo de 450 coÌn o eixo de maior cornprirnento. Valvas
ornamentadas con costêIas concêntricas regularmente espaçadasf
I por lnillrnetro, na altura nédia de urn exemplar de cornprimento
5r5 mm. Lúnula e escudo côncavos, alongados, bem marcados.
Charneira com dois dentes cardinais en cada valva. Dente
cardinal anterior da valva esguerda formado a partir de un
espessanento da nargem da charneira, o posterior é triangular e

mais robusto que o anterior. Dente cardinal anterior da valva
direita, be¡n desenvolvido; o posterior pouco evidente. Margem

anterior dorsal- da valva esquerda aguda atuando como um dente
lateral, acornodando-se em un longo suJ-co na margem anterior da
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valva direita. rguahnente, a margern posterior dorsal da valva
direita funciona cono dente lateral que se encaixa em uma

depressão longa na ¡narge¡n posterior dorsal da valva äsquerda.
Fórmula charnelar, segundo Bernard & Munier-Chalmas :

Poat. vD PrIr D(5b) -- -3b---ÀI--- (ÀI I r, Ànt.
vE Prv-*-- -PrIn-- --lb-- --2 ÀrIi

e segundo o sisterna de sternmann, rnodif icado por Boyd e Nelrell
(1968):

Po8t. vD 1

vE10

Figura 20 - AstarteTTa
RPU, rètrator
na figura 11.

Dinonsõês (nn):

0 10 (1) ADt.
(1) (0, 1

subquadrata, aspectos da musculatura:
pedial unbonal. Outros sfmbolos co¡no

(o)
1

(n)
(D)

101
010

Cicatrizes dos músculos adutores grandes, iguais em área, o

anterior subcircular, fortemente marcàda; o posterior circular,
pouco marcada. Cicatrizes dos ¡núsculos retratores pediais bern

marcadas, subcirculares, junto aos adutores. Linha paIial
fntegra, distante da margem ventral 1/4 da altura (Fig. 20).

( ..)

.¡¡
-t

Li2LA O

DNPM 163
DNPH 167
DNPM 277a
DNPM ].8 2
S/No 35
GP /rE 1592

10, 6 9
7,5 5,5
7,5 5,5

7 5,6
l5

2r5 L,r-l 1r8
2 L,36 7,4
1,8 7,36 1,5
1,3 r,42 L,9
1,5 1,35 I,9
2 !,4O r,3

!;
E
D
D
E
E



DNPM 053
DNPM 277b
S/No s5
DNPM 273
GP/1E 1825
DNPM 258

D
E
D
E
E
E

6,9
6'8
6
5,5
5 r2
3'9

5r4 1r8 7127 1n5
5,5 L,5 L,21 1,8
4,2 1,1 1,50 1,9
4 I 1,37 2,Q
3,6 ar2 I,44 1r5
2,4 O,9 L,63 1,3

¡,laterials Vinte e dois ¡noldes de valvas direitas e esquerdas
incluindo noldes internos e externos.

oistríbuição: Formação eiauf, calcário Mocambo.

Discussão: Ciriacks (1963) chamou a atenção para a simitaridade
entre À. subguadrata Girty (1909) e .4. nasuta Girty (1909).
Embora esse autor não as tenha sinonimizado, reconheceu como

sendo provável serem ambas as formas membros de uma mesma

espécie de morfologia variáveI e de anpl-a distribuição
geográfica.

A comparação do material da Formação piauf com À.
nasuta, descrita por Newell et al. (1953) de sedimentos
pensilvanianos do Peru, é dificultada pelo crftico estado de
preservação de atributos morfológicos, tais corno, dentição e
muscul-atura. O material da Fornação Piauf é comparável à
espécie permiana AstarteTTa subquadrata descrita por Chronic
(1952) da Formação Kaibab, Arizona, EUÀ, particularmente quanto
à dentição cardinal, estando, contudo, a dentição LateraÌ mais
forte¡nente narcada na espécie americana.

A. subquadrata, descrita por Winters (L963) da Formação
Supai, Per¡niano do Arizona, rnostra um padrão de ornanentação de
linhas concêntricas de crescimento semelhante ao das forrnas
aqui descritas. Diferem, contudo, por serem menos al-ongadas
posteriornente e possuirem rnargens dorsal e ventral paralelas,
o que resulta e¡n urna margetn respiratória maior, à senelhança de
A. nasuta.
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Figura 21 - Gráfico de dispersão conprimento versus altura de 6
espécies de .Astarte-ll.a.



A espécie da Formação piaul possui a região posterior
rnais desenvoLvida que as forrnas sirnilares descritas na
literatura disponfvel (Fig. 21) .

Benedetto (198O) ilustrou fragrnento de .Astarte.?.Ia sp. b
(Est. 6, Fig. 12) proveniente de sedirnentos pensilvanianos da
Ilormação Caño Indio, Venezuela. Esse material aproxima,-se do da
Formação Piauf pelo padrão de linhas concêntr.icas de
crescimento, maior alongamento da região posterior e forma
aguda da região umbonaL. O espécine, contudo, é fragmentário e
não tem sido feita referência à dentição.

À despeito das dj-ferenças aci¡na apontadas entre a
espécie da Fornação Piauf, que parecem consistentes, e formas
próxinas, preferiu-se, no nÕmento, atribuir este material- à
AstarteTla subquadrata, tendo em vista a variabilidade
norfol-ógica que parece caracterizar as espécies do gênero,

Subfanflia Or iocrassatel inae Boyd & Nevre1l, 1969
Gênero orìocrassatel.l.a Etheridge Jr. , LgoT

nspécie-fipoz OriocrassateTTa stokesi Etheridgé, 1907
OtiocrassateT 7a piauiensis sp. n.

(Est. 3, Figs. 9 - 13)

flolótipo: DNPM 234t Local idaale-tipo: af]-orarnento da Fazenda
Mocambo, Municfpio de José de Freitas, pi; estrato-tipo:
Formação Piauf.

Parátipos: DNPM 2214, DNpM2Li"B, DNPM 076, DNPM 220.

Epíteto específico: com referência ao Estado do piauf.

Diagnose: Charneira de tananho rnédio; dente cardinal 3a
evidente na margen anterior, na valva direíta; resilffero
trianguJ-ar, com o eixo perpendicuJ-ar à linha de charneira, nâo
expandido posteriorrnente; septo espesso, área ligarnentar muito
reduzida, Concha ornanentada com larneLas concêntricas; região
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umbonaL próxima da metade do comprlmento.

SLnonlnia:
1992 - oriocrassatella; Ànelli et al., p. 5o2.

Deecriçäo: Concha pequena, ovaI, alongada, ínequilátera,
equivalve, rnuito comprimida,. região umbonal achatada, con
crista interna pouco nftida partindo dos bicos en direção à
¡nargem ventral; bicos pros6giros; carena umbonal pouco marcada,
reta. Região anterior semi-circular; nargem ventral convexai
extremidade posterior truncada; nargem respiratória pouco menor
que a metade da altura. valvas orna¡nentadas por lanelas
concêntricas, regularmente espaçadas, algumas bifurcam-se junto
às extrernidades anterior e posteríor. Lúnula e escudo ausentes.

Dente cardinal anterior (21 da valva esquerda, mais
robusto ventralmente, não bff ido,. dente cardinal posterior
esquerdo (lb) del-gado, con forrnato levemente sigrnóide; dente
cardinal posterior da valva direÍta (3b! detgado, espessado nas
duas extrernidades; dente cardinal anterior direito (3a)
distinto, formado a partir de uma projeção da rnargern dorsal-
anterior. En cada uma das valvas ocorre urn resilffero
triangular, de eixo maior perpendicular a linha de charneira,
separado de estreito sulco ligamentar (I) por um septo espesso
e ben definido. o espécirne DNPM 22la, moìde interno de val-va
esquerda, mostra os dentes laterais anterior (Àf I) e posterior
(PIf). Na borda anterior da valva direita situa-se o dente
lateral (ÀI); outro, nenos nÍtido, ocorre na marge¡n dorsal
posterior (PIII). À fórnula dental proposta, segundo Bernard &

Mun ier-Cha l"nas, é:

Posterior VD (PIII)---lsr 3b--3aÀI Ànterior
VE PfI lBr{b--2-----AII,

e segundo o sistema de notação de sternnann, simpì.ificado por
Boyd & NeweLf (1968):
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Posterior vD (1) ler
vE 1 lar

e 11.

Dinensões (l'ltn):

(0) 1 Ànterior
1

101
1010

Cicatrizes dos ¡núsculos adutores anterior e posteri.or na
altura da extre¡nidade dos dentes laterais; cicatriz anterlor'
¡nais alta que longai cicatriz posterior circular, com a ¡narca
do múscuIo protrator pedial fundida à sua parte superior;
cicatriz do múscuIo retrator pedlal anterior bern ¡¡arcada e

cornpletamente separada do adutor; cicatriz do ¡núscuLo eLevador
pedial na extre¡nidade da região u¡nbonal. Duas pequenac

cicatrizes, junto às nargens dorsal anterior e posterior, a

meio caminho entre os adutores e o bico, corresponden,
provavelmente, à musculatura relacÍonada ao pé e à suspensão
das vfsceras. Linha palial fntegra (Fig. 22).

Figura 22 - oriocrassa te-z la piauiensÍs sp. n., aspectos da
musculatura: EPV, nusculatura possivelnente rel,acionada
ao pé e às vfsceras. Outros sfnbolos co¡no nas figuras 7l

L/2L cÀ ÀL o ÀU

7 r72
r, 130

sP1
DNPM 2 21b
DNPM 22Oa
DNPM 148b
DNPM 234
GPllE 1648
DNPM 221,a

4* 6 15
3 12* I
39
37
3 --
2,5 5

15,

E

:
D
D
E

?!,_u
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DNPM 076
DNPM 140

t4 10
13

1r40 2r50 131
3 --- 2,L7 ---

aprox

ldat€rL¡Ì: Dez espécirnes lncluindo noldes internos e externosi
vários fragmentários.

Dletrlbuição: Formação Piauf, calcário tlocanbo.

Dlacussão: Boyd & NeweII (1968) propuserarn a Subfanflia
oriocrassate I I inae para crassatelfdeos extintos, distintos de
Crassatel,Lnae Férussac, !822. Caracterfsticas diagnósticas de
Oriocrassatel l inae, presentes na espécie da Fornação Piauf
incluem, além da for¡na geral, ausêncLa de lúnula e escudo,
presença de septo espesso na charneira, e de apenas dois dentes
cardlnais em cada valva, alén da sobreposição da valva esquerda
sobre a direita, na região anterior.

O gráfico da figura 23 evidencia gue a relação
cornprirnento r¡s altura de diversas espécÍes já descritas não
varia grandenente. À diagnose do novo táxon baseia-se, pois,
principahnente naei caracterfsticas da dentição e apenas
subsídiarianente nas caracterfsticas rnorfológicas externas.

Manceñido et al. (1976a) descreveran ct. OriocrassateTTa
sp. da Fornação DeI Salto, Paleozóico superior da Provfncia de
san Juan, Argentina, com fórmula dental para valva esquerda,

Prv, Prr, llb,, 2, Àrr, Àrv.

À espécie argentina difere de o. pjäujensÍs pela presença
dos dentes laterais PIV e ÀIV, pelo tarnanho Íruito reduzido da
charneira e pela carena umbonal rnais larga e mais be¡n marcada.

oriocrassateTTa sanjuanina Gonzalez (1976), do Perniano
inferior da Àrgentina, tem fórnul,a charnel.ar igual a da espécie
da Fornação Piauf, a saber:

E
E
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ÀII-- 2 -- {brsIPII.

O resilffero nais a¡nplo e oblfquo, a carena umbonal mais
distinta e o maior alongamento postc),rior, entretanto,
distinguen a espécie argentina do táxon da Formação Piauf.

Dickins (1963) dèscreveu Oriocrassate-Il.a sp. de terrenos
pernianos do oeste da Austrália, forna com dente cardinal 3a
pouco diferenciado e ilustrou o. stockesi Etheridge Jr., do
Per¡niano da Bacia de Fitzroy, Austrália. Ambas as fornas,
próxinas na morfol-ogia externa a O. piauiensis, possuem septo
mais delgado e, posteriormente a este, uma ampLa área de
Iiganento. Na espécie da Formação Piauf, entretanto, o

espessanento do septo reduz a área do ligarnento.
OriocrassateJ.la sp., identificada por Ciriacks (1963) en

sedimentos per¡nianos da Fornação Park city, sudeste de Idaho,
EUÀ, possui o dente cardinal 3a não distintamente separado da
parte anterior da charneira, e extrenidade posterior nais
aguda.

Boyd & NeweLl- (1968, p.30) descreveram, do Permiano de
tttyoning, EUA, o. eTongata. Essa espécie é claranente
diferenciåveI de o. piauiensis pelo padrão da dentição cardinal
rnais complexo e pela presença de dois dentes faterais
posteriores, en cada una das valvas. Embora o. eTongata exíba
una área de ligamento reduzida, esta é fortemente ¡narcada atrás
do septo. o táxon distingui-se ainda, da espécie do Piauf, pelo
maior aJ-ongamênto posterior.

Tanto O. queenslandica Dickins (1961), do Perrníano da

Austrália, como o. piauiensis, possuen septos espessos e,
portanto, pequena área de liganento. A espécie australiana
separa-se da espécie da Formação Piauf por exibir dois dentes
laterais posteriores, separados por um sulco na vaJ.va esquerda,
e u¡n resilffero afongado na direção posterior, obJ.fquo em

relação a linha de charneira. Nesse particular, o.
queensTandìca é comparável a O. eTongata Boyd & Newell (1968).

Finalnente, o itajaiensis Rocha-Campos, !97O,
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proveniente da Formação Rio Bonito (Permiano inferior), Bacia
do Paraná, dlfere de o. piauiensis por possuir anpLo
resillfero, um longo septo contfnuo co¡n a margen dorsal
anterior e por suas di¡nensões ¡raiores.

subclasse Ànomalodesmata Dall, 1889

orde¡n Pholadornyoida Nevrell, 1965

Superfarnflia Pholadonyacea Fleming, 7828
Fanflia Grarnrnysiidae uiller, 1877

Subfamflia Ednondiinae King, 1850

cênero SanguinoTites M,Coy, 1844

Espåcie-tipo: Sanguinolites discors Stoliczka, 1871

designação subsequente) .

Sanguinolites sp.
(Est. 4, Fiqs. 7 - 8)

(por

Descrição: concha pequena, trapezoidal, de maior comprirnento a

¡neia al,tura, inflada, alongada posteriorrnente, inequilátera,
afinando-se ern direção posterior. Unìbos pouco aci¡na da linha de
charneira, acentuadarnente prosógiros, em torno de L/3 do
cornprimento distante da região anteriorr' carena umbonal
fracamente narcada, arredondadai margem dorsal anterior
fracamente côncava; extre¡nidade anterior arredondada contfnua
com a nargen ventral, esta, Ievenente convexa; extremidade
post.erior truncada, ocupada peJ.a nargem respiratória; nargem
posterior dorsal reta. concha ornanentada por costelas
concêntricas tênues e irregulares e costelas radiais fracamente
¡narcadas por toda superffcie da concha; lfinula estreita e rasa;
escudo longo, largo e bem evidente.

Dinensões (nm):
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oÀcvE Ll2L ÀL

DNPM 225
cPl1E 1693 22*

Ob6. : *r Medlda aproxi¡ìada.

l.lateri¡l: 1 molde interno de valva direita e 1 nolde Ínterno de
valva esquerda fragnentado.

Dlstrfbulção: Fornação Piauf, calcário Mocanbo.

Diecuasão: Não estã clara, na bÍb}iografia, a caracterização
rnorfoJ-ógica das for¡nas atribuídas a Sangluinoljtes M'Coy, 1844 e

sphenotus Hallr 1885.
DriscoLl (1965, p. 85), por exernplo, incluiu no

gênero sprrenotus espécimes nos quais o liganento está contido
en un tênue sulco ao Longo da linha cardinal (opistodético).
Newell ( i¡¡ uoore, 1969), por sua vez, considerou o gênero
Splrenotus cono sinônino de Sanguinolites.

Àstaf ! yeva-Urbaytis (]-974) ressaltou o fato de o
gênero SanguinoTl-tes frequentenente incorporar espécies
heterogêneas, não pertencentes, não apenas ao gênero, nas
ta¡nbé¡n à Fa¡nf lia Sanguinol- itÍdae. Na diagnose genérica desta
autora, para o gênero SanguinoTites, diversas caracterfsticas
da rnorfologia externa aconodam o ¡naterial da Formação Piauf
como suposta¡nente pertencente ao nesno gênero. Dentre estas
caracterlsticas destaca¡n-se: concha alongada, retangular,
arredondada anteriornente e 'obliguamente truncada
posteriormente; presença de uma depressão que se extende do
bico até a marge¡n ventraL da concha r' charneira edentelosa.
InfelizÍnente, caracterfsticas morfológicas internas apontadas
por esta autora não estão preservadas no material da Forrnação
Piauf.

Mais recentenente, Morris et aL. (1991) revisaram a

diagnose do gênero Sanguinolites. Dentre as caracterfsticas
morfológicas diagnósticas citadas por estes autores, estão

E
D

15r5
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0r5
O '4

I r52
1rg4 1r 33
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presentes, no materiaL da Forrnação Piauf, costelas radiais,
sendo que a costela rnais dorsal delimita a margem do escudo e
ausência de suporte ¡niofórico. S. angustatus (Phillips), do

Neocarbonffero de Yorkshire, ilustrada por Morris (1991, p. 60,
Fig. 5a e b) apresenta estreita semeJ"hança, na forna geral, con
o materiaL da Fornação Piaul.

