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Resumo

o estudo dos icnofósseis (icnologia) é uma importante feüamenta paleontológica, tanto
para a compreensão das importantes inovações do proterozóico terminal (vendiano) e da
expansão dos animais megascópicos do início do cambriano, quanto para a identificação e

comelagão do limite Pré-cambriano/cambriano. A sua grande timitação é a dificuldade em
se distinguir entre fosseis verdadeiros (como icnofósseis e moldes de metazoários do tipo

fauna de Edíacara) e estruturas sedimentares abiogênicas dentre os abundantes objetos
desta idade suspeitos de serem biogênicos. os critérios para fazer esta distinção foram
inicialmente testados em objetos sirnples e cilíndricos da Formação cariri (Bacia do
Araripe, NË), de idade controversa mas seguramente Fanerozóica, e então apricados em um
dive|sificado conjunto de objetos previamente descritos como icnofósseis e dubiofósseis da

Formação Raizama (Vendiano ou cambriano) do Grupo Alto paraguai (Faixa paraguai,

Mato Grosso). Estas análises estabeleceram a biogenicidade dos objetos da Formação

Cariri, tomando-os os três primeiros icnofosseis de invertebrados descritos nesta unidade,
mas levantaram dúvidas quanto a biogenicidade do material da Formação Raizama,

classificando entre eles cinco pseudofüsseis, um provável pseudofossil, três possíveis

pseudofósseis e um dubiofóssil. Esta conclusão implica em situações (ambientais e/ou

cronológicas) não favoráveis ao desenvolvimento de vida. Mas, não pudemos descartar

totalmente a prcsença de objetos de origem biológica. Esta condição deve ser investigada

com a pesquisa sistemática e exaustiva desta unidade em busca de indícios que confirmem
(ou não) a presença de vestígios de vida nesta unidade. Desta forma, a Formação Raizama
pode ser considerada, no máximo, como dubiamente fossilífera.



Abstract

The study oftrace-fossils (ichnology) is a major paleontological tool both for understanding

important innovations in the latest Proterozoic (Vendian) and earliest Cambrian expansion

of megascopic animals and for identiffing and correlating the precambrian/cambrian

boundary. Its greatest limitation is the difficulty in distinguishing between true fossils
(such as ichnofossils and Ediacaralike metazoan molds) and abiogenic sedimenøry

structures among the abundant simple objects of this age suspected of being biogenic.

Criteria for making this distinction lÀ/ere initially tested on simple tubular and cylindrical
objects in the cariri Formation (Araripe Basin, NE Brazil), of disputed, but assuredly

Phanerozoic age, and then applied to a diverse set of objects previously described as

ichnofossils and dubiofossils from the vendian o¡ cambrian Raizama Formation (Aìto
Paraguai Group) (Paraguai Belt, Mato Grosso, Brazil). These analyses established the

biogenicity of the objects in the Cariri Formation, making them the first th¡ee ichnofossils

of invertebrate origin described from this unit, but cast doubt on the biogenicity of the

Raiz¿ma material, showing it to consist prâctically entirely of abiogenic objects with five
pseudofossils, one probable pseudofossil, three possible pseudofossils, and a single

dubiofossil. This conclusion requires either that reasons for this formation's inhospitality

to life be sought through reinterprefation of its age or paleoenvironment or, as is more

likely, that this condition be disproved (or confirmed) by exhaustive, systematic search for
fossils in this unit. For the time being, however, the Raizama Formation must be

considered no more than only doubtfully fossilíferous.
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I. Introdução

o estudo de formas de vida eucariótica no pré-camb.iano, importante para nosso
entendimento da transição do mundo de vida predominantemente microscópica do
Proterozóico para o mundo dolninado por organismos megascópicos do Fanerozóico, é
traseado em nicrofüsseis, icnofósseis, moldes e impressões de metazoá¡ios primitivos. os
microlosseis (acritarcas) são, sem dúvida, os mais abundantes e impoftantes para tecer a
história da vida até o aparecimento dos primeiros metazoários megascópicos pouco antes

do fim do Proterozóico. No entanto, quando se estudam formas megascópicas de vida nesta
parte do registro fóssil, que corresponde aproximadamente aos últirnos 60 milhões de anos
(Ma) do Pré-cambriano (600-543 Ma), os icnofosseis são os fosseis mais abundantes,

sendo relativamente raros os moldes e impressões de metazoiírios do tipo que caracteriza a

mais antiga fauna conhecida , afauna de Ediacara, inicíalmente descrita no sul da Austrália
mas hoje conhecida de mais de duas dezenas de localidades no mundo (Glaessner, l9g4;
Fedonkin, r994). A importância dos icnofósseis no estabelecimento de uma bioestratigrafra
da parte final do Neoproterozóico e início do cambriano já foi sarientada por diversos
pesquisado.es (Glaessner, 1984; Hofrnann, 19g7; Crimes, lg}7,lgg2, 1994). De fato, foi
em boa parte com base nos icnofósseis que se definiu o limite pré-cambriano/cambriano

no estratótipo desta transição, localizado no extremo leste do canadá (cowie, 1992;
Narbonne et al., 1987)

os icnofósseis são, portanto, um importante registro da história evolutiva da vida na
transição Pré-cambriano/cambriano (ver crimes, 1994). tsste fato reforça a necessidade da

reavaliação dos objetos descritos por zaíne (199r) do Grupo Arto paraguai, região de
cáceres, MT, como evidências de metazoários desta transição e, até agora, os únicos
füsseis assinalados desta unidade litoestratigráfica.



1.1. Objetivos

o objetivo do presente trabalho é a análise dos conceitos, aplicagões e lirnitações da
icnologia, aplicando-a à interpretação de objetos de provável idade pré-carnbriana e de
possível origern biogênica, levartando os pontos pró e col'tra esta origern. os objetos
analisados neste û'abalho forarn, corn uma exceção, coletados por Mariselma F. zaime e a
maioria deles descritos por ela na tese de doutor.arnento (Zarne,l99I).

Estes objetos perlencem à Formação Raizama do Grupo Alto paraguai e foram coletados'a
legião de cáceres, MT. Por causa de sua idade (entre o pré-carnbriano ou cambria'o) e

possíveis afulidades brológicas (pistas ou irnpressões de invertebrados primitivos), estes

objetos foram re-esnìdados neste trabalho, buscando-se estabelecer seus verdadeiros modos

de forrnação. No caso dos objetos cnja origern biológica é aqui refutada, são propostos

rnecanisrnos para explioa'a sua fonnação. Aqueles objetos cuja origem biológica não pôde

ser confi¡mada nem refutada, sâo classificados numa escala de biogenicidade relativa de

sete categorias, desde pseudofóssil passando por dubiofóssil até icnofóssil, de acordo com a

força das evidôncias e argunentos disponíveis.

urna amoslra coletada da Fonnação cariri cla Bacia do Araripe constitui a exceção ao

rnaterial de Zaine estudado neste trabalho. A inclusão desta amostra é justiflrcada pela

situação paleontológica das duas formações, rnssmo que ulnâ seja do iníoio do

Fanerozóico, ou mais autiga, e a outra do Devoniano, ou mais recente. Especilicamente,

ambas apresentam litologias similaes (arenitos, arenitos conglomeráticos, não muito
rnatuos), foram consideradas afossilíferas, e tiveram como seus primeiros regrslros fosseis.

a presença de icrofósseis. o eshrdo destes objetos, coletados em afloramento e

sal¡idanente fanerozóicos, pennitiu aperfeiçoar as técnicas e métodos de esfudo necessários

para a análise dos objetos da Formação Raizama, de idade e origem mais problemáticas.



1.2. Materiais e Métodos

As amostras utilizadas para os estudos paleoicnológicos se dividem em dois grupos: a) as

previamente coletadas, que se encontram depositadas nas coleções paleontológicas do

Instituto de Geociências (Fig. 6.18); e b) as coletadas em excursão de campo à Bacia do
Araripe, realizada em I 998.

As estruturas presentes nas amostras estudadas foram tratadas e assim denominadas como
"objetos" para evitar a utilizåção de qualquer tipo de nomenclatura, principalmente nas

amostras descritas por zaine (1991), que pudesse gerar algurn tipo de tendência
interpretativa. Este fratamento foi utilizado ao longo de todo trabalho, sendo finalizado com
a classificação destes objetos quanto a sua origem.

os estudos paleoicnológicos foram constituídos de: a) descrição petrográfica macroscópica
das amostras, com o auxílio de lupa binocular e, quando necessário, análise de lâmina
delgada; b) descrição morfométrica dos objetos; c) moldagem em rátex (Kummer & Raup,

1965); d) reprodução fotográfica das amostras; e e) identificação de possíveis afinidades e

classificação dos objetos.

tr,3. Hipóteses de trabalho

os estudos prévios das amostras das formações Raizama e cariri (zaine, l99l;
Albuquerque et al. 1999,2000) relatam a presença de icnofosseis. A confirmação deste

conteúdo fóssil abriria novas perspectivas para a datação e interpretação paleobiológica e
paleoarnbiental destas lormações.

A análise dos objetos estudados leva em consideração duas hipóteses principais, ainda que

não excludentes: a) a confirmação destes objetos como icnofósseis; e b) a exclusão de uma

origem biogênica para estes objetos. Na hipófese de se concluir por uma origem não



biogêníca de todos os objetos, os processos de geração destes devem ser explicados e as

interpretações geocronológicas e paleoambientais decorrentes de suposta prese'ça de
fósseis 

'essas 
fonnações postas em xeque.. No entanto, basta que se confirme um único

objeto conio biogê'ico pam que estas formações passem a ser interpretáveis em outro
contexto Por exernplo, os icnofósseis da Fo'riação Raizama, G''po Atto parag'ai,

poderiarn se junta. a urna série de outas ocor.r.ências de icnofósseis da transição pré-

carnbriano/carnbriauo conhecidas na Arnérica do Sul (Netto eî at." 1992; cignel et at.,
1992; Muniz, 1980). confi'nada sua origern biológrca os icuofósseis da Fonnação carin
se tomariarn un importante regisrro fossilífero (e o prirneiro de icnofósseis de
i'vertebrados) nestas rcchas consideradas até muito pouoo ternpo afossilíferas.



2. Icnologia

2.1 Introdução:

Icrrologia (do grego, iknos - ûaço, pista e logos .. estudo) é o esûrdo de est¡uturas

biogênícas (icnifos) fósseis ou recentes. Icnologia tarnbérn pode ser definida cono o estudo

de pegadas, pistas, tubos, tocâs e outros traços feitos por or.ganisrnos recentes e antigos
(Frey, 1975a). A ic'ologra pode ser dir¡dida em neoicnologia (estudo dos icnitos recentes)

e paleoicnologia (estudo dos icnitos fósseis). o tenno icrofóssil abrange runa grande e

variada garna de vestigios fósseis, tais como trâços, tubos, pegadas, coprólitos, gastrólitos e

até ovos, ulna vez que esta última oategoria de objetos não constjtui um elemento esqueletal

nem corpóreo do animal que o produz.. A definição de icnofósseis colno estruturas em
sedimentos produzidas por atividade auirnal, embora sirnples e em grande parte adequada,

encerra algrunas restrições ligadas principallnente à ilìterpretação das palawas sedimenk¡,
alividade e animal (Martinsson, 1g7o), à possibilidade destes haços serem produzidos por
ouhos organisr'os vivos, colno nas defurições de Haas (1954) e seilaclier (1955). Sinrpson
(1957) restringiu esta definição, citando a necessidade do deslocarnento do animal no

sedimento, ainda durante a sedimentação.Também neste mesmo período Lessertisseur
(1955) adotou o teImo "hace d'activité" para os icnofosseis, onde a necessidade de
atividade do organisrno já está impricita no próprio termo. Segundo a defiuição de
Häntzschel (1975), runa das mais explicativas, os icnofósseis são esftutrìras produzidas em
seditnentos moles/inconsolidados e em substratos druos/consolidados como resultado da

atividade de orga'ismos vivos, incruindo, assim, pegadas e pistas na superficie, hureis e
locas (burrows e borings) ua subsuperffcie, bem como material fecal e até marcas
produzidas por animais lnortos. A def,urição rnais abrangente, no entanto, é a de pickerill

(1994), que coloca os icnofosseis corno os restos fossilizaclos de estrutrras produzidas,

sobre ou denho do subst¡ato, pela atividade de organismos.



2.2 Iìistórico

A históna da icnologia de iuvertebrados foi subdividida por osgood (1970) ern tês etapas:

A primeira relnete ao século XIX, cornpreendendo o período anterior a lggl e denomiuaclo

cotno a idade dos "fucóides". Nesta época v¿á¡ios icnofósseis forarn interpretados corno

vestígios de algas lnarinhas parecidas corn rnembros da classe phaeophyceae, (algas

pardas) da Divisão chrornophyta. Desta fonna, muitos forarn nomeados com o sufix'
-phycus devído a es[a supostâ orìgem algácea (e.g. Zooph.ycus, palaeophycus,

spirophycus). A segunda etapa, ent'e l88l e 1920, foi a da conrtovérsia, qvando a origern

vegetal dos fircóides foi questionada por diversos autores (Nathorst, 1gg1 e 1gg6; Jarnes,

1884 e 1885; Mailla¡d, 1887; Fuchs, 1895). Mesmo assim, ainda ó possível enconrr.ar hoje

na literatula autores que classificam icnofosseis como fucóides (ver Andrews, 1970, e o
própio Glossary of Geolog,, de Bates & Jackson, 19g7, p.262), Finalmente, suÍge a etdpd

moderna, a partir da década de 20, com o desenvolvimento da icnologia ahral, iniciada com
os t¡aballros de Rudolf Riclrter (1927,1928,1931). Enfe a década de 20 e o início dos anos

50, o campo progrediu lentame.te (oom os primeiros avarìçÕs na ¡íLrea sintetizados por Abel,
1935 apud osgood, 1975a) através de trabalhos rearizados principarmente por autores

alernães, con destaque para Häntzchel. o salto no progresso da icnologia modema se

iniciou corn as publicações de Seilacher (1953, 1955, 1964a e 1964b), em que o potencial

de aplicação do estudo de icnofósseis comegou a ser dernonstrado e os primeiros conceitos

de icnofácies s métodos de classificação etológica e preservacional de icnofósseis

elaborados. Um grande avanço no estudo dos icnofósseis veio, por urtermédio de Häntzchel

em 1962, com a publicação do prirneiro catálogo desc¡itivo e ilusrrado sobre o assunto no
')'reati'se oJ htverÍebtûte Poleontology. Hà¡tzchel publicaria ainda mais dois catálogos, um

ern l9ó5 e o ouÍo (á postumamente) ern 1975.

Nos mais de 30 aros desde a análise histórica de osgood (1970), a ciência da icnologia

atingíu um grau de refìnamento e natuidade nunca aotes visto, sendo hoje em dia vista

colno parte integrada e indispensável não apenas da paleontologia colno também da

Sedirnentologia. A parlrr da década de 70, ulna série de publicações reruúndo os conceitos

de icnologia, por exemplo, os volumes editados por crimes & r'Iarper (1970 e 1977) ,o



Geological Jr.¡urnal, a revrsão e expansão do suplerneuto w do l'reatise of Invertebrate
Paleontologgt (Häntzchel, 1975), os cu'sos cutos da SEpM (Basa', 1978a) e da

Paleontological society (Maples & west, 1992), os livros de Frey (r975b), Brornley (1990)
e Donova:r (199\, e o larça'rento em 1990 da revista lch,os, betn corno uma série de
publicações especiais em revistas e cursos do tìpo "short courses', de icnologia, ajudararn

na divulgação e desenvolviurento da icnologia. A intensidade deste desenvolvir¡ento for
larta que Ekdale el al. (1984) sugerirarn que a icnorogia estaria vivendo a sua,,época de
ouro" .