Tais caracterfsticas perniten acomodar, ao nenos
provisoriarnente, o rnaterial da For¡nação Piauf no gênero
Sanguinolites.

Assis (L979) atribuiu a Sanguinolites cf. .s.

¡nes,l.erjanus (cirty, 1910a) os espécirnes da Formação Piauf,
entretanto, sem uma justificatíva consistente. O ¡naterial da

Fornação Piauf resurne-se a dois espécimes, nos quais nenhuma

das caracterfsticas morfológicas internas estão preservadas.
Assim, considera-se precária a atribuição especffica de Assis.
Uma designação consistente será possfvel pelo estudo de urn

¡naior núrnero de espécimes con rneLhor preservação da norfologia
interna .

Fa¡nf I ia Megadesnidae
cênero Myonia Dana, 184 7

Espécie-tipo: Myonia eTongata, 1847, pçt. 158; por designação
original de Fletcher (L932, p.398)

I'Iyonia sp. n .

(Est. 4, Figs. 9 - 10)

Díagnose: concha peguena,
estreitada posteriornente.

con região anterior baixa; nao

Descrição: Concha pequena, inequilátera, alongada a muito
alongada, fortemente inflada. Margem anterior dorsal curta,
Levernente côncava; extremidade anterior arredondada, de altura
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reduzl-da. Margen ventral fraca¡nente convexa i margem posterior
truncada, correspondendo a ampla margen respiratória; marge¡n

dorsal posterior reta. Umbos inflados, forte¡nente encurvados en

direção à charneirar' bicos prosógiros; carena urnbonal
forte¡nente marcada, em ângulo entre 25 à 28 graus com a nargem
dorsal posterior; suLco lateraL ausente. Lúnula bem rnarcada;
escudo estreito, fraca¡nente ¡narcado. Não há evidêncla de

dentição. ornamentação constituida por fLnas linhas de

crescimento. cicatriz do músculo adutor anterior pequena,
fracanente narcada, ¡nais larga na base, junto à extrernidade
anterior. Pequena cÍcatriz de nusculatura acessória presente na

extremidade do u¡nbo. Musculatura posterior e linha palial não
preservâdas (Fig. 24),

PPA ( ?)
AA

P

Figura 24 - Myonia sp. n,,
protrator pedial
na figura 11.

Dinensöes (Dm):

aspectos
anter ior

rnusculatura: PPÀ
Outros sfmbolos

(?),
cono

da
a

EVCÀ112LÀLOÀC

DNPI! 106 D 11,5 7 15 3 1153 L,25 2Ao

oþs, ! *r meclLclas aproxt-nadas.

l,fåterial! Três moldes internos de valva direita.

Distribuição: Formação Piauf, calcário I'{ocanbo e caLcáric
Contendas.

Discussão: o gênero I,Iyonia é tido como tendo sua origen no
final do Perfodo carbonlfero (Astf ' yeva-Urbayt i s , I976). Esta
autora, chamou a atenção para o fato de Pl eu):ophoreTfa
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-papj-¿osa, descrita por Girty (1904), do PensiLvaniano da

Àmêrica do Norte, pode corresponder, de fato, ao gênero Myonìa.
sendo assin, o gênero não estaria restrito, no Carbonffero
superior, às faunas do dornfnio gondvânico.

Embora os espécitnes disponfveis da Fornação Piauf, exibarn
os atributos norfoLór¡icos gerais de Myonia, ressaltados na

diagnose de Astaf'yeva-Urbaytis (1976'), a má preservação das

feições internas torna insegura a designação de u¡n novo táxon.
o gênero Myonia está amplarnente representado nos

sedimentos permianos da costa leste da Austrália e URss. Das

espécies descritas e itustradas por Runnegar (1967r, Myonìa
e1o¡¡gaÈa Dana, !847, e Myonia carínata (Morris, ]-945), embora

ambas bem naiores, são as formas nais próximas aos espécines da

Formação Piauf. Ì1. carinata (Runnegar, 1967, p. 5o, Est. 4,

Figs. 8 e 9; Est. 5, Fig. 20,' Est. 12, Figs. 7 e 14]- possui
região umbonal mais elevada acima da linha de charneira e

regÍão anterior ¡nais alta. Difere, ainda, por ser espécie ben

maior (espécinê UQF L578L, pg. 52: 11 ctn de comprimento e 7,2
cm de altura) , Myonía eTongata difere de Myonia sp. n. pela
carena unbonal fortemente angulosa e pelo enorme tamanho (15,2
cn de conprinento). As formas australianas são, ainda,
consj-deradas restritas ao Permiano superior.

o gênero não foi ainda seguramente identificado en

sedimentos das bacias do norte da Anérica do suL. contudo,
Newelf et aL. (1953, Est. 34, Figts. 124 e b, 13) atribuiram ao

gênero AstarteTLa neridionaiis Thomas, Pensilvaniano médio do

Peru, espécie que, possivelrnente, esteja relacíonada ao gênero
I4yonia .

Rocha-campos (1969) descreveu espécies de Myonía de

sedimentos eogondvânicos do BrasiI ( Subgrupo Itararé) e

Àrgentina. As espécies, contudo, não mostram sÍmilaridades
rnorfológicas con o ¡nateriaf da Formação Piauf.

Fanllia Pholadoniidae Gray, 1847
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cênero glikingia wilson, 1959

EspécÍe Tipo: yenus eTTiptica Phillips, 1836

wiTYingìa terninalis (HaI l )

(Est. 5, Figs. 1 - 6)

glnonfnla:
1894 - ATTorisna subcuneata Meek & Hayden; Derby, p.4a9 e 497.
1903 - ATTorisna subcuneata Meek & Haydeni Katzer, p.156,

Est.8, Figs. la e 1b.

1951 - ATTorisna¡ Kegel, p. 27,
1966 - hliTkingia ? sp. Mendes, p.46' Est.4, Figs. 3 e 4.
1971 - ATTorisna¡ Mendes & Petri, p.58.
LgTg - lttiTkìngia terninalís (HalI); Assis, p. 47, Est. 1, Figs.

L, 2 e 3, Est. 2, Figs. I e 2.
1980 - wìTkingia terninaTis (HaIl); Assis, p.201.
1981 - wiTkingia terninaTis (HalI); Rocha-campos & Arkangelski,

p.224, 233, Est. 6, Fig. 18.

Descrição: Concha grande, com rnaior cornprirnento a ¡neÍa altura,
sempre maior que duas vezes a al-tura, contorno subretangular,
¡nuito alongada, forte¡nente inequilátera, levemente arqueada,
equivalve, concha provaveL¡nente de).gada. seção transversal
oval, na região rnais obesa da concha, situada no cornprirnento

rnédio. unbos subterninais, pouco elevados sobre a linha de

charneira, co¡n bicos fracamente prosógiros. sul-co lateral nuito
fraco abre-se, a partir dos umbos, ern direção à margern ventrali
carena unbonal posterior arredondada e pouco narcada, estende-
se em direção à extremidade posterior ern ângulo baixo (<2oo)

com a marge¡n dorsal. Na região anterior, parte do u¡nbo uma

carena arredondada pouco pronunciada, perpendicular ou

subperpendicuJ.ar ao eixo de comprimento da concha. Margen

dorsal anterior ¡nuito curta; extremidade anterior arredondada.
Margem ventral reta, com leve flexão na direção dorsal.
Extrenidade posterior arredondada, obliquarnente truncada na
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parte superior, con abertura sifonal estreita, nais evidente
nas forrnas maiores. Margen posterior dorsaL reta, Iigeiramente
encurvada para cina. concha ornamentada corn largas e espaçadas
costelas concêntrica6, melhor definidas quanto rnais próximas da
reglão unbonal, encurvam-se ern direção aos bLcos, a partir das
carenas u¡nbonais posterior e anterior. Lúnula pequena e

ovalada; escudo alongado, côncavo e . estreito, próxlno aos

u¡nbos, alargando-se e tornando-se nais raso, a partir do
cornprirnento ¡nédio da concha. Charneira edentelosa. Cicatriz do

núsculo adutor anterior de tananho médio, arredondada, ben
narcada, situada na altura nédla da conchai cicatriz do músculo
adutor posterior grande, fraca e ovalada, situada pouco a

frente do comprinento rnédio, próximo a margem dorsal.
Cicatrizes de rnuscuLatura acessória não preservadas. Linha
paIiaI internitente, observada apenas na extre¡nidade anterior
(Fig. 25).

Figura 25 - WiTkingia terninaTis, aspectos da ¡nusculatura.
Sfmbol-os cono na figura 11. a - vista anterior; b -
vista lateral.

Dinensões (t!¡l) !

oÀLcÀc
GPILE r7 07
GP/1E 1708
GP/1E 1599
DNPM 2].4
DNPM ]- 3 3
GP/78 L7 20
GP/rE 1794

11.5 3A
L2 37
10 39
9 36
9 34
732
I 31

2 r4E l r26
t ,24
1, 15

2,42 r,rg
2 ,5L r t2!
2t25 1,38
2 ,4L I,32

119 4A
46
45
43
41
44
41

INC
INC
104
103
99*
99
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GP/ 1E
DNPM
DNPM
DNPI¡f
DNPM
DNPM
DNPI.I
DNPM
DNPM
s/No
s/N

1565
1596

10sb
237
139
105
140
134
45
225
coI
col.

89
a2
79
78
77
74
49*
43
39
38
36
25

39
35
33
36
35
34
25
2t
2L
18
18
L2

I 35
INC 29
5* 25
INC 25
626
725
5* 19
INC 14
515
INC T2
6 INC
38
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2r8 1,11
2,34 r,2l
2,39 L,32
2,t6 \,44
2,2O 1r 35
2,78 1r 36
1r 96* |,32
2,05 rNC
1r 86 1, 40
2 rLL 1r 50
2,OO rNC
2,Og 1r 50

*, s aprox

uat€rl.als 4o noLdes internos de valvas conjugadas, incluindo
espécinìes fragnentários.

Distribulção: For¡nação Piauf, calcário lilocambo.

Discussãos l,lilson (1959) propôs o gênero gliTkingia para

aconodar forrnas co¡n sinus pa1ial, anteriormente designadas coÍto

ATLorìsna. Mesmo através da análise de ¡nuitos espécimes não foi
verificada, com segurança, a presença de finha palial sinuada
no nateria). estudado, provavel-nente devido a não preservação.
Um único espécirne ( DNPI.I 133), nolde interno com as duas valvas
conjugadas, apresenta alguna evidência de tinha palial sinuada
na valva esquerda. A atribuição genérica baseia-se, portanto,
na morfologia externa geral, apoiada no anplo exame da

bibliografia. Àssis (1-9791 , havia anteriorrnente adotado essa

interpretação taxonômica para alguns poucos exernplares adultos
do calcário Mocanbo, por ele examinados.

cirty (1903) ilustra ATTorisna tetminaTe Hall (Est.9,
FÍg. 4), na qual, HalI (1-a52, in Girty, 1903) baseou-se para
descrever sua espécie. À estreita similaridade entre a

i).ustração e as for¡nas do calcário Mocanbo não deixa dúvida que

se trata da mesma espécie.
Àtravés da análise da bibtiografia disponfvel é possfvel

verificar-se, não obstante, que vliTkingia termina)-is
corresponde a uma espécie ainda rnal definida. Àutores co¡no

Chronic (L952'), Benedetto (1980a), por exemplo, atribuen a h.
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terminalis fornas de semelhanças morfológicas discutfveis. Por
outro lado, HÍnd (1900), descrevè e il-ustra, de sedimentos
carbonfferos da Inglaterra, ATTorisna naxima, fornìa que pode
s;er considerada, una variedade especffica de 9l . terninal. js.

Mendes (1966) atribuiu, com dúvidas, um exernplar do
Fensilvaniano da Bacia do Amazonas ao gênero WiTkingia, tendo
en vista a não identificação do sinus palial . PeIa anáIise
pessoa). do exernplar, verifica-se que este ern nada difere do
material da Formação Piauf, razão pela qual- preferiu-se
sinoni¡nizá-los .

Mais recentenente, Morris et af. (1991) incluiran
espécies comunente atribuidas ao gênero WiTkingia (e.9.,
ATTotisma subcuneata Meek & Hayden, 1859; AlTorisma maxima
(Portlock) Hind, L900,' W. terninale (Ha11), Runnegar, L974) ao
gênero PraeunduTomya Dickins, !957, do Perrniano inferior da
ÀustráIia. Segundo Ùforris et al. (1991) estes dois táxons
distinguem-se, essencialnente, na for¡na geraI, sendo que
Praeundul-omya possue margens ventral e dorsal subparalel,as e um

sulco suburnbonal fraca¡nente narcado, enquanto o gênero
WiTkíngia possue nargern ventral mais fortemente sinuada. Estes
autores sugerirarn que ATTorisna terminal-is Hal-I (1852)
provavelmente seja un sinônimo de PraeunduTomya subcuneata
(Meek & Hayden) 1858.

Não obstante, o gênero PraeunduTomya, erigido por Dickins
(1957), tern na sua diagnose genérica rrcarenas posteriores pouco
marcadas, e uma pequena abertura sifonal- posteriortr.
contrariamente, o ¡naterial da Fornação Piauf possui uma carena
uÍìbonal posterior arredondada e ¡nuito fracamente marcada, e a

abertura sifonal posterior ampla en reÌação as dos espécimes
estudados por Dickins (L957ì p.57, Est. 1, Fig. 1- 11).

O material da Formação Piaul é mantido, neste trabalho,
no gênero wiTkingia, até que surjarn razões mais consistentes,
para sinonirnizá-1o com Praeu¡du7omya, que as propostas por
Morris et aI. ( 19 91)
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cen. et sp. ind. 1

(Est, 5, Figs. 7 - 12)

DeEcrição: concha de tananho nédio, provavelmente rnuito fina,
muito alongada, inflada, inequilátera, eguivalve' Região

umbonal inflada, corn bicos ortógiros, pouco acirna da linha de

charneira; carena umbonal não presente; urn sulco lateral nuito
tênue, amplo, abre-se a partir dos urnbos en direção à rnargern

ventral. Ìfargem anterior dorsat retai extremidade anterior
arredondadai nargem ventral levenente convexai extremidade

posterior arredondada, con abertura sifona] estreita, junto a

rnargern dorsaJ., reLativamente anpla en alguns espécimes; margern

dorsaL posterior levernente côncava. Valvas ornamentadas por

finas linhas de crescinento e costelas largas, irreqplarmente
espaçadas, fracamente narcadas nos mol-des internos' Un

exenplar, (DNPM 090, Est .5, Fi9. ]2l um nolde interno de

valvas conjugadas, apresenta restfcios de rnaterial da concha ou

calcita secundária junto à região unbonal, exibindo pontuações.

charneira edentelosa. cicatrizes da musculatura adutora

fracamente narcadas; a anterior, junto à margen anterior, pouco

acima da altura ¡nédia da concha; a posterior, próxina ao ângulo

postero-dorsal. Não há sinais de musculatura acessória (FiS'

26) .

- cen. et sp.
sl¡nbolos cono na

ind. L, aspectos
figura 11.

Figura 26 da rnusculatura.
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DLnênsões {n¡¡}:

ÀL

GPl18 1631
DNPM 226
GP/18 1645
DNPM 2 OO7
DNPM 223
DNPM 2 018
DNPM 23O
DNPM O9O
DNPM 2 006
DNPM SN/18
DNPM 2OO8
GPl18 1633
DNPM 140

1,\q2 1,50
1 ,96 1,45
2,74 1,35
l rg6 L,29
L,6? L,43
L,85 rr42
L r88 Lr47
1,88 1, 39
L,96 L,44
2,OO L,47
L,75 r,33
I,78 L,35
L,86 r,37

60
57
56
53
50
50
47
47
45
44
42
4T
4L

33
29
27
27
30
27
25
25
23
22
24
23
22

22
20
20
2L
2L
19
t7
18
16
15
18
r7
16

I,taterial: Trinta e cinco moldes internos de valvas conjugadas.

Distribuição! Formação Piauf, calcário Èlocambo.

DLscuasão: Runnegar (L967, ilustrou a espécie-tipo
(Est. 11, Figs. 1-2 e 13) na quaL Meek & Vlorthen (1865) baseou-
se para descrever o gênero Chaenonya. Esta espécie, C.

Teavenworthensis, é uma concha rnaior gue a da Fornação Piauf,
corn a abertura sj-fonal-, na região posterior alargada,
resuLtando em um perfil lateraÌ da margem respiratória, na

extremidade posterior, nitida¡nente truncada e ampla. A espécie
possui ainda uma i-inha palial bern rnarcada, coro sinus anplo e

raso. waterhouse (1965, Figs. 2J e 3I) ilustrou a rnusculatura
do gênero. Runnegar (1967, p.62) considerou insuficientes as
caracterfstícas norfológicas apontadas por Waterhouse para
separar Chaenomia de VacuneTTa, contudo, ¡nanteve os táxons
separados pela presença de um profundo sinus palial e

cicatrizes de musculatura acessória junto à região unbonal de
VacuneTTa.

O ¡naterial da Fornação Piauf, infelizrnente, não exibe
as cicatrizes nusculares be¡n preservadas para uma cornparação
minuciosa. Àlguns espécimes, entretanto, nostram una tênue
cicatriz do adutor posterior, circular, próximo à extremidade
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posterior dorsal, e a cicatriz do adutor anterior, ir:r:egular,
acíma da altura média da concha, similares à rnuscuÌatura de

chaenomya (Waterhouse, 1965) .