No B¡asil os ¡:r'ùneiros .egistros de icnofósseis ocorrern con as descrições de carnadas

biotr¡rbadas (De.by, 1879; Clarke, 1899; Lenz, 1937), pegadas (Moraes, 1924; Huene,

1931) e rasf os (Maury, 1927; ca'valho, i936). Desde então, diversos trabalhos foram
realizados e grande ntunero de icnofósseis relatados no Brasil. Estes trabalhos se dividem
enr três pri'cipais categorias: a) habalhos de c,nho geológico onde são citados
bioturbações e icnofósseis (Armeida, 1954; Rocha-carnpos, 1967; petri, 19g5); b) uabalhos

de curlro palerntológico l elatando e descrevendo icnofósseis (Femandes & Netto, 19g5;

Leonardi & Sarjeant, 1986; ciguel & Acerolaza,l986; car.valho & Fernandes, 19g9); e c)
trabalhos de caráter conceirual, como os glossrários e rnanuais de campanha (1979) e

Leonardi (1979;1987), e uma das mais ùnportantes fontes de infonnações é a bibliografia
indexada da icnologia brasileira de Fernandes (1993).

A ienologia adenha o novo século, portanto, de perspectivas arnplas. A sua aplicação é

cada vez maior, seja por paleontólogos, seus principais divulgadores, seja por geólogos ou

sedirne'tólogos que a utilizam como fe¡rarnenta para suas interpretações. o crescente

unero de publicações ern icnologia nas últimas décadas atesta a sua ,nahrridade e a sua

írnportância colno ciênoia.



2.3 Icnofósscis vs. Fósseis Corpóreos

os icnofósseis Íepresentarn regisfros importantes da presença e do comportâmento de seres

vivos do passado. o aspecto etológico dos icnofüsseis ocasiona argurnas sinrações

cornpletamente distintas daquelas que ocorrem com os fósseis corpóreos, ou seja os fósseis
representados por restos resistentes (conohas, dentes, ossos, troncos, etc.) e/ou uroldes dos
corpos dos organismos, Por exemplo, quanto ao modo de geração de icnofósseis,
(Sei.lacher, i964a; Bromley, 1990), um único organismo (ou uma írnica espécie), diga:nos

un ûilobita (Fig. 2.1), pode produzir diferentes estrutr¡ras de acordo coln o seu

compo.tamento perante as suas necessidades de alime'tação, locomoção e descanso. por

outro lado, un mesmo icnofóssil pode ser gerado por organisrnos complotalnente

diferentes, quândo estes se comportam de maneira sirnilar, como no caso de icnofósseis
tubulares horizo'tais do tipo de planolites e palaeophycus. oufas esüutr.ras podem
resulta¡ da ação de rnais de un organismo, por comensalismo, tolerância à proximidade o'
por ocupação de uma toca abandonada por organismos diferentes daqueles que as geraram,

Tarnbém, o resultado final do cornportamento de um organismo dependerá do tipo de
substrato afetado, como no caso ilustrado na Fígura 2.2. Desta fonna, diferentes
icnogê'eros podern ser simplesrnente o resultado de u¡a mesma ação efètuada sob

diferentes condições estratinômicas.

os pri'cipais aspectos que diferenciarn os icnofósseis dos fósseis corpóreos quanto ao seu

nodo de preservação, segundo tsasan, (197gb) e Carvalho. & Femandes (2000), são: a) a
oconência in situ dos icnofósseis, sendo representantes diretos de uma biocenose, enquanto

os fósseis corpóreos são geralmente tansportados representando una tanatocenose; b) o
registro dos ionofüsseis ocorre principalmente em rochas clásticas (arenitos e siltrtos), onde,
rnuitas vezes, os fósseis corpóreos são menos comuns e em geral mal preservados; c) os
processos diagenétrcos que teDdern a clestluir o registro de fósseis colpóreos, gerahnente

tendem a saljentar as caractedsticas dos icuofósseis; d) os icrrofósseis rnuitas vezes são

abùndantes en rochas que freqüsntemente não apresentam fósseis corpóreos.



Figura 2.1 - Diferentes icnofósseis
comportamento diferenciado de um
Seilacher 1964b).

gerados de acordo com o
mesmo trilobita (Adaptado de

%ffiffiffi
Figtra 2.2 -Geração de pegadas humanas diferentes em diferentes substratos
a) ern papel fotográfico; b) em areia seca; c) em areia molhada; e d) em lama
(Adaptado de Bromley 1 990),



2.4 Irnportância dos Icnofósseis

l)iversos pesquisadores (Frey, 7973; Osgood, 1975b; Cr.irnes, l975; Rhoads, 1975;

lloward, 1978; Basan, 1978a; Brornley, 1990, Lockley et a\.,1994; Carvalho & Fernancles,

2000) .iâ ressaltamtn a itnportância da paleoicnologia colno ferramenta irtil nas díferentes

¿ireas da Geologia. seilacher (1964b) assiflalou quafo vantagens que fazem dos icnofüsseis

feramentas geof ógicas :

a) Grande aurplitude ternpor.al , devido ao seu aspecto comportamental, vâ.ios

icnogôueros ocorreln ern mais de um período geológico, chegando a oconer em

rnais de uma era geológica (í.e. Irlanolites). Embora isto, possa restringir sua

aplicação ern bioesttatigrafia, este fato pennite comparações paleoecológioas e

faciológicas de rochas que diferem muito em idade;

b) Estreita amplitude de fácies - run significante núlnero de icnofósseis é restrito à urr

determinado tipo de fácies, independente do organisrno gerador, refletindo a ação de

resposta do organismo fiente às condições do ambiente;

c) Ausência de deslocamento - ao contrário de outros fósseis, os icnofósseis

normalmente não estão sujeitos ao ftansporte, sendo preservados in s¡r?¿ onde foram

gerados;

d) Preferênoia por sedimentos clásticos - meslno que os icnofósseis possam ocorrer

ern qualquer tipo de sedirnento, eles são mais abundantes e melhor presewados em

sedfunentos olástioos, principahnente em camadas altemadas de areia e argila.

As principais conÍibuições da icnologia à geologia, segundo Frey (1973), são:

l.Paleontologia

A- registro lossil de anirnais dc corpo tnole

B- evidôncia da alividade dos organísrnos

C- diversidade da assernbléia fossitífera

D- evolução dos metazoários e do seu comportamento

l0



2.Estratigrafiâ

A- bioesûatigrafia de rochas "afossilíferas"

ll- correlação por marcadores de carnada

C- atiûrde eslrululâl das camadas

D- defonnação estl utural dos sedirnentos

3.Sedimentologia

A- produção de sedirnentos por organisrnos escavados

B- alteração dos grãos por organismos detritívoros

C- relr'abalharnento dos sedimentos:

L destruição da fablica inicial e esûutùas sedimentares

2. criação de nova fábrica e rovas estruturas sedimentares.

4.Ambientes deposicionais e paleoecologia

A- batirnetria

B- lemperatu a e salinidade

C- história deposicional

1. taxas de deposição

2. quantidade de sedimentos depositados ou erodidos

D- aeração da água e dos sedirnentos

E- coerência e estabilidade do substrato

5. Consolidação dos sedirnentos

A- história inicial da litificação

B- mensuração da compactação

Os icnofósseis tem in.rportância especial no estudo do colnportarnelrto dos organisrnos,

tanto fösseis como recentes, O estudo do compotamento de anilnais extintos rnuitas vezes

só é possível graças a paleoicnologia. No entanto a relação da paleoicnologia com o eshldo

do cotnportatneuto de ¿urimais recentes é um pouco ¡nenos direta, Esta telação se baseia no

t1



priucipio do "uniformitarìsrno leverso" (Frey, 1973), ou seja "do passado como chave para

o presente" (Fley & Seilacher, 1980). O estudo dos icnitos do passado permite, por

exetnplo, que biólogos tenham acesso a infonnações sobre o cornpoftamento antmal em

ambientes de dificil acesso hoje ern dia, corno, por exernplo, no subsolo oceâtico abissal.