A espécie da Fornação Piauf, de outro lado, apresenta
sinrilaridades con forntas atribuidas a vacuneTTa por Waterhouse
(1965). Estas diferen de cåaen onya pot possuirern a linha pal-ía1
com sinus profundo e peLa presença de um diferente número de

cicatrizes pediais, junto ao umbo. yacu¡ella possui ainda urna

longa abertura ventral na região anterior para a exteriorização
do pé.

De V. curvata (Morris) 1845 (in Runnegar, 1967; Est. I,
Figs. 1 - 9), por exemplo, o material do Piaul difere pela
menor obesidade, ausência da abertura pediaJ- na margem ventral
e pela região anterior expandida. contudo são semelhantes na

forrna geral da concha (Fig. 27).
Preferiu-se, até o no¡nento, não atribuir as formas do

calcário Mocambo, seja a Chaenonia ou a yacunella, ern vista da

preservação inconpleta da ¡nuscufatura no ¡naterial disponfvel da

Formaçào Piaul. VaIe ainda nencionar, e¡nbora não seja este um

argumento definitivo, não ter sido o gênero vacunela ainda
encontrado fora do dornfnio Gondvânico, onde, segundo Runnegar
(1967, fig.3), teria evolufdo a partir de Iqyonia, na parte
superior do Perrniano inferior. o ¡naterial da Fornação Piauf
pode, ainda, tratar-se de um novo gênero.

cên et sp. ind. 2.
(Est. 6, Figs. 1 - 3)

Descrição: concha rnédia, subretangular, subequilátera, inflada.
Região umbonal amp1a, bicos prosógiros. carena umbonal
fracanente narcada, arredondada. Margen anterior dorsal reta a

levenìente côncava; extrenidade anterior arredondada r' margen
ventral convexa; extrenidade posterior truncada, tnargeln



90

80

70

60

E50

E{o

30

2f)

10

0

611 80 lm 1æ 140 180

Comp. (mm)

ACe!, et sp. in¿ I (nest Èrbrlho) xvrcuoellr c¡¡rvrlå (Ru@Êgr, l9ó7)

Figura 27 - Gráfico de dispersão para Gen. et sp. ind. I e Vacunela
curvata (Morris) .
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respiratória pouco nenor que netade da altura; margem dorsal
posterior reta. Lúnula estreita; escudo lor-lgo, relativanente
profundo. ornamentação constituida por linhas de crescirnento
espessas, irreguJ.armente espaçadas. charneira sem dentes
óbvios, n¿ìs con duas caLosidades na rnargem dorsal anterior,
próxinas rì região unbonal, a rnais anterior, nais vol-unosa.
Cicatriz do múscuIo adutor anterior pequena, circular, bem

marcada, próxima à extrernidade anteriorr' cicatriz do mfisculo
adutor posterior subcircular, naior gue a anterior, fracamente
narcada, situada junto ao ângulo posterior dorsali cicatriz do

músculo retrator pedial circular, presente apenas
anteriorrìente, atrás do adutor, junto à nargem dorsal. Linha
palial com sinus estreito e profundo sob a cicatriz do músculo
adutor posterior (Fig. 28).

Figura 28 - cen. et sp.
sinus palial.

DinenEóes (nm):

ind. 2, aspectos da
outros slmbolÕs como

musculatura. SP,
na figura 11.

LlzL AL O

DNPM 14Oc
DNPM 14Oa
DNPM 278

D
D
D

22,5 15
25* 16

19* 72

1r56* 2rO
rr5 Lr87
1, 58 L,7 7

4
4
3r5

C)þs. ! xr mectl,ctas aproxlmaclas.

uaterirl: Três mol-des internos e un fraqrmento de molde externo.

oistribuição: Formação Piauf, calcário llocanbo.
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Dlscusgão: Mesno através do exane da extensa lÍteratura
clisponfvel, não foi possfvel atribuir esse material às fornas
neopaleozóicas descritas na Ànérica do Norte, América do SUI e

.lrustráIia, podendo ainda, tratar-se de um novo g,í)nero. À

criação de u¡n de um novo grupo genérico, contudo, aguarda maior
núrnero de arnostras .

É possfvel acomodar o ¡naterial- na diagnose da Famflia
Megadesrnidae Vokes, ]-967 apresentada por Runnegar (L974 ' p.
932). À na¡nf lia Megadesrridae tem sido atribuido gêneros de

petecfpodes do PaLeozóico rnédio e superior (Megadesnus,

Astartila, Pleurikodonta, Pyramus e Myoniar. Dentre estas
formas, o materiaL da Formação Piauf é ¡nais conparáveJ. ao

gênero Pyramus Dana, 1847. Este, entretanto, difere da espécie
da Fornação Piauf por possuir un suLco lateral bem narcado,
cicatriz do ¡núsculo retrator pedial situada na extremidade do

umbo, abertura sífonaf na extremidade posterior e sinus palial'
ambos, quando presentes, senpre pequenosr' o materíal da

Formação Piauf não possui abertura sifonal e possui u¡na finha
pa1ial profundanente sinuada.

cen. et. sp. ind. 3

(Est. 6, Figs. 4 - 6)

Descrição: concha subcircular, muito fina, vaLva direita
variando entre convexa a fortemente convexa, umbo reduzido;
bicos prosógiros; carena umbonal ¡nuito fraca, presente apenas

nos moldes internos¡ partindo dos urnbos na direção ventral,
originando pequena área fracarnente deprimida; nargem anterior
muito reduzida ou inexistente; a J-inha de comissura na região
da área deprinida apresenta afastarnento da linha de conrissura
do resto da valva, possivelmente devido a abertura do sinus
bissal-r' nargem ventral longa, ocupando 3/4 do perfnetro da
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concha, Ll3 restante ocupada pela margem posterior, reta a

Ievemente convexa; ornamentação constitufda de linhas de

crescimento ¡nuito finas, visfveis apenas nos ¡noldes externos, e

ondulações concêntricas nos moldes internos, anbas, fracamente
marcadas. Cicatrizes ¡nusculares presentes (FtS. 291 , aÌgurnas

variando e¡n posição e forrna nos vários espécimes; ern geral,
duas pequenas cicatrizes, possivelmente relacionadas à retração
do bisso, posicionarn-se próxirnas à regiåo posterior proxJ'mal ao

bico, anbas subclrculares, a mais ventral ¡nais fortemente
marcadai duas grandes cicatrizes sftua¡n-se na altura média da

concha, a mais dorsal (RBP?) naior, provavelmente relacionada
ao bisso, às vezes nostrando o padrão bffido, a ¡nais ventral
(ÀP), circular pouco rnais marcada; alguns exernplares (DNPM 051,

12oA) mostran pequena cicatriz subcircular, nuito fraca,
sltuada sobre a depressão da rnargern ventral, próxina ao bico.
ÀIguns exemplares (DNPM 12oÀ e 22al mostram possfveis ¡narcas de

)- inha pa 1ía I .

Figura 29 - Gen. et sp. ind. 3, aspectos da ¡nuscul,atura: RB
retratores do bisso; RBP (?), possivelrnente ¡núscuLo
retrator ligado ao bisso.

À linha cardinal é pouco definida; estão presentes, na

margem posterior dorsal, junto aos bicos, sulcos ben marcados,
curtos, e¡n número de 2 a 4r con possfvel função de dentes.
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Dinên8ões (nn) r

Àc Ll2L ÀL
GPILE LA27
DNPM 245
DNPM 228
GPILE L734
DNPM 135
P02
cP/18 18768
GP/18 1876G
GP/18 1876D
DNPM 236
RC2
RC4
DNPM O97
DNPM 125
DNPITI 247
RC3
DNPM 193
DNPlit 120À
DNPM 120 B

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

19
19
19
18
L7*
T7
L7
T7
16
L2*
16*
15
15*
15
15
15
14
13
13

18

t:_
16
L7
T4

1:_
16
13
15
14
15*
L4

!?_
15
L2
L2

4
5
4
4
5
7
3
4
4
4
5
3

1__
5
3
4
3
13*

l, o5
,_t_r_"

|,L2
lro
r,2l
l:1'
1rO
or9
1, 10
1r 10
lrO
1, 10

!:1-u
or9
1, 10
1, 10

Obs. : *, ¡nediclas aproxrmaClas.

llatêrial: 45 ¡noldes internos de valva direita, incluindo raros
noldes externos.

Dietribulção: Formação Piauf, calcário Mocambo e calcário
contendas.

Díscussão: o ¡naterial consta de inú¡neros espécimes (15 com

di¡nensöes conpletas e vários espécimes fragrnentários) de moldes
internos. os espécimes são de diffcil orientação.
Tentativanente atribuiu-se todos os espécirnes a valvas
direitas, por possufre¡n bicos voltados para direção anterior
(rnais cornurn nos pelecfpodes), dentição presente ern apenas una

das margens, possiveJ.rnente posterior, e linha de crescimento se

tornando mais próximas unas das outras junto à ¡nargem anterior,
esta, provavelmente reduzida. E comurn nas formas bissadas da

epifauna a redução da região anterior devido à perda da função
de escavação do pé, estando este reduzido (stanley L97o).

Àssis (I977) atribuiu esses espécimes a Posidonia



76

Bronn, 1828. Esse autor designou ainda o naterial co¡no noldes
Lnternos de vaLvas esguerdas. Sua atribulção genérica deve-se a

uma comparação com Posidonia sp. Índ. descrita no trabalho de
Gordon Jr. & Pojeta Jr. (1975). Entende-sê que Àssls não
justificou de naneira consfstente sua atribuição ao ¡naterial da
Formação Piauf ao gênero Posldonia.

O volune referente a l{ollusca do rrTreatiserr (Moore,
1969) designou cono edentelosos os gêneros pertencentes à

Superfanflia Posidoniidae Frech, 1909. Contudo, os espécirnes da
Formação Piauf estudados, mostran claramente estriaçóes
semelhantes a sulcos, próxinas ao bico, na margem dorsal
posterior. Posìdonia possuí ainda, linha cardinaL reta, região
posterior pronunciada e costelas concêntricas fortenente
marcadas .

NehteII (1955i p.2L, Est. 2, Figs. 5 e 6) descreveu
Posidonia permica do PernÍano superÍor do leste da Groenlândia.
O autor 1i¡nitou-se na suâ descrição apenas à morfologia
externa, não tendo observado caracteres da charneira e
impressões da musculaturai seus espécirnes, entretanto, mostram
si¡nil-aridade na rnorfologia externa com os espécimes da For¡nação
Piauf.

Nehrell (L942) revisou a Superfamflia Mytilacea do
Pal-eozóico Superior, for¡nas que possuem resílffero triangul-ar
na charneira, dentes e alvéolos em ¡nuitas espécies, região
anterior ventral se¡npre côncava, aLé¡n da rnorfologia externa
peculiar ao grupo. Todas as caracterfsticas acima descritas não
fora¡n encontradas no material da Fornação Piauf.

Preferiu-se não atribuir os espécimes a nenhun dos
táxons acima descritos, até a obtenção de dados mais cornpletos
da musculatura e charneira.
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Gen. et sp. ind. 4

(Est. 6, FigE. 7 - 9)

Descrição: concha pteriforme, pequena, inequil.ateral,
inequlvalve, sendo a valva esquerda pouco mais inflada gue a
direita; bicos situados pouco acina da Iinha de charneira;
região anterior reduzida, constituida por pequena aurfcula de

extrenidade aguda; nargen ventral arredondada; aurfcula
posterior não diferenciada; marçtem dorsal posteríor reta,
exibindo, nas valvas esquerdas, un dente lateral que ocupa toda
sua extensão. Feições rnorfológicas internas não preservadas.

Dinengões (n¡n) :

ÀLc
DNPM 14oaE
DNPM 632 E
sNo col,. D
sNo coL. E

13* 7 15
11
10

7'5
6 '5

rr6
Lr6
Lr5
1r57 15 5

Obs! *r rnecliClas aproxtnadas.

l,laÈerial¡ sete moldes internos fragnentários, incluindo val-vas

direitas e esquerdas, e un rnolde externo.

Distribulção: Fornação Piauf, caLcários l,locambo e Contendas.

Discuesão: o rnaterial é fragmentário e de diffcil comparação.
Benedetto (198oai p.275, Est.3, Figs. 3 - 4) descreveu

e ilustrou o gênero CaneyeTJ,a da Fornação caño Indio,
PensiLvaniano da Venezuela, semelhante, no contorno geralr ao

riraterial da Formação Piaul. Porérn, caneyeTTa, apresenta
ornanentação radial bem marcada, estas, ausentes em moÌde
externo do rnaterial da Formação Piaul. outras formas afins não

tâ¡n sido descritas das assernbléias do Neopaleozóico da Àmérica
do sul. Portanto, a atribuição taxonôniica para estes espécirnes
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aguarda maior núnero de amostras e espécimes cotTr feições
morfológicas internas preservadas.

cen. et sp. ind. 5

(Est. 6, Fig. 10)

Deacrl.ção: Concha subretangular, mul.to inflada,
inequllateral, ¡nuito alongada postefiormente; extremidade
anterior arredondada, extremidade posterior truncada, nargens
dorsaL e ventral subparalelas; região nais obesa da concha
posicionada no comprinento nédio, aci¡na da aLtura rnédíar. urnbos
posicionados un quarto do comprinento atrás da extremidade
anterior; uma carena umbonaL bern marcada origina-se na regíão
umbonal em direção ao ângulo ventral posterior; cicatriz do
rnúsculo adutor posterior circular, posicionada junto ao ângulo
posterior dorsali tinha palíaÌ espessa, preservada apenas na
região posterior da concha, possivelrnente sinuada (FÍS. 3o).
Ornanentação e caracterfsticas da charneira não preservadas.

Figura 3o nuscu latura .- cen, et sp. ind. 5, aspectos da
Sfnbolos cono na figura 7.
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Dínensões (Dm) !

o.ALLc

GP/1E 1807 44 19*
Obs: *, medida aproxinada.

Material: Un nolde interno fragrnentário de valva esquerda.

oistrlbuição: Formação Piauf, cafcário Meruóca.

DLscussão: É provável que, pel-a forma geral, este táxon esteja
rel-acionado à Subclasse Ànomalodèsmata.

Não há fornas se¡ûelhantes descritas de sedirnentos do

Neopaleozóico da Anérica do SuI, podendo tratar-se de um novo

táxon .

Espécirnes ¡nefhor preservados poderão apresentar
caracterfsticas que aponten para atribuição deste material ao

gênero SanguínoTites Mc' Coy, 1844. contudo, a má preservação
da região anterior, dificulta o exa¡ne da ¡nusculatura adutora e

acessória e a presença ou não de un suporte niofórico. À ná

preservação da região anterior dificulta, ta¡nbém, a conparação
con o genero Pl-eurof orel.-¿a Girty, 1904, que possui forma geral,
¡nuito semèlhante a do ¡naterial da Fornação Piaul .

cen. et sp. ind. 6

Descrição: concha inequilateraì-, ¡nuito alongada
posteriorrnente; região unbonal não preservadai carena unbonal
ausente; superffcie ornamentada por costelas concêntrj.cas
irregularnente espaçadas; músculo adutor anterior ovaI, amplo

(Fig. 31). Caracterfstícas da charneira não observadas.

2,3 1,5
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Figura 31 - cen. et 6p. ind.
adutor anterior.

DLmeDsõea (nm):

6, aspecto da musculatura. ÀÀ,

L cÀ AL o

GP/lE 16068 62* 31* 6* 2,O 2,6
oþs.: *, med].das aproxlmadas.

NaterLal: U¡n molde interno de valva esquerda f ragrrnentário.

Distrlbuiçåo: Fornação Piauf, cal.cário Þleruóca.

Discussão: O estado fragmentário do espécime dificulta a

comparação com outras formas já descritas e ilustradas na

bibJ.iografia.
É possfvel que, pela

ornarnentação o táxon
Ànoma lodesmata ,

Contudo, uma atribuição taxonômiêa consistente para este
¡naterial aguarda espécirnes ¡nelhor preservados.

15

forrna geral, e cãracterfsticas da

esteja relacionado à Subclasse



cen. et sp. ind. 7

Dêscrição: concha inequilateral, muito alongada, nargens
ventral e dorsal paralelas, exlre¡nidades anterior e posterior
arredondadas; região umbonal nliio preservada, carena unbonal
ausente; vafva ornarnentada, em toda superflcie, por costelas
radiaís, mais fortemente ¡narcadas na região posterior; possfvel
irnpressão da linha patial preservada apenas na região anterior
da concha (Fig. 32).

Figura 32 - Gen. et sp. ind. 7,
LP(?), linha pa1ial; cR,

Dineneões (nm) s

aspectos da nusculatura:
costelas concêntricas.

ALA

sNo col,. D 48:t 2L* 2,2
Obs.: *, Medidas aproximadas.

l.lat,erial: Un nol-de interno f ragmentário de valva direita.

Dietribuição: Fornação Piauf, calcário Meruóca.