O estudo e a identifioação de paleoambientes târnbém são favorecidos pela análise dos

icnofósseis, pois os tipos e a divelsidade dos icnitos varialn corn as condrções atnbientais.

Estas relações penmtiram o desenvolr,'rmento do conceito de icnofácies (Seilacher, 1967a,

1967b). O esquerna oliginal de Seilacher (op. cit.) para icnofácies rnarinhas estabeleceu as

associações dentre seis icnofácies, cada qual desig:rada pelo nome genénco de un de seus

icnofósseis rnais calacteríslicos, ou seja, as icnofác íes de Trypanites, Glossifungites,

Skolithos, Craziana, Zoophycus, e Nereite,y. Atuahnente, reconheccram-se ouhas cinco

icuofácies, totalizaudo onze. Em arnbiente continental encolìtram-se as icnofácies de

Scoyenia, Tennitichnus, Mermio, e Psilonichnus, e ern ambiente ma¡inlio, as icnofácies

T'ryponites, Glossifungites, Skolithos, Cruziana, Zoophycus, Nereites, e Teredolites

(Carvallro & Fernandes, 2000). A frgurra 2.3 mostra esquernaticamente a distribuição das

icnoflícies marinhas, mais a icnofácies de Psilonichnus, de pós-praia e dutas litorâneas.

O Brasil tem un excepcional potencial de utilização da icnologia. Diversos são os regtstros

de bioturbação (ver Fernandes, 1993), ern rochas das rnais diversificadas idades e de v¿iLrios

ambientes. Inclusive seqüências potencialtnente fossíliferas da Uansigão pré-

Carnbriano/Carnbriano (e.g. Gmpo Corurnbá), onde o estudo dos icnofósseis tern papel

fundamental.
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Figura 2.3 * Distribuição esquemática das icnofácies em um ambiente rnarinho.
A- Pós-praia e dunas litorâneas; B- Região litorânea de baixa energia; C- Região de
baixa energla e da plataforma; D- Regrão do talude e zouas abissal e batlal.
(Modificado de Pernbefon ¿/ al., 1990).



3. A Caractcrização c Classificação de lcuofósseis

3.1. Caracterização de lcnofósseis

A análise de urn objeto cuja origem pode ser biológica pode ìevar a uma das três conclusões

seguintes: a) o objeto é de origenr biológica (ou biogênica); b) o obieto não é de origem

biológrca; e c) com os dados disponíveis, não é possível identificar com precisão a sua

origern. No primeilo caso o objeto é classificado como icnoþssil (cr.rjo conceito já foi

discutrdo no capitulo anterior). No segundo caso o objeto é classificado corno pseudofossi!

- urn objeto natural, não biogônico, que se assemelha e pode ser confundido coln run fóssil

(Scltopt 1983). E, no terceilo caso, o objeto é classificado como dubioþssil - urr objeto

ou una estruhrra de possível, mas ainda não estabelecida, orÌgem biogênica; os objetos são

atribuídos a esta categoria temporariamente, até que infonnações adicionais possarn

pennitir a sua classificação como füsseis ou pseudofósseis (Schopf, op. c¡t.),

Os diversos critórios para a caràcterização de um objeto como de origem biogênica, ou não,

folarn sirrtetizados por Ekdale et al. (1984) e Pickerill (i994). Estes critérios representarn

indícios fortes da origem de um objeto, embora nem sempre sejam conclusivos quando

analisados isoladamente. Segue abarxo um resumo destes critérios:

Critérios que indicam runa origem biogênica:

T'atnanho e/ou continuidade uniforme de uma esftutura individual -Por ser.em

gerados pela ação de um orgærismo de tamanho e fonna nomalmente bem

delirnitados, os icnitos individuaís tipicamente apresentam um padrão unifonne de

tarnanho e continuidade, sern variações bruscas.

lìorma geontétrica regular, compl.exa e rcpetiliva -Este critério diz respeito ao

resultado de ações especihcas algo rnais complexas do que aqueles representados no

crilério (a), acir¡a. No entânto, a aplicação deste critério deve ser cuidadosa, pois

algumas cxoeções são conhecidas. Por exemplo, o re-estudo feito por Seilacher ¿¡

a)

b)
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c)

al. (2000) do "fóssil" pré-cambriano Vermiforma anfiqua Cloud 1976, cle fonnato

complexo, regular e repetitivo, revelou que a regulandade dos espécimes e-rcedla

qualquer outlo padrão de regularidade já conhecido eln icnitos. Por meio de uma

série de testes ern latroratório, Seilacher et al. (op. clf,) colnprovaram que o padrão

morfológíco e a orientação destas marcas, idênticos eni toda a alnostra, eratn de

origern tectôuica. Propuserarn pâra esta nova classe de pseudofóssil o tenno

"tectograplr'" - traduzido aqui corno teclógrafo.

I'resença de revestimento ("lining") ou estuturd de parede - lJm tubo, ou outra

rnarca no sedimento definido pela presença de un revestimento ou de uma parede

(alàstado, natulalmente, qualquer possibilidade de origern puamente quírnica),

pode ser indicativo de origern biogênica, pois em ambos os casos é necessário a

presença de urn organislno para gerar estas feições.

Laminação do tipo Spreite (em .formu de meniscos ou U) - Utihza-se o tenno

Spreile (do alemão; Spteiten, plural) para descrever a laminação curva, lembrando a

forma de menisoo, produzidos por diversos orgauismos -Spreiten podern se forrnar

de tlês maneiras, todas de origern biológica (Brornley, 1990): pelo movimento de

um olganismo defitívoro en busca de alimento, resultando no deslocamento parcial

de sua toca; pelo deslooamento, no plano vertical, de un organismo no sedimento

em frurção de flutuações (erosão, sedirnentação) da interface sedimento/água; e por

uma sucessão de colapsos gravitacionais e reparos das margens da toca de ru¡

organismo, resultaldo na fonnação de carnadas lzuninadas em U. Figura 4.14 ilustra

estes tipos.

Presença de pellets fecais ou resíduos orgânicos -Etnbora pellets fecais e resíduos

orgânicos não se preseryem freqüentenente, quando encontrados são evidências

importa tes da origern biogênica do objeto. Contudo, a presenga de pel/ets, mesmo

sendo uma boa evidência de biogenioidade, deve ser analisada levando-se em

consideração a possibilidade dos objetos tereln sido transpofados e depositados

distantes do local de sua origern.

Presença de estrulurãs morþlógicas muito delicadas - Estrutur as mdto delicadas

não tern condições de se¡eln geradas por processos não biogênicos.

l5
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h)

Presertação em relevo completo Um objeto preservado em relevo cornpleto

(estruturas discretas encont¡adas inteiras, geralmente denfo das camadas, ou nas

interfaces entre camadas) é produzido por processos biogênicos. Alguns processos

abìogênicos podem eventualmente gerar estruturas cuja preservação seja simiìar a

de relevo completo (i.e. l,uloões de areia). No entatto, sua ocorrência é ¡a¡a..

Reslos corpóreos em associaçtío direta com o suposlo icnoftssil - Embora muito

rara, a preservação dos restos de um organismo em contato direto (e não casual)

com um possível icnito constitui forte evidência de sua biogenicidade (Fig. 3,1)

Figura 3.1 - Preservação rma" do organismo
geraclor jrurto aos icnitos produzirios por ele
(Extraída de Ilálìlzschel, I 975),
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Critérios que indicaln urlra origem não biogênica:

a) Semelhança com untd estr-utura sedimentar inorgânica primdna ou com ntruturo
diagenétrca secunddria - Ainda que alguns icnitos verdadeiros possam se

assemelliar a esfiuturas sedimentares prirnriLnas ou diagenéticas abiogênicas, esta

sernelhança cleverá ser considerada, a princípio, colno ntais coerente coln utna

oligern abiogênica do que biogênica.

b) Dimensões variáveis ou adelgadas -Urna esh.ufura produzida por um organismo

nos sedùnentos deve ter dimensões pouco variáveis. Em geral a lnorfologia de um

organismo não é variável. Desta fonna os objetos produzidos por ele não devern

apresentar dilnensões oscilantes enÍe grossa e fina, estreita e larga ou ampla e

adelgaçada. Algurnas vezes, porérn, variações nas dimensões aparentes podern

resultar do deslocamento tottuoso do organismo para dentro e fora do substrato.

c) T'amonho e/ou .forma não uniforme do conjunto de estuturûs - Um organismo

realizando uma mesrna ação, em um lnesrno subshato, deve produzir icnitos

semelhantes em tamanho e fonna. Quando se analisa urn conjutto de objetos de

tamanho e/ou fonna não uniformes, e descartando a possibilidade destas diferenças

terern sido produzidas por indivíduos de espécies ou idades diferentes, pode-se

considerar este fator como critério de origern abiogênica,

d) I'adrão geométrico itegular - Corno os icnitos são o reflexo clo cornportamento

dos orgarrismos, run organismo, repetindo um lneslno comportamento, deve

apreseutar run padrão geométr ico regular. Assirn, padrões pouco regulares são lnats

sugestivos de origem abiogênica.

e) Onentação preferencial estr¡ld - Urna orientação preferencial estrita é gerafine¡te

urdicador da atuação de agentes abiogênicos externos, por exemplo esforços

tectônicos ou fluxos sedirnentares, na formação de estruturas em rochas.

f) ) SultsÍituição minerol óbvia - Embora vários icnofósseis são associaclos com

rnineralização secundána, é a rnorfologta da estrutura que deve ser consideracla.

Massas amorfas, faces cristalinas distintas, bandeamento de discordaute de cores,

associação corn fi aturas ou juntas, ocorôncia ern estilólitos ou out¡as feições de

dissolução, etc., são itìdícios de estruturas de oligern abiogênicas.
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Utilizando cntérios como os acina, Hofinann (1971) propôs urna escala mrmérica variando

de inorgânico (1) a orgânico (5), para caracterizar supostos icnitos- A escala proposta no

presente trabalho será rnais ampla para pennitir urn resultado mais refinado. Esta escala,

denolniuada de índice de biogeuicidade, vai de um a sete, cada núrnero corlespondendo a

un grau de definição dos objetos quauto à sua origem:

I -Abiogênico ou Pser¡dofóssìl

2 -Provavelnente Abiogônico

3-Possivelmente Abiogênico

4-Dubiofóssil

5-Possjvelmente Biogênico

6-Provavelmente Biogênico

7-Biogênico ou Icnofóssil

Atnda que bastante subjetiva, esta escala permite urna maior flexibilidade de classif,rcação,

especiahnente ern casos de insuficiência de: iufonnações sobre os espécimes ou o contexto

geológico; falta de rnatelial para comparação; exemplares únicos ou poucos exemplares,

espécimes incornpletos ou perdidos; ou preservação aquém do desejável.

3,2. Classifïcação de icnofósseis

Os icnofósseis podem ser descritos e classrfìcados, utilizando-se difèrentss enfoques.

Seilacher (1964a) separou os icnofüsseis de acordo com seus aspectôs taxonômicos,

compoÍârnentais e preservacionais. Estes aspectos, ernbora distintos, são complernentares.

Pode-se classificar urn icnofóssil quanto a sua taxonolnia, quanto ao seu rnodo de

preservação e quanto ao cornportarnento do organismo que o gerou.
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3.2.1. Classificação taxonômica

os icnofósseis, ern deconência das características peculiares de sua fonnação, descntas no

capítulo antetior, raralneute podern ser atribuídos à ação de um organismo ou uln grupo

taxonôrnico específico, com exceção de algumas pistas raras de artrópodes e vertebrados.

Assirn, sern possibilidades reais de estabelecer relações enlre icnitos e os grupos biológicos

responsáveís por sua fonnação, os estudiosos neste campo desenvolveram sua própria

classificação taxonômica, aproveitando-se da sistemática liuteaua.

A sisternática dos iclrofósseis (nornenclatura e taxonomia) amda apresenta alguns

problemas. Pafte destes ploblelnas foi gerado pela descrição e intelpretação de vários

icnofósseis corno os próprios fósseis corpóreos de anirnais e plantas. Chondrites von

Stemberg, 1833, e Cruzianø d'Orbigny 1842, forarn primeiramente descritos corno de

origetn vegetal; o sufixo phycus, presente em grande nunero de icnotáxons, é onginario

da descrição deste icnofósseis cotno lìrcóides, também de origem algácea; e Nereites

Macleay, 1839, fbi prirneirarnente descrito como um "venne".

outros problemas resultaram da ausência, por rnuito ternpo, de um código de nomenclatur.a

olaro e arnplarnente adotado (Pickerill, 1994). Pala complicar a situação ainda mais, no XV
congresso Internacional de Zoologia, em 1961, a comissão Intemacional de Nomenclatura

Zoológica (CINZ) decidiu que os nornes dos icnofósseis descritos após 1930 não mais

esta¡iam disponíveis, devendo sel' t1âtados corno veuráoulos, não mais governados pelas

regras de prioridade ditadas pelo Código Intemacional de Nomenclatura Zoológica, No

entanto, os nornes aplicados antes de 1931 permanecerarn disponíveis para utilização dc

acordo com as regras do CINZ (Basan, 1979; Pickerill, 1994). Esta decisão não foi aceita

pelos icnólogos, que continuaram a aplicar âs regras do Código Intemacional de

Nornenclatura Zoolígica aos icnofósseis, apesar da proibição (Brornley, 1990; Pickerill, op.

cit.).

Nos anos seguintes, várias foram as pl opostas de mudança na nolnenclahu a dos

icnofósseis. Htintzschel & Kraus (1972) propuserarn emendas ao código para a comissão
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de Noureuclatura Zoológica. Sarjeant & Kennedy (1973) sugeriram um código próprio para

a nomenclatura de icnofósseis, utilizando parte das legr.as do Código Internacional de

Nornenclahu'a Z,oológ¡ca e incorporando a linguagern do Código Intemacional de

Nomenclatu¡a Botânica. Este código foi posterionnente revisado pelo grupo de pesquisa de

icnofósseis da SEPM C'SEPM Trace Fossils Research Group") en 1976 (Basan, 1979), e

tevisado novalnente pol saqjeant ern 1979. o problema de nomenclatula só foi solucionado

ern 1985, corn o cancelamento, pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, das

restnções irnpostas ern 1961 em relação aos ionofósseis descritos depois de 1930. Os

artigos rnais relevantes deste código pala a icnologia são os afigos ld, 2b, l0d, 13b,23g,

42b(l),66, e 67n.

Ainda ocorrem ploblernas lelativos à falta de algumas dilelrizes norrnativas na

uomeuclahra dos icnofósseis. Novos nornes são aplicados às vezes sern nenhum padrão, ao

bel-prazel do descritor do espécime, oorno, pol' exemplo, a atribuição, por um entusiasta de

motocicletas, do nome Hondichnus isp. (Ausich, 1979) a Luna pista. Ideahnente, deve-se

levar ern considelação que a morfologia do espécine é uma expressão de seu

comportamento, e deve-se utilizaJa como base para o seu nome. Porém, isto não irnpede,

infeliznente, distorções na nornenclatura de icnofósseis geradas pela ùrterpretação da

estrutura pelo seu descobridor (Bromley, 1990).

A proposta de Ftirsich (1974a, 197 4b) da utilização do conceito de feições significativas e

acessótias na nomenclatula de icnofósseis foi urn irnportante passo no direcionamento da

sisternática dos icnofósseis, ernbora ainda não seja amplamente aceita. Esta proposta está

baseada no uso de feições rnorfológrcas de colnpoÍamento para a nomenclatura de

icnofósseis, utilizando-se das feições significativas para icnogênero e acessórias para

icnoespécie.

Bromley (i990) reconheceu quatro critérios irnportantes para a base da nornenclatua dos

icnofósseis: fonna geral; tipo de estrutu: a de parede (se presente); tipo de rarnif,rcaçâo (se

presente); e natureza do preenchirnento, explicados abaixo.
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Ììorma geral - Este critério considera o fonnato do objeto e sua orientação. Em geral, seu

tarnanho não é oonsiclerado importante.