Discussão: A forma geral da concha e o padrão de ornamentação
sugere¡ì uma atribuÍção ao gênero Permophorus van de Poel, 1959

(1895), contudo, a ausência de urn suporte niofórico bem marcado

na região anterior descarta esta possibiÌidade.
A atribuição consistente a um táxon para este material
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aguarda um mal-or número de arnostras e espécirnes com preservação
de feições morfológicas internas.
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.. EI,EI'TENTOS DE TÀFONOIIIA

Nas assenbléias fósseis rnarfnhas, os elenentos e fragmentos
esgueléticos variam grandenente en tamanho, forma, peso e

conposição qufrnica. Estes elenentos, quando sub¡netidos a processos

ffsicos (e.9., hidráullcos), qufnicos (e.g., corrosão) e blol6gicos
(e.g., bioerosão), fornecerão variado espectro de inforrnações dos

processos sedi¡nentares atuantes, rnuitas vezeE não deter¡ninados
apenas pela análise de estruturas sedimentares de origen não

biológica. Restos bio)-ógicos preservados nos sedi¡nentos podeur,

tanbérn, indicar variações de energia no arnbiente, taxa de

sedirnentação (pelo grau de seleção, fragnentação e desarticulação) ,

pH do meio, grau de oxigenação da água e a presença ou não de

agentes bioturbadores no sedimento.
Processos hidráulicos mecânico-destrutivos, tais co¡no

acentuado transporte por correntes são conuns nos ambientes de

águas rasas, podendo ou não fragrnentar e desarticular partes duras
articuladas.

os pelecfpodes são particularnente importantes nos estudos
tafonômicos, devido ao seu exoesqueleto constitufdo por duas valvas
articul-adas, varÍáveis na forna, espessura e composição

mineralógica. os pelecfpodes apresentam també¡n grande variedade de

hábitos de vida, podendo ocupar praticamente todas as faeies de u¡n

ambiente marinho.
As tabel,as 1 e 2 demonstram, respectivamente, a

susceptibilidade de conchas bivalves aos vários processos
bioestratinô¡nicos e o seu potencial de utiLidade como indicadores
quaì-itativos de parârnetros ffsicos do ¡neio.

No BrasiI, pouca atenção te¡n sido dispensada à aná1ise
tafonô¡nica de assembléias fósseis (Simões' 7992r. contudo,
recentemente, vários autores (Rohn, 1988; Sinões, L992ì sinões &

Rocha-campos, 1993i Ànel1i et âl', L992i ÀneIli et â1., f993ì
Torello & Rossi, 1993; Torello & Sinões, ]-993 a, b; Rohn & Penatti,
1993) ten se dedicado ao estudo tafonôrnico de assembl-éias de

peleclpodes marinhos do Paleozóico superior das bacias do Paraná e

Parna fba ,
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IIPO DE ESQUEL. rRANS . ¡ ìlTACrO DESâRT. FRâG. GORROS âO

C. Ei u. Es Pes sa
C. 8i v. Fi na
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+

+

+

+

+

(a) susceÞt¡.Jel åo Ftocefs&i(++) åltÀ¡aãr¡te suec€it i ve I ao t:,?c,ceesct;(-) e f'^ geral ' rråo gugc€Pt¡l'el èc' Ef ctÚe99þ '

Tabe1a 1 - susceptibi I idade de conchas bivafves a diferentes
processos bioestratinônicos . (Brett & Baird, 1986) ' obs:
ðorrosão inclui abrasão e bioerosão'

r¡Po EsouEL.
Înåxs. P/connEìlEs

ou ollDAs
EXEnG¡ tr táxå Df

60¡ EnRâXE)ll O

OFi ú¡' trcaoâ¿t¡ut¡l Convcx
¡l

Dx, â1. BÀi xã. I Xl¡itonclF¡b. I n¡Pi al¡

C. Di u. E6 ¡,P5 ¡å
C- ¡lv. Fi.¡¡

+( ET)
.(E¡t)

.(Dnt

.+( Dn)
o(Fn)
.+ ( DES/rn)

.(Fn .(Fn/COn + ( DEA/âFt
+( Fr¡g)

Tabela 2 - Utilidade potencial de conchas bivalves cono .rndicadores
de parârnefros ffsicos anbientais (Brett & Baird' 1986)
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o ¡naterial da Fornação PÍauf, aqui analisado, encontra-se en

duas das 7 facies carbonáticas (calcário llocambo e Contendas)
descritas por Lina Filho (1991), e facies lleruóca, localizadas no
topo desta f or¡nação.

lrata-se principalnente de ¡noldes internos e externos de
pelecfpodes da infauna profunda, intermediária e rasa, da senl-
infauna bissada e da epifauna bissada.

Àpesar de a preservação do ¡naterial variar de razoável a boa,
com caracterfsticas tafonô¡nicas facil¡nente identificáveis (e.9.,
grau de desarticul-ação, grâu de fragTmentação, corrosão e

bioerosão), a análise tafonômica foi, en parte, cornprometida
durante as coletas realizadas nas décadas de 1950 e 1970. Por se
tratar de una rocha carbonática rnuito tenaz, apenas os blocos já
quebrados, fora da posição original, foram coletados. Àssim, foran
perdidos valiosos dados, incluindo a orientação das valvas no
substrato e a relação lateral entre as conchas (e.9., valvas em

posição vs. val-vas articuladas) úteis para o entendirnento dos
processos tafonônicos. contudo, alguns blocos puderan ser
reorientados a partir da interpretação das estruturas sedinentares,
da distribuição tridimensional dos fósseis na ¡natriz e da análise
de lâ¡ninas delgadas.

{.1 classificação da coneentração

Kidvrell et al. (1986) e Brett & Baird (1986) estabel-ecera¡n as
bases conceituais e metodológÍcas para análise e classificação de
concentrações fossillferas marinhas. o texto a seguir está em

grande parte fundamentado nestes artigos.
concentração fóssil é definida co¡no gualquer acumulação

relativamente densa de partes biológicas duras, a despeito da
conposição taxonômica, estado de preservação ou de modificação pós-
norte .

À asse¡n)rléia do cal.cário Moca¡nbo é do tipo ecologicarnente
homogênea, não havendo indfcios de condensação de faunas de

espécies ecologi.canente dissinilares.
Trata-se de uma concentração do tipo matriz-suportada,
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havêndo, contudo, peguenas lentes onde a densidade de partes duras
aunenta, assunindo caracterfsticas de una concentração bioclasto
suportada (FiS. 33). EIa é autóctone-parautóctone, composta por
el,enentos da infauna proftrnda preservados en posição de vida (Fig.
34a ê b) e elenentos da irrfauna internediária, rasa, semi-infauna e

epifauna bissada, reorientados dentro do hábitat de vida.

4.2. DeEcrição a¡a conceDtração

1.2.L. conposlção taxonômica

A cornposição taxonômica de una assenbléia fóssil reflete a

estrutura biológica de uma paleocomunidade, sendo, tambén,
governada por fatores abiótÍcos (e.9., condições de salinídade,
batinetria, ternperatura etc.). AIém disso, fatores hidrodinânicos,
responsáveis pela fragmentação diferencial e transporter afeta¡n a

cornposição final da concentração.
As concentrações fossilfferas são caracterizadas .como

monotfpicas ou poJ-itfpicas, dependendo da varíedade taxonô¡nica e

tipos de esqueletos preservados (e,9., tananho, forma e etc.).
conforne mencionado anterior¡nente, a assernbléia do calcário

Mocambo é cornposta por diversos grupos de microinvertebrados e

macroinvertebrados (e.g., noluscos, braquiópodes, trilobit.os,
briozoários), de diferentes classes de taÌnanho (Fig. 33), não

evidenclando fortês fatores ecoì.ógicos e hidráulicos seletivos.
Pode ser, portanto, classificada cono una concentração do tipo
pol.itfpica. contudo, certo grau de seleção ecológica é evidente en

u¡n nfveL taxonô¡nico elevado, pelo fato de a assembléia ter sido
amplamente domi.nada pelos moluscos (e.9., pelecfpodes, gastrópodes
e cefalópodes). contrariamente, na facies calcária Meruóca,
associada à facíes Mocambo, no topo da Formação Piauf, prevalecem
os braquiópodes, sendo raros os moLuscos. Na Formação ltaituba
(Pensi J-vaniano, Bacia do Àmazonas) e no Grupo Tarma (Peru), embora

as assembléias sejan igualmente doninadas por braquiópodes, não são

raros os pelecfpodes e outros qrupos.
Menos importante como fator seletivo e determinante da



Figura 33 - Àmostra con valvas de diferentes classes de tamanho,
evidenciando baixa taxa de seleção (caJ.cário Mocarnbo) .



Figura 34 - Fornas da infauna profuna preservadas ern posição de
vida. a - Gen. et sp. ind. 1; b - wiTkingia terninaTìs
(calcário Mocambo) .

Figura 35 - Ànostra evidenciando
preenchido por sed j-nento

tubo de agente bi oturbador
(calcário Meruóca).
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composição taxonônrica da asse¡nbÌéia do calcårio Mocambo foi a

hidrodinârnica do neio, pois, embora a concentração apresente alguns
sinais de retrabalharnento, a asse¡nbléia é do tipo autóctone-
parautóctone e não há evidências de bioclastos alóctones. De outro
lado, por exerrnplo, Torello & Rossi (1993) descreveram uma

concentração nonotfpica da For¡nação santa Helena, Eoperniano? da

Àrgentina, co¡nposta, quase exclusivanente, por conchas de urna mesrna

classe de tamanho do conetáceo r'isochonetes?, indicando,
provavehnente, uma acunulação sob forte fator hidrodinâ¡nico
seletivo.

1.2.2 BLof¿ibrl.ca

Biofábrica refere-se ao arranjo tridimensional dos biocLastos
na matriz, a qual depende, princ j.palrnente, dos fatores
bioestratinômicos que atuarn sobre as partes duras.

Há evidências de valvas desarticuladas concordantes con o

plano de acarnanento do carbonato, sendo esta, possivel-nente, a

posição preferencial, indicando prolongada exposição a correntes,
embora estas possam ter sido muito fraca ou episódicas (speyer &

Brett, 1988). contudo, muitas valvas estão distribuidas
obliquarnente ao plano de estratificação, provavelnente devído à

forte interferência no arranjo original- das valvas pelos elementos
bioturbadores da infauna (e.9., bivalves detritfvoros) (Fig. 35) .

Ter¡nos especiais são reservados às fábricas
caracteristicamente ordenadas, vistas em seção (Fig 36). Nas

concentrações ¡nais densas do calcário Mocambo, valvas
desarticuladas apresentan-se ernpilhadas (rtstackingrr), as quais
poderían estar tarnbén relacionadas aos organismos bioturbadores
(Meldal.h, 1987) e aninhadas ('rnestingr') (Fig. 37a e b ). E¡n fâminas
deJ.gadas ocorren microbivalves com val-vas conjugadas fechadas
encapsulados en conchas de gastrópodes.

U¡na única evidência de reorientação unimodal está presente en

uma amostra contendo gastrópodes de valvas turritelares orientadas
no mesno sentido. Esta feição é caracterfstica de a¡nbientes sob a
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Figura 36 - Terninologia enpregada para orientação de partes duras,

em seção transversal (segundo Kj.dwelL et a1., (1986).



J:l c ir:

Figura 37 - Ànostras exibindo fábricas caracterfsticas. a -
ernpilharnento; b - aninhamento (calcário Mocarnbo) ,





38 - ÀltGrnânclr dc nfveig de ¡lcrlta (hâchur.do),bionlcrlta- (pontifhâdo), àprosentândo'ñrõãiñãåå
lóldlca¡ ale pclccfpodca c c-onccntraçöea äc calcltarapátlca (tvst). Iotàr ligelra varlaþão vertlcal detcxt-ura, deforDrção ptástica (8etâr aspeasà3) G ¡lnaisde -bloturbaç-âo _ (Bet-¡s delgadla); a ilgura apreBeniàâlnda o pàdrto dê coloração do calcárlo üocaDbo.-

Fiqpra
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atuação de correntes unidirecionais, onde o ápice das valvas
cônicas apoutam no sentido contrário ao da corrente.

a.2.3 Geonetria

À geometria de uma concentração fossilffera depende de
fatores biológicos e ffsicos, a saber: a a topografia herdada da

superffcie deposicional; b o modo de vida dos organismos que
possuem partes duras preserváveis; c bioturbação e d processos
ffsicos de concentração de partes duras que produzem topografia
singenética.

À despeito do fato de faltarem dados sobre a geometria da
camada fossilffera, devido ao problerna de coleta já mencionado
anteriormente, amostras de mão reorientadas em laboratório
evidenciam duas formas principais de acumulação: a- lentes de
pequena estenção lateral (5 cil, concentração do tipo 2) ¡ e b-
rrpavimentosr' (concentração do tipo 1), descritas mais adiante.

1.2.1 Estrutura fnterna

Quanto à estrutura internar âs concentrações podem ser
classificadas como sinples ou complexas, levando em conta as
variações laterais e verticais da conposição taxonôrnica, biofábrica
e matriz.

A concentração do calcário Mocambo ê do tipo complexa,
apresentando variação lateral no arranjo das conchasr guê, às
vezes, distribuem-se esparsamente na matriz ou ocorrem
concentradas, formando lentes de pequena expressão lateral.
Apresenta ainda, variações vertical e lateral da matriz, com

alternância de camadas de calcilutitos (Fig. 38).

4.2.5 Tipo de gênese da acumulação

Kidwell- et aL. (L986) propuseram três tipos de acumulação de
partes duras (Fig. 39): a- concentrações biogênicas produzidas por
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Figura 39 Estrutura conceitual para gênese de . concentrações de
partes duras. 1 concentração biológica produzida por
comportamento gregário de organisrnos dotados de partes
durãs (biogênica intrfnsica) ou pela ação de outros
organisrnos (biogênica extrfnsica); 2 concentração
foimada através do retrabalhamento hidráuljco de partes
duras como partfculas e/ou através da não deposição ou
remoção seletiva da matriz ¡ 3 concentração
diagánéticaì 1, S e 6 concentrações de origem mista,
refletem forte influência de dois ou mais diferentes
tipos de processos.
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agrupamento gregário de organismos portadores de partes duras
(biogênica intrfnsica) ou por ação de outros organismos (biogênica
extrfnsica); b- concentrações sedimentológicas formadas por
retrabalharnento hidráulico de partes duras e ou através da

deposição ou remoção seLetiva da ¡natriz, c- concentrações
diagenéticas resuLtantes de horizontes fossilfferos amalgamados por
compactação.

Concentrações de origem mista, nas áreas 4,5 e 6 da figura
33, refLetem atuação conjunta de mais de un tipo de acumulação.

A acumulação estudada caracteriza-se como uma concentração de

origem nista, preferencialmente nas áreas 2 e 4 do diagrarna, visto
que podem ter contribuido para isso fatores hidráulicos e

bioLógicos extrfnsicos, Ievando à remoção seletiva da matriz e a

concentração dos bioclastos. Não há evidências de concentração
devido à fatores diagenéticos.

1.3 Processog bioestratinônicog

Brett & Baird (1986) reconheceram 4 categorias de processos
bioestratinô¡nicos, a saber: a- reorientação e transporte: b-
desarticulação e separação dos elementos por decomposição dos
tecidos de conexão ì c- fragrmentação e d- corrosão, incluindo
abrasão mecânica e bioerosão.

Para o estudo e a classificação bioestratinômica dos
carbonatos estudados convém subdividir a concentração em dois tipos
principais : a- concentração suportada pela rnatriz com valvas
esparsas, e b- concentração suportada por bioclasto, formando
Lentes de valvas densamente concentradas ou rrpavimentosrr de valvas
dispostas pref erencial.mente com a convexidade voltada para cima
(Fig. 38).

a.3. 1 Reorientação

São

episódica
raras as evidências
no ca lcário Mocarnbo,

diagnósticas de sedimentação
envolvendo fortes ondas ou



96

correntes, que indicarianr eventos de ternpestade. Àlgumas feições
tafonônicas observadas (e.g., valvas aninhadas ou enpilhadas), têm

sido atribuidas a eventos de ternpestades (Kidwetl & Bosence, 1991).
Tarnbém, a preserlça de f ormas da infauna profunda preservadas em

posição de vida (Fig. 34a e b) parece estar associada a um aumento

brusco na taxa de sedimentaçãor €ñ decorrência de eventos de

sedimentação episódica (Brett & Baird, 1986; Speyer & Brett, 1988).
Conforme mencionado anteriormente, estruturas sedimentares
tracionais ligadas às correntes e eventos de tempestade (e.9.,
estratificação cruzada hunmocky) não são observadas no calcário
Mocambo. Porém, não fica descartada a hipótese destas estruturas
terem sido mascaradas pela ação de organisnos bioturbadores. O fato
dos pelecfpodes escavadores profundos (e.9., WiTkingia, Gen. et sp.
ind. f-) terem sido preservados em posição de vida sugere, também,

aumento brusco na taxa de sedimentação, associado à incapacidade
e/ou baixa velocidade de escape destes animais (Peterson, 1985i
Speyer & Brett, 1988).

Os dados de reorientação dos bioclastos indicam tambén dois
tipos principais de acumulação nos sedimentos do calcário Mocambo.

Amostras do tipo 1, apresentam valvas de pelecfpodes com a

convexidade predominanternente voltada para cima, tomando, não

raramente, disposição oblfqua, possivelmente, devido a infuência de

agentes bioturbadores (ver figura 38). Menos frequentes são valvas
orientadas com a concavidade voltada para cima, evidenciadas pela
encrustração da epifauna, fato que sugere alguma exposição na

interface água/sedimento (ver estampa 3, figura 6) .

Amostras do tipo 2, apresentam acumulações densas (coquinas)
de espessura centimétrica, lenticulares, caoticamente orientadas,
oblfquas ou verticalizadas, com sinais de aninhamento e

enpilhamento (Figs. 33 e 37a e b).