Estt'utura de parede - Bromley (1990) reconhece sete principais tipos de estruhra de

parede: a) sem estrutura; b) película de poeira (lu* .film); c) parede construída

(conslructional wal.ling); preencliirnento zonado (zoned .fi//); e) par-ede compactada (wall

compdctdlion); f) halos diagenéticos (diagenetic habs); e g) parede ornamentada

(ornament wal[).

Iì.amdìcação - Os diferentes tipos de ramificaçâo, bern corno sua ausêncía, estão

diretalnelte lelacionados com o compoÍamento do animal, sendo de grande irnportância na

nornenolatu¡a da estrututa. D'Alessandlo & Br.omley (1987) olassificam as ramificações

em: a) falsa; b) secundrária sucessiva; c) prirnária sucessiva; e d) simultânea, confonne Fig.

3.2.

Figura 3.2 - Classifioação das ramificações segundo
D'Alessanclro & Brornley (1987): falsa (a); seoundriria sucessiva
(.b); prím¿íLria sucessiva (c); e simultânea (d). Qnodificada de
Brornley, 1990)



Preenchimento - o matedal de preenchimento pode ser igual ou diferente ao sedirneûto ao

redot do icnito, enquanto o processo de preenchimento pode ser passivo (gravitacional) ou

ativo (preenchido pelo organisrno).

3.2.2. Classificação dos icnofósseis de acordo com sua forma preservacional

os icnofósseis podern ser considerados como estruturas sedimentares e classificados

confonne seu nrodo de preselvação. V¡írios autores (e.g. Ekdale et al., l9B4; Frey &
Pembe¡ton, 1985) têm proposto termos e classificações para estas possibilidades

estratûrôrnicas. Neste trabalho serão utilizadas as propostas de Seilacher (196a{, que hata

os icnofósseis de acordo com o seu relevo, e de Martinsson (1965, i970), que classifica os

icnofósseis ern relação à sua posição dentro da camada. Em ambas as propostas são

adotados os prefixos ep¡-, para objetos evidentes na superficie superior da carnada" e hipo-,

para objetos relacionados à superficie inferior. Bromley (1990) compara estas propostas

graficarnente, confonne Figrua 3.3.

Figura 3.3 - Compalação dos conceitos e tenninologia nas classificações
preservacionais de Seilacher (1964a) e Martrnsson (1965 e 1970), segundo Brornley
(leeo).
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A classificação de seilacher (1964a) desoreve o relevo do icnofóssil, distrnguindo serrt-

relevos e relevos contpletos. os semi-relevos oconeln na rrterface areia,/argtla ou nas

urterfaces enÍe litologias snnilales. São designados, confonne sua posição denho da

catrada, ern epirtelevos, no topo, e hiporrelevos rra base, sendo conplementados quanto à

sua fonna, pelos adjetivos côncavo ou convexo. os relevos cornpletos são esûuturas

discletas encontradas inteiras, gerahnente dentro das camadas, ou na interfaoe entre

carnadas. Relevos cornpletos podern ocolÏer na fonna de preenchfinentos (do mesrno

material do sedirnento ou de tnaterial distinto) ou de cavìdades.

Seilacher (1964b) inclui ern sua classificação os tennos sugeridos pelo Comitê de

Nonenclatrna de Estluturas Sedirnentares (Figura 3.4): a) exógeno, para pistas na

superfìcie; b) endógeno, para rnoldes primarios; c) pseudoexógeno, para rnoldes

secundárìos; d) preenchimento ãIivo para icnitos preenchidos pelo próprio organìsrno; e)

preenchimento passivo para icnitos preenchidos pela sedirnentação.

A classificagão de Martìnsson (1970) é baseada na posiçâo do icnofóssil ern relação à

camada em esÍrdo. Quando os icnofósseis localizarn-se dentro da oalnada são chamados de

endícnios (Endichnia), quando são externos à camada são exícnios (Exichrúa). Se

encontrados na supedicie superior da oarnada são epícnios (Epichnia), se na superficie

iferior são hip[cnlos (Hypichnia).
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Figura 3.4 - Classificação preservacional e processo de geração de jcnofósseis
(Exhaída de Carvalho e Fenìaldes 2000, original de Seitacher 1964b).
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diferentes de preservação de icnitos: a) preservação diogenéti.ca (diagenetic preservdtion)

para icnitos realçados ou presewados por processos diagenéticos, tais colno compactação,
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litologicarnente distinto da carnada em que ocorrem, infittrado da base da camada

sobrejacente de modo que o icnito parece urna extensão para baixo desta camada; c)

prcservdção interfacial críptica (concealed bed junction preservation) para icnitos

preenchidos corno em þ mas corn a remoção da carnada origrniirìa do preenchimento e a
retomada da sedirnenlação original, deixando o icnito com aspecto isolado na sucessão; e d)

preservqção por exuntdção (burial preservat¡on) p¿tra iclitos já preenchidos exrunados en
fungão da erosão diferenciada da matriz original e rapidarnente recobeÍo por novos

sedirnentos. Clrarnberlain (1971) distirigue três estilos de fonnação: a) epigênico, à

superfioie dos sedirnentos; endogênico, dent¡o dos sedirnentos, e c) ¡ntergênico, para icnitos

fonnados na interface de carnadas distintas. uma síntese destas propostas pode ser vista na

Figura 3 .5.
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Figura 3.5 - Comparação dos conceitos e terminologia nas classificações
preservacionais de Charnberlain (1971) e Sirnpson (1957). (Modrficada
de Pemberton, i992).
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3.2.3. Classificação Etológica dos lcnofósscis

os icnofósseis também podern ser t¡atados como registros de tipos e aspectos do

compoúamento de organismos. Desta forma, os icnofósseis podem ser diferenciados de

acordo com a sua finalidade biológica. Novamente, foi seilacher (1953) que estabeleceu o

esquerna básico, ainda ern uso hoje. segundo ele, os icnitos podem representar: Locomoção

(llepichnia); Habitação (Domichnia); Descanso (cubichnia); Alimentação (Fodittichnia); e

Pastagem (Pasci.chnia) (Figura 3.6). A esta classificação foram acrescentados os conceitos

de icnitos de: Escape (Fugichnia) (Osgood, 19?0); Cultivo ou Armadilha (Agrichnia)
(Ekdale er al., 1984), Predação (Praedichnia) @kdale, 1985); Equilíbrio (Equitibrichnia)

(Brornley, 1990); Mo.te ('l'aphichnia) e Pseudoicnitos (pseudichnia) (Frey er al., 1987)

(Figura 3.7).
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Figrrra 3.6 - Classificação
Carvalho & Fernandes, 2000.

etológica dos icnofósseis. (Extraícla de
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Icnilos de Locomoção (Repiclmia) - Evidências da locomoção do organismo ertle dois ou

mais locais, não apresentando indícios de nenhruna outra atividade (ì.e. Diptichnites\.

Icnitos de Habitação (Dornichnia)

semipennanentes (i.e. Skoli th o s).

Estfuturas de habitação pennanentes ou

Icnitos de Descanso (cubichnia) - Embo¡a oonsiderados de descanso, a maioria destes

icnitos representam marcas de animais que se alirnentam estacionarianente (ou seja ficam

em posição de repouso), lnas que podem migrar para novos locais para se alimentar. poucos

são os traços considerados efetivamente como de descanso (i.e. Lockeia, Ilusophycus).

Icnitos de Alimentação (Fodinichnia) - Evidôncias da rnovirnentação de a'imais

detrrtívoros em lrusca de alirnento no substrato (i.e. Chondrites).

Icni.los de Pasrdgem (Pascicluria) -. Traços espirais ou meandranres, demonstrando

colnpoltamonto sistemático do animal em busca de alime tação em um determinada área

do substrato (i.e. Nereifes).

ilr"btr"çâ'l

I

Figura 3.7 - Ctassificação etológrca dos icnitos (Frey et a\,,1987).
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Ictlilos de liscape (Flugtclntia) - Eslruhuas de escape de animais submetidos a soter.ralnento

rápido ou perseguidos por predadores.