1.3.2 Desarticulação e Seleção

A ausência
valvas abertas

as

a

de

e

dentição, a tendência do ligamento de manter
uma condição aeróbica da água, favorecem
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degradação da muscul-atura adutora e cie outras partes moles, levando
à separação das valvas, seja pela atuação de correntes ou pela
atividade biológíca junto ao fundo.

Dentre os 22 táxons identificados, 7 apresentam dentição
(e.g. , taxodonte, heterodonte) . Nas outras L2 espécies a ,:lentição
cardinal está ausente, fato que proporciona uma maior facilidade
para a desarticulação das valvas.

Dentre os pelecfpodes escavadores profundos, 95t dos

espécirnes apresentam-se com as valvas conjugadas e 4Z com as valvas
desarticuladas. Àpenas 18 dos espécimes apresentam valvas
articuladas abertas (rtbutterfliedrt) (Fig. 40 e 41). Estes números

evidenciam a baixa susceptibilidade das formas escavadoras
profundas aos processos bioestratinônicos atuantes junto a

interface água/sedirnento durante a gênese da assembléia estudada.
Dentre os peJ-ecfpodes escavadores intermediários e rasos

(incluindo formas detritfvoras da infauna) da concentração do tipo
L, a porcentagem de desarticulação é de 952, sendo a porcentagem de

valvas direitas e valvas esquerdas, respectivamente igual a 4oZ e

558. Este quadro reflete atuação de correntes com capacidade de

exurnação da infauna intermediária e rasa.
As conchas da concentração do tipo 2 apresentam-se

exclusivamente desarticuladas. Àlgumas amostras, contudo,
apresentam raras valvas articuladas fechadas. Uma forma da semi-
infauna bissada (Pteronites), apresenta-se exclusivamente com as

valvas articuladas fechadas (Est. 2., Figs. 3 6).
Fatores hidrodinâmicos seletivos são evidentes quando

anal-isados separadamente dados de formas inequivalves da epifauna
bissada. O fato de cada valva de um indivfduo inequivaÌve possuir
diferentes valores de obesidade (e.9., Aviculopectinfdeos) leva-as
a responder diferentemente aos fatores hidrodinâmicos atuantes no

sftio deposicional. A figura 42 mostra a relação valva
direita/valva esquerda para AvicuTopectem trichotomus e Gen. et sp.
ind. 3. o mesmo não é evidente quanto às valvas dos táxons
equivalves com porcentagem de valvas esquerdas e direitas simiLares
(Fis. 43).



98

No de Valvas
õo

¿lO

W WttXtngle termlnallc

V. E¡querda Butlerllled

ÑÑN Gen. cl rp. lndcl.l

Figura 40 Taxa de desarticulação das valvas de formas de hábito
escavador profundo.
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Figura 4l Raros exemplares de pelecfpodes preservados com as
.ruï.rã= artic-uladas abeitas (ttbutterf liedrr) , ambas de

wüxinqia teriinalis (a Formação Piauf ; b caLcário
Mocambo) .
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Figura 42 Taxa de desarticulação das valvas para duas formas da
epifauna.

M de Valvas
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Taxa de desarticulação das vaLvas dos táxons equivalves
da infauna rasa e da semi-infauna bissada.

Figura 43
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1.3.3 Fragmentação

O fndice de fragmentação é útil na determinação da energia do

meio de deposição. Apenas valvas das concentrações do tipo 2

apresentam-se fragmentadas. Algumas amostras ct>ntendo fragmentos

muito pequenos de valvas sugerem retrabalhamento intenso (Fig. 44a,

b e c). Amostras das concentrações do tipo 1 apresentam valvasr Dâ

sua grande maioria, completas.

1.3.4 Corrosão e Bioerosão

Esqueletos carbonáticos podem apresentar sinais de bioerosão
da epifauna encrustrante, corrosão por soluções ácidas e abrasão

mecânica, principalmente na linha de comissura e região terminal
dos umbos.

Nas águas ricas ern soluções ácidas provenientes da degradação

da natéria orgânica (CO2t HNO3 e H2PO4\, a dissolução dos

bioclastos pode ocorrer antes do soterramento. Sinais de dissolução
não são observados nas conchas estudadas.

1.3.5 Diagênese

processos diagenéticos precoces ocorrem antes da compactação

dos sedimentos, tipicanente dentro de poucos metros de sedimentos

inconsolidados, incluindo: dissolução de partes duras,
preenchimento de vazios devido a decornposição da matéria orgânica,
e mineralização por pirita, carbonatos, fosfatos ou sflica.

Os pelecfpodes estudados estão preservados, na sua maioria,
na forma de moldes internos e externos. Apenas no espécime DNPM 090

(Est. 5, Fig. L2) há evidências de que o material original da

concha pode estar preservado. Contudo, não fica descartada a

hipótese de tratar-se de calcita secundária. A dissolução das

valvas, porém, ocorreu por processos diagenéticos tardios,
possivelmente pela infiltração de cornpostos de baixo pH, fato este,
evidente pela preservação de tênues cicatrizes musculares na grande

maioria dos espécirnes.



a, b e
fragmentadas;

crn

c, amostras exibindo
(calcário Mocambo).

ot2#
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Figura 44 moldes de valvas
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5. ELET'TENIIO8 DE PALEOECOLOGTA

5. 1 Gener¡ll.daôeg

Os pelecfpodes marinhos sofreram duas grandes radiações
adaptativas, desde o seu aparecimento no Cambriano. À primeira, no
paleozóico inferior, deu origern a grupoa de epifauna e infauna
primitiva, sendo seguida por um perfodo de relativa estabiLidade no
paleozóico superior. À segunda radiação ocorreu durante as Eras
t{esozóica e Cenozóica e trouxe os pelecfpodes para a sua presente
posição de proeminência (Stanley, 1968).

Dentre as caracterfsticas adaptativas que governaram o

sucesso evolutivo do grupo destacam-se: a aquisição de um pé

musculoso operado hidraulicamente, o qual permitiu aos animais
certa ¡nobilidade dentro ou na superffcie do substrato, em alguns
casos associado a um aparato bissal para fixação tenporária ou

permanente; valvas unidas por um Iigarnento flexfvel; charneira;
brânquias ciliadas e palpos labiais, úteis na alimentação. Estas
caracterfsticas conduziram os pelecfpodes urarinhos a ocuparem

diversos nichos.
Yonge ( 1948 , P. 228 , in Nicol, 1968 ) destacou que |tde todos

os anirnais marinhos, oS peJ.ecfpodes são os mais perfeitamente
adaptados para a vida dentro de um substrato mole arenoso ou

argilosorr e güê, além das caracterfsticas acima assinaladas por
Stanl-ey (1968), o rtachatamento lateral do corpo e do Pé, e o

isolamento da massa visceral por uma concha calcária bivalve
tornou-os aptos a expLorar as variadas possibilidades de vida, sob
a superffcie do substrato.

Espécies de macroinvertebrados marinhos atualmente
reconhecidos na Formação Piauf incluem pelecfpodes (56t),
braquiópodes (23*|, gastrópodes (10t), triLobites (5t) e

briozoários (3t) (Fig. 45). À fauna ê, portanto, grandemente

dominada pelos moluscos (Fig. 461 , que perfazem 69t dos táxons
presentes.

Das 7 categorias de modo de vida reconhecidas por Stanley
(1970) , as f ornas escavadcras Li.vres suspensÍvoras predonrinam na
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PEL. 5ô%

BRA. 23%

Figura 4s Gráfico exibindo porce-ntagem da composição faunfstica
da Formação Piaui. Obs.: PEL., pelecfpodes¡ 9RÀ.,
biaquiópoå"=; GÀS., gastrópodes; TRI., trilobitas;
cEF.-, cãfalópodes; BRI, briozoários'

OUTROS
31%

Filo MolÌusca sobre os
presentes na Formação

MOLUSCOS
69%

Figura 46 Gráfico exibindo
outros táxons de
Piauf.

o dornf nio do
invertebrados

'BRl 3%
-CEF 3%

'TRl 5%

oìs 10%
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assenbLéia, incluindo escavadoras rasas (47t) e egcavadoras
profundas (1lt). Formas suspensfvoras da se¡nL-infauna bissada
perfazem 118 da assernbléia e for¡nas epibissadas 262 (FiS. 47r.
ReÌativamente raros (enbora abundantes em quantidade) são os
gêneros detritfvoros correspondendo a 9t da fauna (fig.  B).

Assin, o predomfnio absol.uto de formas suspensfvoras, não
vágeis, na asse¡nbléla da Fornaçåo Piauf, associado a feições
tafonômicas já descrltas anterLor¡nente, tais como, a ocorrência
comum de formas escavadoras profundas con valvaE conjugadas,
preservadas en posição de vida, en contraste com val-vas
desarticuladas, que parece caracterizar a maioria dos outros
gêneros de pelecfpodes, sugeren u¡n substrato bentônico narinho,
pelo menos ¡noderadarnente agitado.

5.2. Paleoautoêcologir
5.2. 1 l,lorfologlå FuncloDal

Os pelecfpodes do calcário Mocambo apresentam os seguintes
hábitos de vida, interpretados segundo os esque¡nas de classificação
de Stanley (1968, 197O, L972') e Runnegar (19?4): a- forrnas da
epifauna bÍssada suspensfvora (e,9. , AvicuTopecten, Leptodesna,
Gen. et sp. ind. 3); ¡- formas da se¡ni-infauna bissada suspensfvora
(e.9. , Pteronites, Pernophorusl i c- formas escavadoras rasas
suspensfvoras (e.9,, Schizodus, AstarteTTa, otiocrassatella,
SanguÍno7ites, Myonia); d- formas escavadoras profundas
suspensfvoras (e.9., WiTkingia, Gen. et sp. ind. 1) e fornas
detritfvoras (e.g. , PalaeonucuTa, Phestia).

5.2.1.1. Epifauna ê SeEl-infâu¡a bissada

Nos nares atuais, as for¡nas bissadas pêrtence¡n, na sua
naioria, às superfamflias Àrcacea, Mytilacea, Pteriacea, pectinacea
e Amoniacea. Porérn, fornas jovens de muitos grupos escavadores
livres, ou de hábito não bissado quando adultos, tanbém poden
apresentar bisso.
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E,P. 11%-

B, 26%

Figura 47 - Gráfico exibindo porcentagen dos háh_it_os de vida dos
pelecfpodes da Fornação Piauf. obs.: 8.R., escavadores
rasos; EP.B., epifauna bissada; si.B., Seni-infauna
bissada; - 8.I., escavadores intermediários; E.P.,
escavadores Profundos.

DETR
-g%

SUSP/
91%

Figura 48 - cráfico exibindo porcentagem dos hábitos aLimentares
dos pelecfpodes da Fornação piauf. obs. : SUSP. ,suspensfvoros; DETR,, detritfvoros.
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Stanl-ey (1970) reconheceu dois tlpos de flxação por aparato
bieEal: a- fixação co¡n o plano eagital vertical ao subEtrato, e b-
for¡nas fixas con o plano sagital oblfquo ao substrato.

Val,vas equivalves, alongamento posterior da concha,
achatamento ventral e mueculatura anl-eotoiárla, aäo adaptaçöes
morfoJ.ógicas tlpicas dos pelecfpodes que vive¡n con o ptano de
cornis.sura vertical en relação ao substrato.

stanley (L972, p. 195) lncluiu o gênero Pernophorus cono
forma endobissada no Carbonffero e Per¡niano. Ele chamou atenção
para a possibilidade de Perrnopàorus ter possuido un pé escavador, a

despeito da redução da reglão anterior sugerir a presença de um

bisso. Esta suposição torna duvidoEa a relâção da peguena, nas bem

narcada, cLcatriz que está aci¡na da cícatriz do mfiscuLo adutor
anterior em Pernophoru.s subcostatus do calcário Mocambo, se
relacionada ao bisso ou ao pé (Est. 2, Fig. 1O). A presença de um

pé estaria relacionada à reescavação rápida ap6s repentina
exunação. o háblto de vida endoblssado do gênero Pernophorus ê,
ainda, sugerida pela posição da naior largmra sLtuada na altura
¡nédia da concha (Stanley, 1970, p.27, fig. 8)

Diversos autores (e.9., cordon & Pojeta, 1975i Zhang, !993,
incluem Pteronites cono for¡na da seni-infauna bissada. O gênero
apresenta valvas equlvalves, alongadas posteriornente, região
anterior reduzida e provável condição anisoniária da musculatura. A

figura 49 ¡nostra a recontituição da posição de vida das for¡nas da
se¡ni-infauna bissada.

":ï:!'li.:.:.j.,Éi !:; j i';!:iÌ¡i;l; Ìii :.li : iï'l

Hábito de vida das fornas
a- Pernophorus su.bcostâtus,

da se¡ni-infauna bissada:
b- Pteronites.

Figura 49 -
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Fortnas fixas por aparato bissal colt o plano de comissura
oblfquo em relação ao 6ub6trato incluen nembros da6 Êuperfa¡nfllas
Pteriacea, Àmonl.acea e Pectinacea. ÀdaptâçõeE norfológicaE para

esse hábito incluern condição inequlvalve, alonganento da aurfcula
posterior assocl.ada a u¡n sinus bissal e baixo ânguLo unbonal.

. stanley (1970) estabeleceu un padrão de ¡¡edidas do ângulo
umbonal e de assl¡netrl.a das aurfculas para separar as fornas
nectônlcas das for¡nas de hábito epibissado fixo.

Medidas do ângulo unbonal e leve asEÍnetrLa das aurfculas
incluen o gênero AvlcuToFÉcten da Fornação Piauf na área das forrnas

bissadas flxas do gráfico de Stanley (L97O' p. 31).
contudo, Stanley (19?0, p.38) chanou a atençäo para o fato

das fornas, que viven caracteristicarnente flxas na porção superior
do substrato, poderen soltar-se e nadar quando inco¡nodadas.

Valvas altas, pouco alongadas, con aurfculas desiguais e

ornarnentação radial ben narcada, sugeren um hábito
preferencialmente fixo para AvicuTopecten trichototrus (Fig. 50).

c*
Figura 50 - Hábito de vida èle AvLcuTo¡>ecten trichotomus.

Formas bissadas da epifauna, ineguivalves, fixas corn plano de

comissura em ângulo oblfquo ao substrato, incluen ainda o gênero

Leptodesma. stanley ('g72l atribuiu estas caracterfsticas colno

associadas a u¡n baixo ângulo de fixação para estabil.idade da concha

en posição de vida soterrada menos profundanentê gue as forrnas

tipÍcamente endobissadas.
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s.2.L.2 Escava¿lores

Estão presentes no calcário ltlocalmbo elenentos da infauna rasa
e infauna profunda. são tanbém de hábito escavador as fornas
detritfvoras (Palaeonucu1a, Phestia) .

5.2. L.2. Orientação para escavação

Os pelecfpodes devem assurnir uma posição ereta da concha para
a escavação de urn substrato sendo o pé o órgão fundamental para o
ínlcio e desenvolvimento da penetração (Truenan et al., p. 474, in
StanÌey, 1970, p. 45).

Segundo Stanley (1970), há nos pelecfpodes uma rel-ação entre
a forna da concha e a posição de emergência do pé. De acordo co¡n
el-e, na ausência de uma abertura pedial permanente, a ¡náxima
separação das vaLvas para qualquer ângulo de abertura, estará
Iocalizado no ponto ao J.ongo da nargen ventral que está mais
distante do eixo da charneira, o ponto rMr. Nornalnente, o pé
energe co¡n o seu eixo central coincidindo com esse ponto de máxi¡na
separação entre as valvas (Fig. 51).

Figura 51 -. Posições de escavação e de ernergência do pé
hipotéticas para for¡nas pouco alongadas do calcár-io
Mocanbo. A. Schizodus alpinus, B. Schizodus sp, C.
AstatteTJ-a, D. Oriocrassatella.



109

NaE fornas alongadas (e.9., schlzodus mocanboønsls,
sangainoTltes, ltryonial a energêncla do pé geralnente se dá e¡û urna

direção aprox!,rnadarnente paralela ao elxo ¡nalor da concha (Ftg. 52).

Figura 52 - Posição de escavação hipotética para formas
alongadas. À. s. mocanboensis, B. SanryinoTites, C.
MYonia.

3.2.t.2.2 ltovlneDtos de Escavação

stanley (19?O) estudou movi¡nentos de escavação (rrrocking
rnovimentrr) em formas viventes e observou que não há relação
aparente entre o ângulo de rotação e obesidade' mas sim entre o

ângulo de rotação e o alonganento das valvas.
Espécies con balxos valores de alongarnento (e.9.,

PalåeoDucula) provavelrnente utilizara¡n pronunciado ângulo de

rnovirnento de escavação para penetração. Formas alongadas (e'9.,
Sanguinol ites, Mycnial possivelrnente utilizaran baixo ou nenhurn

¡novi¡nento de escavação.
stanley (1970) chamou a atenção de que nac¡ forma6

moderàdamente alongadas (e.g., Schl-zodus alpinus, AstartelTa '
oriocrassateTTal existe una componente de movinento, não sendo a

penetração diretaniente vertical.
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5.2.I.2.3 llaxa ôe Escavação

Tempo de escavação é definido como o intervalo entre a

elevação da concha para a ¡rt>sição ereta e o conpleto soterranento.
Escavação rápida quasre sernpre está associada a: a - ocupação

de substrato instável onde a necessidade de reescavação é comurn, ou

b - ao hábito detritfvoro, quando o animal deve necessariamente se

deslocar para novas fontes de al,irnento.
stanl,ey (1970) adotou rnedidas de altura, cornprirnento e

largura para a deterninação da taxa de escavação de pel-ecfpodes

fósseis, além de adaptações como espessura da concha e grau de

ornamentação. o mesno autor notou que não há relação direta da taxa
de escavação con o tananho do aninal e que a dininuição do ta¡nanho

pode ser vantajosa nas fornas detritfvoras (e.9. , Palaeonucula)
apenas por habilitar o anirnaL a desviar rnais facil¡nente de

obstácuLos no sedÍ¡nento.
Stanley (!97o, p. 60) plotou dados de alongamento versus

obesidade de pelecfpodes viventes e observou que poucas espécies na

região esférica do gráfico são escavadores rápidos e que a maioria
dos escavadores rápidos são hidrodinârnicos, sendo cillndricos, ern

for¡na de lâmina ou de disco. À figura 53 apresenta os dados de

alongarnento versus obesidade de alguns peLecfpodes da infauna do

caLcário Mocambo.