Icnilos de cuhivo ou Armadilha (Agricltria) - EstnÌturas cornplexas que representaln

arnradilhas para oaptura de alir¡ento (i.e. spirorhaphe e cosmorhaphe) ou para cultivo, por

exetnplo de rnicróbios, para alirnentação (i.e. Paleodictyon e Helicolithes).

Icnilos de I'redação (Praedichnia) - Estruturas que evidenciarn comportamento predatório.

Sua representação mais tÍpica é a de orificios circulares feitos pol eshelas-do-mar em

conclras de molusco. São de dificil reconhecimento em substratos rnoles li.e. oichnu.s

.si.mplex).

Icnitos de lìquilíbrio (Equilibrichnia) - 'rraços indicativos de ajuste na posição de annnais

da infauna, para maÌtter colìtato com a superficie, variando de acordo com mudanças no

nível da água e no aporto de sedimentos.

Icnilo,v de Morte (Taphichnia) - Estruturas que representam a molte ou os rnovirnentos

finais do ærimal, podendo incluir tambérn ma¡cas feitas pelo rnovimento involuntário ou

pelo hauspoúe da carcaça do animal.

Pseudoicnitos (Pseudichnia) - Estruh[as que lembrarn icnitos, rnas são de origem não

biogênica. Entretanto, a utilização de urn tenno olassificatório para objetos de comprovada

origem inorgânica é no rninirno questionável e provavelmente dispensável, pois se o objeto

não é um icnofossil, não deve sel adicionado a uma olassificação que t¡ata somente de

icnofósseis.

Nern todos os pesquisadores utilizarn a terminologia da classificaçâo etológrca com o

t¡esmo sentido. Em algr ts casos, inclusive, a pr.oliferação dos ten¡os acaba gerando

divelgências em sua interprctação e aplicabilidade. Osgood (1970) e Bromley (1990)
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classificarn como l,'ugicbnia, pol exemplo, os icnitos de escape, enquanto pemberlon ¿¡ a/.

(1992) agruparn nesta lnesma categoria os icnitos de escape e de equilíbrio.

Analisados criticarnente, os temos mais novos, apesar de aplicáveis, podem set incluídos

ern categorias já propostas por Seilacher em 1953. Desta foma, os icnitos de cultivo e

annadilha e os de predação podem ser agrupados junto aos icnitos de alirnentação; os

icnitos de escape e parte dos de rnotte junto aos icnitos de locomoção; parte dos de morte

dentro dos icnitos de descanso; e os de equilíbrÌo denh'o dos icnitos de locornoção ou de

habitação. Mesrno havendo estas diferenças de opinião, não há como negar a utilídade que

a classificação etológica tern colno fen alnenta de trabalho tanto pata o geólogo quanto para

o paleontólogo

3.2.4. A Proposta de Classificação de Vialov

A proposta dc Vialov (1972) é baseada na diversidads dos icnofósseis (vestigia vitae\. Esta

classificação é cornposta de dois pri'cipais grupos, Vtvichnia (icnitos produzídos pelo

corpo do organismo) e Vivisignia (icnitos dos sinais de frurções fisiológicas dos

organismos), os icnitos são também divididos em icnofósseis de invertebrados

(lnvertehratichnla) e de vertebrados (vertebratichnia e vertebratisignla). os icnitos de

iuvertebrados são classifioados corno Vivichnia devido à dificuldade de separar a atividade

fisiológica do organisrno com os vestígios não fisiológicos produzidos pelo corpo do

organisrno.

Esta classificação é baseada na classificação filogenética, utìlizando-se inclusive de termos

corno oldem e sub-ordern. É bastante abrangente com un grande ¡rúmelo de subdivisões.

Mas, apesar do seu poteucial de utilização na cdação de uma organização coerente e

compreensiva dos icnofósseis, esta classificação lìão tem sido utilizada pelos icnólogos

devido a sua graude especificidade e cornplexidade.
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4. Os lcnofósseis e a transição Pré-Cambriano/Cambriano

A proposta do presente fabalho é de reavaliar os ob,ietos descritos por Zaine (1991) como

possíveis icnofósseis e dubiofosseis do Grupo Alto Paraguai, de idade ainda ímprecisa mas

consensualmente colocada próxirno ao limite Proterozóico/cambriano. Justifica-se,

potauto, r.una brove cxposição sobre os fósseis que marcarn estâ transição, lnais

especifi camente os icnofósseis.

A lransiçâo Pré-Cambriano/Carnbriano é urn irnportante llìarco rìa história evolutiva da

vida. o registro fossilífero do Pré-carnbriano é, em sua maioria, microscópico (Schopf,

1992). As ocorrências de registros rnacroscópicos estão resÍítas a quatro principais grupos

de fósseis: estrcmatölitos - estruturas biossedimentares, que se formam através da interaçâo

de comruridades de microorganisrnos (principahnente cianobactérías) com processos

sedirnentológicos, nonnalnente ern arnbientes de deposição carbonática (srivastava, 2000);

elemenbs da "faunø de Ediacora" - rnoldes corpóreos de metazoiários primítivos

desprovidos de qualquel carapaça ou elemento esqueletal biomineralizado (Runnegar,

1992); raros tuhos .finos calci/ìcado,s (por exemplo, Cloudina.-.-ver Zaine, 1991, e Grant,

1990) - os precursores da explosão cambriana de "small shelly.fossits (Á',S1y',, (Bengtson,

1994); e i.cnofosseis (Crirnes, 1994), A abundância destes fósseis ó variada. por exemplo,

enquanto o registro de esûornatólitos ao longo do Proterozóico e abundante, próximo ao

limite Pré-cambriano/cambriano ocone um declínio ern sua abundância, talvez por terem

sido fonte de alímento para os metazoários primitivos surgidos nesta época (walter &
Heyes, 1985). Os organismos do tipo de "fauna de Ediacara", ernbora tenham ampla

distribuição geográfica ern rochas siliciclástioas, exibem restrita amplitude temporal no

final do Proterozóico, rnas a maioría não sobreviveu até o Calnb¡iano, provavelmente em

função da expansão de organisnos mais conplexos. os calcários fósseis tubulares têm

distribuição temporal selnelhante à da fauna de Ediacara rnas estão restritos a rochas

carbonáticas. os icnofósscis surgern no regrstro pré-cambríano na rnesrna época da fauna

de Ediaoala e dos tubos calcários e se estendern através da transição, chegando até os dias

atnais. São amplarnente disbibuídos geograficarnente e ooorrern in situ, preferencialmetrte

ern rochas silicicf ásticas.
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os principais fatores que tomam impoftante o estudo dos icnofósseis na fànsição pré-

carnbriano/cambriano são: a) Por evidenciar a presença dos primeiros rnetazo¿irios

macroscópicos - assirn, são evidências iruportantes dessa importante etâpa evolutiva; b) o
seu poteùcial de preservação eln rochas clásticas -- as seqüências mais bem preservadas

desta transição são compostas, erl sua naioria, por sedrmentos cláshcos mannhos de águas

rasas, favoráveis para a preservação de icnofósseis; c) o seu poteDcial correlativo -- neste

período ocotre una r'ápida diversifioação dos icnofósseis oom born potencial correlativo

tanto pela pequena arnplitude temporal de algurnas formas, como pela prirneira oconência

de formas de amplitude tenrporal maior.

o grau da diversificagão dos icnofósseis deste período é tamanho que Seilacher, iá ern

1956, comparando os icnitos proterozóicos sinples e pouco diversificados, com as fonnas

cotnplexas e de grande diversidade do Cambriano, sugeriu um processo de ..explosão

evolutiva", Esta explosão representa o reflexo da evolugão dos organismos, de seu

compofiarnento e de sua capacidade de gerar icnitos. Ainda que diversos novos io¡ofósseis

pré-carnbrialos tenharn sido descritos, desde então, eles só vêm a confinnar o grande

aulnento da abundância, diversidade e cornplexidade dos icnofósseis próximos ao lunite

Pré-Cambriano/Carnbriano (e.g. Alpert, 7977;Brasier,1982; Crimes, 1987, 1989 e 1992).