Das formas atuais estudadas por Stanley (1970, p. 61),
aproximadanente todos os táxons que apresentarn conchas espessas são

escavadores lentos e aproximadamente todos os escavadores rápidos
possuem conchas finas ou apenas moderadamente espessas.

Constituem ainda adaptações para redução do ternpo de

escavação a ausência de ornamentação concêntrica bem marcada.

Nor¡nal-mente todas as forrnas ¡nuito ornanentadas são escavadoras
Ientas.

Escavadores da infauna rasa no calcário Mocambo (e.9.,
Schizodus alpinus, Schizodus sp, Myonia, sanguinoT ites ) , da infauna
profunda (Gen. et sp. ind. 1) e da infauna internedíária (Gen. et
sp. ind. 2, são forrnas destitufdas de ornamentação ben narcada,
apresentando apenas finas linhas concêntricas dê
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Figura 53 - Gráfico co¡n valores rnédios de alongamento (Àf ') us

"¡ã=iããã" 
(ob. ) das formas escavadoras da Formação

piauf. sfnÈoloi: PI, PaTeonúcuLai Pb, Påestla; -8a'iàäZáa"Z- arpinus¡ Ét, schizodus mocamboensìsi ogP,
Schl,zodus sp:; P!, Pernophorusi Às, AstartelTai OP,

òrlòcrassate-71'a¡ dg, SanguinoliteÈ¡ l{T, Myonla¡ .aR,
Itixiigia¡ cl, êen ã! qp. 

-ind. 1; G2, Gen' et sp'- ind'
2. À- linha' tracejadã separa escavadores rápidos
laireita¡ dos escavádores léntos (esquerda), (segundo
èi;;i;t,'1970). obs.: por trat-ar-se de valores nédios,
e prov'aïef que os táxóns localÍzados próxirnos à linha
rriËãtCti"" ápresentern espécimes posicionados nas duas
regiões do gráfico.
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crescimento. AstarteTla e orioctassateTTa, por outro lado, possuen

ornamentação constituida por costelas e lamelas concêntricas
relativarnente bem marcadas. o gênero wiTkingia da infauna profunda
é ornanentado po:r costefas concêntricas bem marcadas.

Stanley (11t70) chamou a atenção para o fato da ornamentação

concêntrica atuar nas formas da infauna rasa, co¡no ¡necanisno

estabilizador da concha na posição de vida dentro do substrato.
outra adaptação para melhor desempenho durante a escavação é

a expansão da região anterior indicativa do aumento do volurne do pé

para hábito de escavação rápida. Possuem règião anterior
relativarnente expandida os gêneros detritfvoros Paiaeonucula,
Phestja e o gênero escavador intermediário Gen. et sp. ind. 2.

À posição da região nais inflada da vafva é outra feição
rnorfológica útit na deterninação da velocidade de escavação' sendo

facilmente observada nos táxons fósseis. Gêneros atuais escavadores
rápidos (e.g., Donax, in stanley, 7970) possuen a região nais
inflada da concha junto à região dorsal. Todas as formas
escavadoras do calcário Mocambo apresentam a região mais inflada da

concha na altura rnediana (e.g., schizodus aTpinus, estatteTTal ou

apenas fracamente deslocadas para a região dorsal (e.9., schizodus
sp.).

5.2.L.2.1 t{orfologia e posição de vida

5.2.L.2.4.1 Prof unalLalaate de escavação

Profundidade de escavação é a distâncÍa da superffcie do

sedimento até o ponto rnais raso da concha soterrada. segundo

stanley (1970), são considerados escavadores rasos os peleclpodes
cuja distância da interface água/sedimento, na posição de vida, é

menor que 2 a 3 centfinetros da superffciè do substrato.
caracterfsticas rnorfofuncionais, observáveis em fornas

fósseis relacionadas à profundidade de escavaçãor incluem espessura
da concha e ornamentação.

GeraL¡nente, valvas espessas estão presentes nas formas
escavadoras rasas, conferindo estabilidade aos animais sujeitos a
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exumação por ondas e correnteÊ.
Runnegar (1974', constatou haver boa correlação entre tamanho

e número de inserções de músculos pediais, com a profunáidade de

escavação, nos pelecfpodes da Subclasse Anonalodesnata.
De acordo con ele, as adaptações para formag escavadorag

rasas, inclue¡n vaLvas pequenas e robustas sem aberturas
cornissurais, abertura slfonal, quando presente, estreita;
nusculatura adutora subigual, núsculos pediais relativamente
grandes; ausência de sinus palial oü, guando presente, raso,
dentição proeninente e algurn grau de sobreposição das vaLvas.

Para as forrnas escavadoras profundas as caracterfsticas
dlagnósticas incluern valvas alongadas e finas com fendas
cornissurais para o pé e sifão, unbos frequentemente sobrepondo um

ao outro, muscufatura adutora subigual, musculatura pedial
relativamente peguena e sinus palial profundo.

Fornas escavadoras de profundidade inter¡nediária poden
possuir conchas longas ou curtas, corn ou sen abertura sifonal' nas

identificadas, prirneirarnente, por un sinus palial raso ben

definido.

5.2.L.2. t. z roeiçåo dê Ylôa

Stanfey (197O, p. 67) definiu posição de vida corno "posição
na qual o ani¡nal se alimenta, assumida após a conclusão do perfodo
de escavaçãorr.

As formas nuito a).ongadas da infauna profunda penetram o

substrato em díreção paralela ao eixo maior da concha, sendo
incapazes de ¡nudar facil¡nente esta posição após enterradas. Àssi¡n,
a orientação de escavação torna-se a posição de vÍda (Fig. 54)



Figura 54 - Posição de vida para formas
profundo do catcário Mocambo.
et sp. ind. 1.
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de hábito escavador
a. WiTkingìâ, B. Gen.

Escavadores da infauna rasa possuen a nargem posterior
truncada, correspondente à área de energência de pequenos sifões ou

da abertura para correntes (margen respiratória). À posição de vida
é facit¡nente inferida a partir da relação da rnargern respiratória
com a superffcie do substrato (Fig. 55).

Figura 55 - Posição de vida provável das formas da infauna rasa- do catcário Mocambo. a - Schizodus aTpinus; b -
Schizodus nocamboensis; c - AstatteTTa subquadtata;
d - SanguinoTites sp.; e - Myonia sp. n.; f -
Schizoduè sp.; g - Palaeonucula Tevatítornis¡ h -
Phestia bellistriata.

A presença de ur¡ sinus palial be¡n definido e pouco profundo

em Gen. et sp. ind. z apontam para hábito escavador interrnediário
(Fig. s6).

X)og
- - -> | ¡a <^\..¿ :,I i.:Jtt¿:ísi..éìr.;.q'"--r.r!ì-1e,,.¡,i.\r
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Fig. 56 - Reconstltuição do hábito e posição de vida em Gen- et
sp. ind. 2.

5.3. Pa l€osa lneco logla

Nota-se, nas assenbléias neocarbonfferas da ÀrnérÍca do sul e

Àmérica do Norte, o fato de as faunas ¡narinhas serem, ora doninadas

por braquiópodes (e.g., Fornação Itaituba, Bacia do Àmazonasi

Fornação Rio Palnar, Venezuela e Colô¡nbia; Formação Àmsden,

Wyorning, EUA) , ora pelos pelecfpodes (e.9., Forrnação Piauf,
especialmente a facies Mocanbo, Bacia do Parnafba; Forrnação caño

fndio, Venezuela; Fortnação PottsviIIe, ohio, EUA).

Diversos autores abordaran essa guestão. Por exernplo,

Ransbotton (1978) ressaltou que dois fatores principais parecem ter
sido responsáveis peLo controle da composição de co¡nunídades

¡narinhas bentônicas no carbonffero: profundidade e salinidade; e

que a natureza do sedinento (e.9. granulonetria) seria também

irnportante, porén de efeito menos expressivo. À sirnilarídade
litológica dos carbonatos nos quais ocorrem as assemblélas da

Fornação rtaituba, com predorninância dos braquiópodes, e da

Fornação Piauf, onde predorninam os pelecfpodes, sugeren que a

natureza do substrato pode não ter sido o fator governante na

deterrninação dos táxons predorninantes.
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Do nesmo modo, a presença de táxons estenohalínos (e.9.,
bríozoários, crinóides) e eurihalinos (e.9., orbiculoideal nos

carbonatos da Formação Piauf, e outras evidências, tais conro, a

ausência de forrnas anãs e a relativa diversidader da fauna, indican
sua deposição em águas de salinidade nor¡nal (,u aproxirnadamente

nornal. Ern ambientes de plataforrna carbonática a hipersalinidade
pode estar, ainda, associada à presença de estrornatóIitos,
estruturas estas, ausentes nos carbonatos da Formação Piauf.

o principal fator controlador das comunidades presentes na

Fornações Piauf e Itaituba possivelrnente tenha sido a profundidade.
Bretsky (1968) demonstrou que a batimetria é urn dos poucos fatores
dentre outros, flsicos, qufrnicos ou bióticos, que podern influenciar
a distribuição geográf j.ca das associações de invertebrados rnarinhos

bentônicos. E¡n sua Fig. 1 (p. L232) ' este autor reuniu táxons
caracterfsticos de ambientes rron shorerr e rroff shorerr conhecidos do

Paleozóico. Durante este Perfodo, a presença de braquiópodes
inarticuLados (Lingu7a, orbicuToidea), e de pelecfpodes, tais cono,

NucuTopsis, Posidonia e pectinóides, gastrópodes, e a ausência de

foraminfferos fusuJ-infdeos, caracterizarian a¡nbientes próxinos à

costa. Esta associação condiz cotn a cornposíção da assembléia da

Fornação Piauf. Por outro fado' a presença de fusulinfdeos,
productldeos, conetfdeos e espiriferldeos, a exemplo da Fornação

Itaituba, caracterizaria anbientes de pl-ataforma ¡nais afastada da

costa.
E be¡n conhecido em Paleontologia o fato dos braquiópodes

teren, durante o Paleozóico, dominado hábitats rnarinhos profundos,
afastados da costa, enguanto os peleclpodes estava¡n grandemente

restritos a a¡nbientes marinhos rasos, próxinos da costa (stanley,
!g72, Bretsky. 1968). Gould & caffoway (1980) sugeriram que este
padrão pode ter sido controlado por conpetição è que o crescimento
rel-ativo do número de táxons de petecfpodes através do Pafeozóico
pode ter sido ¡nediado, em parte, pelo sucesso na conpetição contra
os braquiópodes, tendo em conta as adaptações convencionais
conunente citadas (e.g., a aquisição de urn pé muscular, aquisição
de sifões e consequente ocupação da infauna).

Tahyer (1986) destacou o fato de que o do¡nfnio dos
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articulados sobre os pelecfpodes, en certas comunidades
paleozóicas, pode estar relacionado a tolerâncla à turbidês em

ambientes argílosos. segundo este a\¡tor' as estratégias adaptativas
de bragui6podes articulados e pelecfpodes são fundamentalmente
diferentes, sendo os articulados c,rganisnos econô¡nicos e os

pe).ecfpodes desperdiçadores de energia, no que diz respeito às

estratégias alimentares. Este autor, ressaltou tarnbém, o fato de os

braguiópodes suportarem rnais facilnente baixas concentrações de

oxigênio dissolvido. Neste aspecto, vale ressaltar que os

sedirnentos da For¡nação Itaituba, onde o nfinero de táxons de

braquiópodes é sensivelmente superior (28 espécies contra 15 de

pel,ecfpodes), é bastante escuro provavelnente devido à presença de

rnatéria orgânica, fato este possfvel apenas sob baixa concentração
de oxigênio dissolvido.

outro aspecto interessante abordado por Tahyer (1985) são os

resultados de laboratório, segundos os quais predadores
invertebrados e vertebrados nostraran preferência significante
pelos pelecfpodes. Contrariamente a outros invertebrados rnarinhos,
braquiópodes articufados são irnpalatáveis a predadores, que sempre

os regurgitarn convulsÍvamente. são os braquiópodes, possivelnente,
os únicos elernentos do bentos marinho conchffero dotados de tecido
protetor repelente na concha.

E provável que a atuação conjunta dos diversos fatores acinra

citados tenha contribuido para o predornfnio de um ou outro táxon,
e¡n especial, nas ForÌnações rtaituba e Piaul. Desse nodo, os

sedimentos da Formação ltaituba, onde predorninam os braquiópodes,
foram, possivelmente, depositados em um a¡nbÍente marinho afastado
da costa, de relativa profundidade, onde o acúmul-o e suspensão de

matéria orgânica teria favorecido a estratégia trófica alirnentar
dos braquiópodes. Por outro Lado, una rnaior proxi¡nidade da costa,
pode ter favorecido o predornfnio dos pelecfpodes, à época da

deposição da Fornação Piauf.
o nodeto da figura 55 apresenta uma reconstrução

da Formação Piauf, sintetizandopaleoecol,ógica da fauna
caracterf sticas taf onô¡nicas e paJ.eoecológicas discutidas no texto.
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Flgura 57
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- ltodelo slntetizando algunaÊ das caracterfetLcas
tafonô¡nicas e paleoecológicas discutfdas no texto. o
acúnuLo de bloclastos, no centro do nodelo, reflete a
atuação de correntes canallzadas que concentrara¡ os
bloclastos pel4 retlrada da natriz ffna. a,
Pdlaeonuculd levatifornis; b, Pl¡estja bell-istrlata¡ c,
Leptodesna¡ d, PteronLtes i e, ?Pterla¡ f, Avl-cuTopecten
trlchotonus ¡ g, Schìzodus alpinus; h, SchLzodus
rnocarnboensis sp. n.i L, Schizodus sp.i j, Pernophorus
suÞcostatusi k, A.starteTTd subquadrãta i L,
ortocrassatel.Za piauiensis sp. h. i [, Sangul-nol !.tes i n,
Myonia sp. ¡ o, wlTklngla ternlnall-s ¡ pr Gen. et tp.
ind. li q, Gen et sp. ind. 2i r, .Gen. et 6p. índ. 3;
cen. et sp. ind 4, t, Àrticulata (spiriferida); u,
Belerophon (castropoda't i v, Euonphqlus (Gastropoda); x,
Trilobita (Artropoda); y, Briozòa (Ectoprota) i z,
Orthoceras (Cephatopoda, Nautiloidea); 4, Crinóide
(Equinodermata).
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6. PÀTJEOETOGEOGRAFTA E CORRET.AçÃO

6.1 Introdução

Diversos autores, der¡tre os quais Àrchbold (1983), Runnegar
(1984), Ross & Ross (1985), conzalez (1989), Si¡nões (1992) e SiÌnões

& Roclra-campos (1992) discutíram a paleobiogeografia do
carbonffero, ressaltando o caráter endê¡níco das faunas de

invertebrados gondvânicos, inclusive dos pelecfpodes, fazendo
breves referencias às faunas de águas quentes das bacias ¡nais

setentrionais.
De ¡nodo geral, os autores concordan no reconheci¡nento e

delirnitação geral de dois domfnios principais; a) condvânico ; b)

Tetiano (FiS, 58). Um dos aspectos curiosos das reconstruções
disponfveis efetuadas por autores estrangeiros (e.9., Ross & Ross,
1985, p. 28, Fig. 2) é a ignorância ou interpretação errônea dos
dados referentes à Àmérica do Sul-, ern especial os relatívos às
grandes bacias neopaleozóicas intracratônicas brasileiras do

Amazonas, Parnafba e Paraná. A localização de algunas das
assernbléías carbonlferas da Anérica do suL encontra-se tanbém

indicada na figura 58.
A figura 59 oferece urna visão generalizada das provfncias

paleobiogeográficas do Carbonlfero, baseada ern dados da literatura,
em parte revisados, e e¡n elementos provenientes da atual pesquisa,

Várias das caracterfsticas ¡nais notáveis da fauna da Fornação
Piauf pernitern interpretá-La cono tipicamente i'Tetianarr. Dentre as

nais inportantès destacam-se, aIén da presença de muitos dos táxons
tfpícos deste dornfnio pateobiogeográf ico, a associação com vários
indicadores paleoclirnáticos biológicos (e.9., a sua relativa
diversificação e a presença de conodontes) e sedimentológicos
evidentes pela ocorrência de carbonatos intercal-ados com outras
facíes sedi¡nentares quê apontatn para un clima quente e árido (Lina
Filho, 1991), compatfvel, portanto, corn a posição paleolatitudinal
da parte norte da Arnérica do SUI , durante o Neocarbonlfero.
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Figura 58 - Distribuição das.-faunas. oondvânicas e tetianas na
América 

--ãã' sor (linha tiacejada) ' Área hachurada
representándo linites da transgressão - marinha no
pe-nsifvanlãno nédio' 1 - aflorarnentos das formações
ãä;--i;ãi; " Rio Palnar, venezuelai 2 -. carnadas

carbonffàias, colônbiai 3 - caLcários fossilfferos,
colôrnbiai a '- rot*.ção Macuna, Equadori 5 - Fornação
cerro pr'ieto, Perui ã - Fornação Itaituba' BrasíIi 7 -
Formação eiaïf , niasil;, e - Grupo Tarma' Perui 9 -
Forrnai:ão t.ign"ti, Bolfvia; 10 - camãdas Juan de
Moralás, chilé; 1i - caLcårio Tarlton e Formação seno
nleutério, 

- c¡rife; 12 - Fornação Pa¡npa de Tepuel'
Àrgentina.



122

trmffin
abcd

Figura 59 - Vísão generalizada da subdivisão provinc-ial do

carbonffero (l'forrowano) (modíficado de Ross & Ross'
1qa5l . Le(¡endas: . - 'fuunut Àndína e do sudoeste da

Àí¿;í;"-JJ Ñ"iu"; b - faunas de ásuas frias; c - faunas
T;ai;";=, tropicais , cosrnoporitas; d - terras enersas;
.ãiår"-J"lã" - i"ài".", corrêntes de superf f cie (l9u1s

ãuentes) i setas abertas indicarn correntes de supertrcl'e
(águas fr ias ) .
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6.2 correlação

A tabeta 3 nostra a ocorrência de táxons afins aos da fauna
de pelecfpodes da BacÍa do Parnafba e várias das assenbléias
conhecÍdas do Neocarbonffero das ÀmérLcas do Norte e do Sul. Tendo

ern vista sua rnaior proximidade geográfica e pal-eogeográfica, a

discussão abaixo está restrita àquelas localizadas na parte
ocidental do Domfnio Tetiano.

Tabela 3 - comparação da fauna de peLecfpodes da For¡nação
Piauf e algurnas assembléias conhecidas do
Carbonlfero das À¡néricas. Explicação: 1. Fornação
Itaituba, Bacia do Amazonas, Brasil. 2. Fornação
Nova olinda, Bacia do Àmazonas, Brasil. 3. Fornação
caño Indio, venezuela. 4. Fornação cerro Prieto,
Peru. 5. Fornação ÀÌnsden, vJyoning, EUÀ. 6. Fornação
Pottsville (Pottsville GrouP) , ohio, EUÀ. 7.
Fornação Her¡nosa, Colorado, EUÀ. Obs3 G, ocorrência
do gêneroi s, ocorrência da espécie; c, ocorrência
de espécie afim.

A despeito da relativa proxirnídade geográfica e no âmbito da

placa SuI-Ànericana, a assembléia de pelecfpodes da Fornação Piauf
não nostra quaisquer elementos de afinidades com as faunas

L234567

Phestia beTTistriata
?Leptodesma
? Pteria
Pteronìtes
Av icuTotrEcten tr ichotonus
Schizodus a7pínus
Schizodus mocamboensís
Schizodus sp.
Permophorus subcostatus
AstarteTTa subquadrata
oriocrassatel -l a piauiensis
?SanguinoTites sp
Myonia sp.
wiTkìngia terninalis
cen.et sp. indet.l
cen et sp. indet. 2
Gen et Êp. indet. 3
cen et sp. indet 4

CGGN
GGNGN
cGn
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Gn
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neopaleozóicas do condvana da Ànérica do sul (Gonzalez, L989i
Rocha-campos & Archangetsky, 1985i Simões, 7992i Simões & Rocha-

Canpos, 1992 )

6.2 . 1 Anêrica alo 8u1

6.2.1 .1 Formação ItaLtuba

Mendes (1966) descreveu u¡na assernbléia de pelecfpodes de

sedimentos da Formação ftaituba, PensiÌvaniano da Bacia do

Anazonas, Brasil. À coleção estudada por Ìfendes (1966), enbora
conposta de conchas silicificadas, apresenta espécimes ¡nuito
incompletos, o que resultou em atribuições taxonômicas
insatisfatórias . A despeito dessas limitações, verificam-se ser
notáveis as afinidades taxonômicas entre as assembléias da Bacia do

Amazonas e do Piauf.
Pteria duartei da Fornação Itaituba, identificada tanbém por

Àssis (198o) nos sedirnentos da Fornação Piauf, são fornas muito
afins, possivelrnente tratando-se de nesno grupo taxonôrnico. É

duvidosa, contudo, a atribuição taxonômica de Mendes (1966) ao

gênero Pteria. são co¡nuns às duas forrnações os gêneros
AvicuTopinna, AvicuTopecten, Schizodus amazonicus (possivehnente
coespecffico con Schìzodus alpinus) e WiTkingia. os braguiópodes
PhipidoneTTa perniana Derby, L874, Tapajotia tapajotensis Derby,
7874, e, possivelnente, Lissochonetes derbyi Mendes, L959, revelan
afinidade entre os sedimentos da Fornação Itaituba e os sedirnentos
pensilvanianos do Grupo Tarma, Perú.

A assernbléia da Formação Itaituba é doninada por espécies de

braquiópodes (28 espécies). Já os braquiópodes da Fornação Piauf
permanecem ainda não descritos. Porén, os dados disponfveis no
momento sugerem que eles são nenos diversificados e abundantes que

os da Formação ftaituba, Pinto (L977), descreveu seÍs espécies de

corais na Forrnação ltaituba, sugerindo condições marinhas nornais
para a época da deposição destes sedimentos. Por outro lado, a

ocorrência destes invertebrados na Forrnação Piauf ainda é

desconhecida.
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A idade aceita para oE sedirnentos da Fornação Italtuba está
entre Mississipiano superior e Pensilvaniano ¡nédÍo (Lemos, 19914 e
b).

Þlorales (1960) ¡¡encionou a presença dos pelecfpodes
WiTkingia, orbl.culopecten, PtetÍa, e yolselIa nos sedirnentos da

Fornaçåo Nova olinda, Pensilvaniano da Bacia do Ànazonas, porén a

tocalização dos espécines é desconhecida. À microfauna de

conodontes desta fornação sugere idade entre Derrlano-Atokano
(Tengan et aI. 1976i Lemos, 1991a e b).

6.2.L.2 Grupo lfarna € Formação corro Prleto

Thomas (1928) e NewelI et aI. (1953) descreveram de

sedi¡nentos pensilvanianos do Grupo lar¡na, Fornação Cerro Prieto,
Montanhas Àmotape, Perfi, u¡na fauna do¡ninada por braquiópodes (2o

espécies), incluindo ainda, gastrópodes (10 espécies), briozoários
(5 espécies), cefalópodes e equínoder¡nes.

Dentre os pelecfpodes co¡nuns aos da assembléia da Formação

Piauf estão PaTaeonucula Tevatilornis e os gêneros Ptetonites,
AvicuTopecten, .Astarte77a, sangltinolites e WiTkingia.

A grande variedade de braquiópodes e a presença de 5 espécies
de briozoários, corais e diversificada nicrofauna de fusulfnideos
indicam u¡na correlação faunfstÍca ¡nais estreita com a da Fornação

Piauf.
å presença do cefalópode

sugere idade Pensil.vaniano ¡nédio
(Chronic, in Newell et al.. 1953i

6.2.1.3 Fornação Crlo IDdlio

Pseudoparaiegoceras peruvianus
a superior para estes sedi¡nentos
Murray et al., 1960).

pelecfpodes da

Estão presentes

e¡nbora rna i s
Formação Piauf.

Benedetto (1980a) descreveu u¡ra assernbléia de

Fornação Caño Indio, Sierra de Perija, venezuefa.
ainda tril.obites, gastrópodes e briozoários.

os pelecfpodes da Fornação caño rndio,
diversificados, apresentam grande afinidade aos da

Há pelo nenos 16 gêneros comuns às duas fornações '
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À análise das ilustrações do t¡:abaLho de Benedetto (1980a),
revela que 6 espécies parecem ser coespecfficas às da Fornação
Piauf (Phestia beTTistriata, Pteronites sp.r Schizodus sp. a,
Permaphorus sp. r Astartel"La sp. b e WiTkingia terrnina.ilis). À

semelhança dos calcários marinhos da Formação Piauf, estão rrusentes
os corais.

As asse¡nbléias de invertebrados da Formação Caño Indio e da
Forrnação Piauf são as duas únicas assenbléias pensilvanianas do
norte da Ànérica do Sul nas quais o número de espécies de
peleclpodes predornina sobre o núnero de espécies de braquiópodes
(27 peleclpodes versus 10 braquiópodes na Formação Caño Indio ).

Os fusulinldeos, ainda não registrados na Formação PÍauf. são
raros na Formação Caño Indio. FusuTínella sp. e MiTTetela sp.
índica¡n idade Pensilvaniano inferior (Morrowano) para os carbonatos
cinza escuros da Formação Caño Indio.

6.2 . L.4 Outras formações 8ul-Anericanas

Outras forrnações que datam do Carbonffero superior, com

assembléias de pelecfpodes pouco expressivas e de ¡nenor afinidade à

asse¡nbl-éia da Fornação Piauf, são as de sedimentos do norte da
América do Sul.

À Formação Rio Palnar, Sierra de Parija, VenezueLa e

Colônbia, , que jaz concordantenente sobre a Formação Caño Indío, é

ricanente fossillfera. Porén, apenas 4 espécies de pelecfpodes
foram descritas (Benedetto, 1980a, c), sendo AvicuTopecten, o único
gênero comurn à Forrnação Piaul. Estão presentes braguiópodes (15
espécies), gastrópodes (2 espécies) , briozoários, equinodermos,
estrof ornenf deos e algas. A idade, com base nos fusulinideos, ê
Pensilvaniano médio, (Atokano-Desrnoinesiano) .

A Fornação Mucuchachi, Mérida Andes, Venezuela, apresenta 7

epécies de pelecfpodes, corn apenas Aviculopecte¡¡ presente tanbém na
Formação Piauf. À assembléia apresenta ainda braquiópodes (3

espécies), briozoários fenestelfdeos e corais rugosos. Benedetto
(1980b) atribuiu idade carbonffero nédio para estes sedimentos.

A Fornação PaL¡narito apresenta sete espéciès de peleclpodes e



127

so¡nente o gênero AvicuTopecten é comurn à Fornação piauf. À

assembléia conpõe-se ainda de braquiópodes, gastrópodes e corais.
os sedi¡nentos da Formaçåo Pal¡narito são tídos como inteira¡nente
permianos (Benedetto, 1980b). contudo, plantas e invertebrados
¡narinhos confir¡na¡n idade Carbonffero superior para os sedinentos da

parte inferior desta fornação (Pierce et â1., 1961; shell &

creolle, 1964; Arnold, !966, ln Rocha-Ca¡npos e ÀrchangeLski, 1985).
Sedi¡nentos carbonáticos da seção La Jagua, Huila, Cordilhera

Oriental, Colônbia, são abundante¡nente fossilfferos. Três gêneros

de pelecfpodes estão presentes, sendo Àvicu Topinna e AvicuTopecten
conuns à Fornação Piauf. À presença do braquiópode Linoproductus
derbyi, descrito na For¡nação Itaituba, Bacia do Àmazonas, sugere
idade Pensilvaniano médio para os sedimentos da seção La Jagua.

6.2.2 Àmérlca do Norts

cirty (1903) descreveu e llustrou una assembléia de

invertebrados pensilvaniana (Desmoinesiano-Missouriano) da Fornação
Herrnosa e Fornação Rico (Pensilvaniano superior), Bacia Paradox,
colorado. À Fornação Rico, que localnente (região das montanhas san

Juan) interdigita-se con a parte superior da Formação Hernosa,
conté¡n evaporitos e alguns folhelhos (Frazier & schetimmer, f9a7l.
os sedirnentos da Forrnação Her¡nosa compõem-se de folheIhos e

carbonatos e, na parte superior, de pacote ¡nuito espesso de

evaporitos, predoninantemente halita, indicando evaporação
extens iva ,

À assenbléia descrita por Girty (1903) é muitfssimo
diversificada. É dominada conjuntamente por pelecfpodes (44

espécies) e braquiópodes (42 espécies).
Dentre os pelecfpodes presentes destacam-se AvicuTopcten

occidentaTis, se¡nelhante a A. trichotomus, AvicuTopinna
neÞraskensis, se¡nelhante a AvicuTopinna sP., Schìzodus cuneatus,
f or¡na similar a schizodus aTpinus e Pernophorus subcostatus,
ocorrem ainda gastrópodes (34 espécies), celenterados (8 espécies,
incluindo corais), equinodermes (7 espécies), helrnintos (4
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espécies), esponjas (2 espécies), cefalópodes (2 esPécies), uma

espécle de trllobita e raros fusulinfdeos (2 espécies).
Morningstar (L922\ descreveu uma assernbléia de invertebrados

rnuito diversificada dos sedi¡nentos da xSérien Pottsville
(Pottsville Group de Frazier & Schwimrner, !9a7) , Pensilvaniano
(Morroh¡ano-Àtokano), OhLo.

os sedimentoe da rrSérieÍ Pottsville ern ohio Éäo coÍtpostos, na

sua maioria, por folhelhos e arenitos co¡n intercalações de argil-a e

carbonatos marl-nhos. Morningstar (L922l. reconheceu que, com exceção
das camadas de carvão, os sedi¡nentos tên origen narinha, e que,
durante seis intervalos, as condições rnarinhas favoreceram a

deposição de carbonatos e¡n águas rasas senelhantenente aos
carbonatos da Formação Piauf. Estão ausentes nestes sedimentos as

facies evaporfticas que caracterÍzam as outras formações do

Pensilvaniano ¡nédio aqui correlac ionadas .

A assembléia é rnuito diversificada e contém braguiópodes (38

espécies), gastrópodes (36 espécies), briozoários (21 espécies),
cefalópodes (11 espécles), trilobites (3 espécies), 1 espécie de

cel-enterado, 1 espécie de verme, raros fusulinfdeos, placas e

dentes de peixes, e restos de plantas.
A assembléia é grandenente dorninada pelos pelecfpodes (78

espécies) . Diversos táxons asse¡nelham-se aos da Formação Piauf.
cêneros de espécíes afins presentes nas duas fornações são: Itlucul.a
(PalaeonucuTa), Phestia Þellistriata, Schizodus, AvicuJ.opecten,
AstarteTTa, Í{iTkingia terminal.is e Pernophorus.

cordon & Pojeta (1975) descreveran una asse¡nbl.éia de
pelecfpodes da Fornação Àmsden. os sedi¡nentos da Formação Arnsdern

estão inclufdos na Sequência Absaroka abrangendo entre o

Mississipiano e Pensilvaniano. Sando et al. (1975) baseados em

dados bioestratigráf icos de vários grupos de invertebrados,
discutiram a bioestrat igraf ia da Forrnação Àmsden. Os sedirnentos
pensilvanianos (Morrowano-Àtokano ) do Membro CaIcário Ranchester
(superior) e do lfembro Folhel-ho Horseshoe (ínferior, parte
superior), contêrn variada fauna de pelecfpodes estudadas por Gordon

& Pojeta (r-975). O ì,lenbro Folhelho Horseshoe consiste de fofhelhos
preto ou cinza. Estão presentes sedimentos de bacias evaporfticas
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(anidrita e gipsurn). 06 autores interpretaran estes sedimentos co¡no

tendo sido depositados e¡n bacia ¡narinha restrita, rela!lvanente
estável. O caráter dos sedimentos e sua geometria são co¡npatfveis
com o a¡nbiente lagunar (Sando et aI., 19?5). Fósseis col-etados do
Membro Folhelho Horseshoe en t{yoning data¡¡ do chesteriâno superior
até o Morrowano.

sobre os sedimentos do Membro Fothelho Horseshoe en t{yoming
estão 0e¡ sedirnentos do Irfembro Calcário Ranchester onde os
pelecfpodes estão igualrnente presentes. Estes Eedimentos contêm
fósseis de idade Chesteriano Superior ao Àtokano.

Dentre os pelecfpodes pensilvanianos coletados destes dois
membros são comuns à Formação Piauf os gêneros AvícuTopinna,
NucuJ.opsis sp. b, Pl¡estja sp., AvicuTotrecten, Schizodus aff afinÍs,
Permophorus sp. a, AstarteTTa e WiTkingia, alén de outros seÍs
gêneros distintos. ocorre¡n ainda braguiópodes (35 espécies Menbro
Ranchester Limestone), gastrópodes (24 espécies), cefalópodes, uma

espécie de trilobita e celenterados (14 espécies incluindo for¡nas
nississipianas).
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7. CONCTJUSõE8

1' os pelecfpodes descritos pertencen a assenbléias de três

facies carbonáticas (Mocambo, contendas, Meruóca), da parte

superior da Fornação Piauf. Essas asse¡nbléias incluern ' alén dos

peleclpodes, braquiópodes, gastrópodes, cefalópodes, trilobites e

briozoários, que ocorrem associados a foraminfferos' conodontes e

ostracodes, dentre outros nicroinvertebrados'

2, são descritos 22 táxons de peleclpodes' incluindo:
PalaeonucuTa tevatiformis (Walcott) i Phestia beTl-isttiata
(stevens) ¡ Pteronìtes Mc' coy; Leptodesma sp' Hall; ?Pteria

Scopol-i; Avícutopecten ttichotomus Kegel & costa; Schizodus a)-pínus

(Hall-) ¡ Schizodus nocamboensis sp' n' i schizodus sp'; Permophorus

subcostatus (Meek & Worthen) i AstatteTl-a subquadrata Lee e Girtyi
Oríocrassatella piauiensis sp. n.¡ Sanguinolites sp.; Myonia sp'

n.; witkingia terninaTjs (Ha11); Gen' et sp' ind' 1i Gen' et sp'

ind. 2; Gen. et sp. ind. 3; Gen' et sp' ind' 4; Gen' et sp' ind' 5;

cen. et sp' ind. 6; Gen. et sp. ind. 7' A fauna de peleclpodes da

Fornação Piauf é, portanto, ¡nais diversificada do que anteriormente

constatada Por Assis (1979').

3) Quatro espécíes identificadas anteriornente: Cypricardella

cf. c. subeTíptíca ì strebTopterìa¡ Edmondia corpuTenta¡ Rínnyj inína

brasíIiensis¡ Septínyalina sp. (?), não foram reconhecidas nas

coleções estudadas. Dentre os sete gêneros que perrnanecem não

determinados,cinconãotinhamsidoaindareconhecidos(gêneros
indeterninados 2, 4,5' 6,7) e dois inclue¡n espécimes atribuídos a

wiTkingia terninaTìs (forna jovem) e Posidonia' Espécimes referidos
a pteronites, Palaeonucul-a Tevatiformis, schizodus rnocarnboensis sp.

rì. r Schízodus sP., OtiocrassateTTa e Myonia sp' n" são

reconhecidos pela prirneira vez na fauna rnarinha da Formação Piauf'
AstarteTTa subqüadrata foi anteriormente identificada apenas ao

nfvel genérico; a espécie atribuida na literatuta a Ptería duartei

é aqui referida com d(rvidas ao gênero Pter.ia' Por sua vez '
schizodus amazonicus é considerado sinônímo de schízodus alpinus'
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vale ressaltar que não hâ elementos Euficientes para atribuir
exernplares de SanguÍno 7ites, àqui descritos à sangu inoÌites cf'
neslerianus.

a) os Moluscos, particularmente os pelec.fpodes, predominarn

sobre os outros grupos de macroinvertebrados, na fauna da Fornação
piauf. ltal fato pode estar relacionado a fatorès ffsicos e

ecológicos (e.g., batirnetria, nfvel de oxigênio dissolvido na água,

satinidade, presença de predadores etc.) desfavoráveis a outros

invetebrados (e.9., braquiópodes ) .

5) A assenbléia estudada é composta predorninantemente de

pelecfpodes suspensfvoros (918), sendo os detritfvoros mais raros
(98). Dentre as for¡nas suspensfvoras, as espécies escavadoras rasas

são as mais cotnuns, seguidas das formas da epifauna bissada,

escavadoras da serni-infauna bissada e escavadoras profundas. Todos

os gêneros reconhecidos são atribuldos às fa¡nllias marinhas conuns

no Pateozóico superior.

6) As evidências tafonômicas disponfveis permitem concluir
que as formas da infauna profunda fora¡n preservadas in situ,
sugerindo perlodos de aumento relativamente brusco da taxa de

sedimentação, possivelmente relacionados a eventos de sedimentação

episódica. De outro lado, o grau de desarticulação, bioerosão,

fragßnentação e corrosão, suçterem que as conchas dos pelecfpodes da

infauna rasa e inter¡nediária sofrerarn exunação, algun transporte
Iateral e certo tempo de exposição na interface água/sedimento. Já

as conchas dos elementos de epifauna apresentan alto grau de

fragmentação, indicando rnaior perfodo de exposição aos fatores
bioestratinômicos atuantes junto à interface água/sedimento. Às

caracterfsticas da concentração perrniten, portanto, classificar a

fauna estudada corno sendo autóctone-parautóctone, poliespeclfica,
politfpica e ecologicamente homogênea.

7, os pelecfpodes da Formação Piaul apresentan caráter
tipicanente tetiano , nostrando estreito vlnculo com elementos da

os
s.
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fauna da Formação ltaltuba (PensiLvanlano ¡nédio) da Bacia do

Àmazonas e, ern especial, co¡n oG¡ elernentos da Fornação cêño Indio
(Pensilvaniano médio), venezuela, e da Sérien Potsville, ohio
(Pensilvaniano rnédio), EUÀ.

8) Enbora os gêneros encontrados na Formação Piauf não sejam

diagnósticos, do ponto de vista geocronológico, a ocorrência
associada de WiTkìngia, Petmophotus, AstarteTTa, Pteronites,
sanguinoTìtes, é sugestiva de u¡na idade neocarbonffera , sendo que

schizodus alpinus é caracterfstico das faunas do Pensilvaniano
médio e superior da Ànérica do Norte. Estes dados, portanto, estão

de acordo co¡n a idade meso-pensilvaniana iâ indicada pelos
nicrofósseis das facies carbonáticas do topo da Formação Piauf.
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Figs. 1 - g Palaeonuculd Tevatlfornis (walcott, 1.8i4) -,-^..' L, molde interno, .-yísta lateraL de valva dlrelta
mostrando cicatriáes nusculares, X 7 t .GPIL\. -
33914i 2, nolde interno e¡n látex do espécine 

-GP/IE' ]-7:.2, nostrando aspectos da charneird, X.7ì. 3'
molde 'interno, vistá lateraL de vaLva direita'
mostrando cicatrizes rnusculares be¡n rnarcadas' x 4'
DNPU - 1.

Flgs. a - I Phestia beTTtsttlata (Stevens, 1858)
a, molde Lnterno, vista' Ia-teral de valva esquerda
nostrando cicatrizes do nrlsculo adutor anterLor e
da Linha palial, X 3, DNPII 156i -5, rnolde interno'
vista la€eral de valva esquerda, fragmentárla'
mostrando cicatriz do ¡núsculo adutor anterior e
cicatriz ¡nuscular na região umbonal ' X 3, GP/1E
:.693ì 6, nolde e¡n látex de valva esquerda do rnesrno

"xenplar 
rnostrando aspectos da charneirat x 3ì ?'

noldã en Látex de valva esquerda mostrando
aspectos da charneira ( f otorni-crograf ia de
valredura) , X 7 , DNPI'! 139 i 8, mold-e en 1átex 

- 
de

valva esqúerda,' x 4, ¡nesmo exenplar; 9,, rnolde
externo "'* fat"t de val-va esquerda, fragmentária'
do espécine GP/18 3992, exibindo linhas de
cresciñento concéntricas, regularrnente espaçadas'
x 315.

Figs. 10 - LL Pteria? (scopoli, 1777)
10, ¡nolde 'íntärno, vista lateral de valva
esquerda , X 4 , DNPI'! 245 i L! , molde interno ,. vista
lateral de vaiva esquerda, rnostrando cicatrizes da
nusculatura adutora -posterior e da linha pa)-ial, X

2,5, DNPM 211 .

rlgs. 12 - Ls AvLculopecten trichotomus Kegel & costa, 1951
' \2, ¡nolde 

- interno, vista lateral de vaLva
esquerda, ¡nostrando aspectos da ornamentação
rudi.l, Î 2, GP/18 4014; 13, fragmento-.de. varva
direita exibindo aspectos da aurfcula direita, x
2, GPILE 4o46i Ll, rnblde interno, viÊta lateral-de
vålva' direita nostrando aspectos da ornarnentação,
X 3 ' GPILE !666ì Lg, ¡nol'de externo, vista. fater^l
de valva esquerda mostrando aspectos da
ornanentação, X 2,8, DNPM 256'
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Figs.3 -

Figs. 7 -

E8TãI,ÍPâ 2

2 LePtodesma sp. HalI, 1883
1, molde interno, vista Liìteral de valva esquerda,
mostrando rnusculatura adutora anterior e
posterior, e linha palial descontfnua, x 4' GPIIE
LA29i 2, molde interno, vista Lateral de valva
direita, x 2,5, DNPM 2.

6 Pteronìtes Mc' coy
3, nolde interno, vista lateral de valva esquerda
¡nostrando irnpressões de tinhas de crescimento
concêntricas, X 1, GPILE 3993i .l, molde interno,
vista dorsal de valvas conjugadas, x 1, DNPM 271;
5, ¡nolde interno, vista Lateral de valva direita,
X 1, cP/lE 1815i 6, nolde interno, vista lateral
de valva direita fragmentária, x 1, GP/18 1815.

LO Pernophorus su.bcostatus (Meek & Worthen, 1865)
7, ¡nol-de interno, vista lateraL de valva esquerda,
rnostrando impressão do dente lateral, cicatriz do
m(rsculo adutor anterior, impressão do suporte
¡niofórico e linha paliaI, x 2,5, DNPM 264; I'
noLde en látex do espécirne DNPM 204, vista lateral
de valva direita ¡nostrando finas finhas de
crescirnento concêntricas e costeLas radíais, X 4,'
9, ¡nolde interno, vista Lateral de valva esquerda,
mostrando impressão de dente lateral- posterior,
cicatriz do ¡núsculo adutor anterior, linha pa1ial.
e impressão de costelas radiais, x 4, DNPM 264;
10, nolde interno, vista lateral de valva direita,
¡nostrando cicatriz da nusculatura adutora
anterior, cicatrÍz do ¡núscuLo pedial anterior e
Iinha paì.ial, x 3,5, DNPM 238.
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Flgs. 1 - I Schlzodus alpinus (Hall, 1858)- L, ¡rolde inter-no, vista lateral de valva esquérda,
x 2, DNPI.Í 195¡ i, nolde interno, vlsta lateral-de
vaLúa direita, x Ir5, GP/18 4o17i 3, rnolde
interno, vista'lateral de valva direlta, ¡nostrando
as cicatrizes do músculo adutor anterior e núsculo
pedial anterior, X 2, DNPM 3i l, moLde interno,
ïi"ta lateral de vaLva direita mostrando
cicatrizes dos músculos pediais anterior e

Posterior, X 3, DNPI¡! 212.

Flgs. 5 - ? Schízodus mocamboensis sp. n.' 5, molde lnterno, vista lãteral' de valva dlrelta
¡nostrando ¡nusculatura adutora, pedial, umbonaÌ e
Iinha palial sinusada, X 5r DNPlil 581Ài 6, molde-em
Iátex äo espécirne DNPM 4, ¡nolde interno de valva
esquerda, mõstrando aspectos da charneira, notar
maicas da epifauna incrustrante, x- 3i 7, mes¡no
exemplar, mo-strando dentição ( fotornÍcrografia de
varredura) , x 20.

Fig. 8 - Schizodus sp. de Verneuil t llurchison, 1844' 8, molde iiterno, vista lateral de valva direita,
¡nostrando aspectô geral da concha e cicatriz do
¡núsculo adutor posterior, X 7,5, DNPlil 7 '

Flgs. 9 - Lg oriocrassateLTa piauiensis sp. n.
g, nolde interno, üista lateral de valva direita,
x 2,5, GP/18 isae; 10, ¡nolde interno, vista
Iateral de valva esquerda rnostrando aspectos da
musculatura adutora e linha palial, x 2, DNPM 076;
11, molde de Látex do espécine DNPM 22o, exterior
de valva esquerda, mostrando aspectos da
ornamentação de larnelas concêntricas, X 2 ,.5 ì .t2 ,

¡nolde interno, vista fateral de valva direita,
¡nostrando forna geraI da concha e cicatriz do
músculo adutor anterior, X 2,5' GP/18 4o3o; 13,
nolde e¡n Iátex do espécirne DNPI'I 234, vÍsta lateral
interna de valva direita, exibindo aspectos da
dentição, x 4, Ll , nesmo exemplar, detalhe .dadentiião- cardinal de valva direita
( fotornicrograf ia de varredura) , X 12.
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Flgs. 1 - 6 .å.starte 77a subquadrata Gilty, 1909- L, ¡nolde en lá€ex do espécirne DNPM 163, vista
lateral interna da valva esquerda, ¡nostrando
cicatriz do rnúsculo adutor anterior, aspectos da
charnelra e margen ventral crenulada, x 5¡ 2,
molde ern }átex do mes¡no espécine, mostrando a
dentÍção cardinal, x 18i 3 - I noldes. en- látex de
valvaé esquerdas, X 8, DNPIi! 163, e direita, -X 8,
DNPtt 182, -¡nostrando aspectos da denttção cardinal
e lateral; 5' ¡nofde interno en látex, exibindo
dentição cardinal de valva direita, .X 20, DNPM

I82 i 6 , molde e¡n Iátex do espécirne DNPI'I 5

¡nostrando ornanentação, X 3.

Figs.? -8 sanguinolltes sp. Mc coy, 1844- ?, ñoLde internó, vista lateral de vaLva esguerda,
f iagrrnentária, X 3, DNPH 225i 8, molde interno,
visfa lateral de valva direita, nostrando forna
geral da concha, X 3' GP/18 1693;

Flgs.g - Lo Myonia sP. Ðana, 1.847- 8, ïolde iiterno, vista lateral de valva direita,
nostrando aspecto geral da concha e cicatriz do
rnúsculo adutór antérior, X 2' DNPM 166i 9, ¡nolde
interno, vista latera] de valva direita, X 2, DNPM

304.
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c YliTkingla terrnlnalls (Hall, 1852) 
-i, - rJrã. interno, rilst. dorsal de varvas

ãåniuqiaaE, ¡nostrando escudo e abertura sifonal na
ãxCí.ñfa.aä posterior, x 1, DNPIi! 214i 2, molde
itrt"rno, viita lateral de valva esquerda,
¡nostranåo forna geråI da concha e clcatriz do
músculo adutor poÄterior, X 1, DNPM 133i 3, nofde
ltti"ittç, vista- anterior de valvas conjugadas,
nostranáo lúnula e cicatrizes da nusculatura
ããut"ia anterior, X 1, GPllE L625i l, molde
itrt"tto, vista Lateral de vaÌva direita de
ãspecimé pequeno, x 3,5, PNPI'I 6t 5,. utolde interno,
viËta tatãrãl de valva direita rnostrando aspectos
da ornamentação, X 1, GP/18 406Oi 6, nolde
int.rtto, visËa 

' anterior de valvas conjugadas
¡nostranåo l(¡nula e ausência de abertura pedial, X

I , DNP!,Í 214 .

12 cen. et sp. ind. I
i , ¡nolde i-nterno de valvas con juqadas, vista
dðrsat, ¡nostrando lúnula, escudo, e abertura

"iiotr.i, x r, cPl!E 1631; 8, molde interno,.vista
anterioi ¡nostranáo ausência de abertura pedial, x
1, GP/18 1631i 9, ¡nolde interno, vista lateral de
våIva-esquerda, mostrando forna geral da concha, x
1 , rnesrno'exernpiar; 10 , nolde ern látex do espécirne
cþltn zoto, mästrando aspecto da área cardinal, X

2i LL, ¡noide interno, vista posterior, mostrando
ã¡ertúra sifonal, x I, DI{PN a ¡ t'2, molde interno,
espécirnes com 'restos de lâ¡nina de calcário
reãepositada junto à margem ventral, mostrando
ornairentação de finas linhas concêntricas, X 1,
DNPM O9O.
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figo. 1* 3 Gen. et.sP. ind. 2.

1, rnolde lnterno, vista l-ateral de val'va direita,
mostrando forna geral da concha' cLcatriz do
¡núsculo adutor antãrior e linha pallal slnusada, X

i, DNPM 140ãi !, nolde eÍ¡ látex do espécine DNPM

liob urostranão aspecto geral da concha e área' cardinal, X 3t 3; ¡nolde. externo, fragmento da
ràgtso anterior, nostrando -orna¡ientâção de linhas
concêntricas, X 3, DNPM 140b.

Figs. a - 6 Gen. et sP. ind. 3- a, ¡nolde iriterno, vista lateral de valva direlta,
nostrando forna geral da conchar -cicatrlzes
musculares e lârnina'de calcário redepositada Junto
à comissura, X 2,5, GP/IE L82? i 5, rnolde Ínterno,
vista Lateral de valva direita mostrando forma
geral da concha, X 2'5' GP/18 1876b; 6, . rno)'de
óonposto, vista lateral de valva direita mostrando
ornarnentaçào de linhas de cresci¡nento
concêntrÍcas, X 3, GP/18 4061.

Flgs. ? - 9 Gen et sP. ind. 4

?, 8, ¡nolães internos, vista lateral de valvas
esquerdas, nostrando forna geral da concha, X 4,
ePÌLE 4062, x 3,5 DNPM 623, respect-ivame-nte i. . 9,
noide lnterno, vista I'ateral de valva direita,
mostrando forrna geral da concha, X 4r GP/18 3998'

rlg. 10 Gen.et sP. ind. 5
Lo, molde interno, vista lateral de valva
esquerda, ¡nostrando forma geral da concha,
cióatriz' do ¡núsculo adutor anterior e linha
Palial, x 1, GPl18 1807.

Fig. 11 Gen. et. sP. ind. 6
11 , rnolãe cornposto, vista lateraL de valva
esquerda, mostrando for¡na geral da concha,
ciéatriz- do músculo adutor posterior e
ornamentação de costelas concêntricas, x 1, GP/1E
1606.

Fig. 12 cen. et sp. ind. 7' f.z, noläe interno, vista lateral de valva direita,
mostrando forrna geral da concha, provável cicatriz
de linha palial e orna¡nentação radial, X 1, DNPM
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