A ocouência de icnofósseis ern sucessão da transição Pr'é-carnbriano/czunbriano já foi

descrita nos Estados Unidos, Canadá, Groelândia, Suécia, Noruega, polônia, lnglaterra,

Ucrânia, Rússia, Espanha, China, Íudia, Marrocos, Narníbia, Aushália e Argentina (Crirnes,

1989 e 1994).

As subdivisões do Proterozóico e do cambriano adotadas neste trabalho segueln a

nomenclatura russa, quo divide a última rnet¿de do Proterozóico em Rrfeano (inferior,

rnédio e superior) e vendiano e o cambriano Inferior em Tommotiano, Atdabaniano e

Botorniano (Figura 4.1). A grande discussão em tomo desta nomenclahra é relativa a
posição do andar Nernakit-Daldyniano (ou Manykaniano), ahibuído ao final do Vendiano

pol algrurs e ao início do carnbriano Inferior logo abaixo do Tommotiano por outos. Esta

controvérsia tem sido discutida por diversos autores (e.g. Rozanov, 1992; Sokolov, 1995)
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sern se chegar a uln consenso. Rowland er ol. (1998) discutem este problerna, sugerindo

que o Nemakit Daldyliano seja cousiderado como a base do Cambriano Inferior. No

entanto, fazem uma ressalva de que os colaboradores russos do artìgo preferem que a

definição do lirnite Vendiano/Carnbriano seja no limite Nemakit-Daldyriallo/Tommotiano.

A discussão sobre o posicionamento destes andares, principahnente baseado na oconência

de l'estos orgânicos e SSF, que não ocorreln no Gmpo AIto Paraguai, não cabe dcntro do

contexto proposto do presente habalho. Assn¡ sendo adotar.emos o lirnite

VendianoÆomrnotia¡o cono o limite Proterozóico/Cambriano.

543t1Ma

Figua 4.1 - Subdivisões da rnetade final do
Proterozóico e do Cambriano Inferior, de
acordo com a nomenclatrua russa. O limite
Proterozóico/Carnbriano é definido ern

543tlMa (Kroll, 1996),

4.I. O zoneamento icnológico da transição Pré-Cambriano/Cambriano

O primeiro a tentar caracterizar o registro dos icnofósseis que ocorrem próxirnos ao limite

Pré-Camb¡iano/Carnbriano foi Alpert (1977), que distingu três grupos de icnofósseis. O

primeiro grupo compreende os icnofósseis ¡estritos ao final do Pré-Cambriano (e.g.

Bunye chnus, Buchholzbrunnichnus, Archaei.chni.um, VimeniÍes, Vendichnus). O segrurdo

grupo iuclui os icnofósseis cuja arnplitude se estende através do limite e cuja ocorrôncia

rrão serve para delimitáJo (e.g. l>lanolites, Didymaulichnus, Gordia, Skoli.thos). E o

terceiro gmpo é composto por ionogêueros que indicarn urna idade Cambriano Infenor (e.g.

Crzz i ana, Rus ophycus, 7'e ic hrchnus, 1:' hycod es).
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Da nesura fonna que Aìpert (1977), crirnes (1987) reconheceu três zonas distintas de

icuofósseis, levando-se ern conta a aparente restrição de certos icnofósseis a urna das zonas

e o primeiro aparecimento de icnofósseis de grande amplitude. Zona I conesponde ao

Vendiano superior, coln poucos icnogêneros, todos morfologicamente simples e de

orient¿ção subhorízontal. zona rr, de idade Tomrnotiano Inferior, apresenta as primeiras

ocorrênoias de fonnas cornplexas. Zona III engloba o Tomlnotiano Superior e o

Atdabaniano Inferior, onde apareceln icnofósseis de artrópodes e fonnas com spreiten.

(Tabela 41) os principais ic'ofósseis prcsentes nestas zonas estão lepresentados,

esquematicamente, nas figuras 4.2 e 4.3.

lonofóssers provavehnente

restÍitos â estâ Za,na

lcnofósseis com primeiro

apârecimento na Zonâ

Zona III (Tommotiaro Superior'

Atdabaniano lnferiot )

ZonaII (Tommotiaro Inferior)

Zona I (Vendiano Superior)

As t t opo I ic hn u s, P I a gio grnus,

T'ophre Im i nht ops i s c i rcu Ia res.

Il i linichnu s, Hayla nie II a,

Nenox it es, Vendi c hnu s,

P a Ia eopa s c i c hnus, I nt ri tes,

Dinorphi chnus, Rusophyar

C ru zi ana, Di pl i c h n i tes.

Dip Io cra I eri on, P hyco de s,

7þ ¡ chic hn u s, Trept i c h nus

Are n i col it es, Coc h I icnu s,

Dydi mau I i c hnu s, Gordia,

Neonereites, P Ianol ires,

Vimeñte.s. Scolicia

Tabela 4-1 - As três zonas de crimes (1987) e suas respectivas assooiações de Icnogêneros.
(Modificada de Crilnes, 1989).
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Figwa 4.2 - Icnofosseis do Vendiano. Na pafe superior, os que ocorrern
tambérn no Fanerozóico. Na parte inferior, aqueles que ocorrern sotnente
no Vendiano. (Modificada de Crirnes, 1994)
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Na¡bonne & Myrow (1987), estudaldo as fonnações chapel Island e Rardom no extremo

leste do Canadá (Neufoundland), tambérn subdividirarn o intervalo pré-

car¡briano/cambriano, corn base na bioestratigrafia dos icnofósseis. Esta divisão, assir¡

como as de Alpert (1977) e crimes (1987), inclui três zonas: ou seja, as de Harlaniella
podolica, Phycodes pedum e Rusophycus avolonensis. [urna observação laxonôrnica se faz

necessária aqui: devido à atribuição de Phycodes pedurz ao gênero :l't ept¡chnus (Jensel &
G.ant, 1993; Jeusen, 1997; Jeusen & Gr.an! 1998), a zona do p. pedum é denominada

atualr¡ente como zona do T'reptichnus pedurn.l

A zona da I-[arlattiella podolica é caractenzada por ulna assernbléia de icnitos sirnples, sub-

lrorizontais, equivalente à zona r de crimes (19s7) e identificada em diversas seqüências

dcsta idade. A presença de Harlaniella potlolica (Figxa 4.2 f) é reshita a esta biozona. A
distribuição geográfica desta zona está representada na Fig. 4.4A.

A zona do Treptichnus pedunt apresenta maior diver.sidade e cornplexidade. As

icnoespécies presentes não estão reshitas a esfa zoîa. seu reconhecimento é realizado pela

prirneira ocorrência de T'reptichnu,s pedum (Figrua 4.3 p), e seu topo é a base da zola do

Rusophycus avalonensis. É equivalente à zona rr de crimes (op. cit.). sua distribuição

geográfica está representada na Fie. 4.48.

A zotra do Rusophycus avalonensis, equivalente à Zo.a III de crimes (1987), é defrnida,

em sua base, pelo primeiro aparecimento de llusophycus avalonensis (Figura 4.3 h),

Taphrhelminthopsis circularis (Figura 4.3 k), e váLrios outros ionofósseis, corno pode ser

visto na Fig. 4.5. Ela tenr¡ra com a primeira oco¡rência de trilobitas. As fonnas nestâ zona

são mais cornplexas e cliversificadas que na zona anterior. Estas formas geralmente

adenl¡am a zona dos t¡ilobitas, rnas llusophyats avalonensi.s e Taphrhelninthopsis

circularis parecem ser restritos a ela, A ocorrência geográfica desta zona pode ser

observada na Fig. 4,4C.
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Figur a 4.4 * Dishibuição das biozonas Harlaniella podolica(A), T'reptichnus pedun(B) e
Iìusophycus avalonensis(C). Os pontos pretos indicam a presença das espécies típicas
destas zonas e os pontos brancos irdicarn â presença de outlas espécies ou assernbléias
destas zonas. (Modifìcado de Na¡bonne & Myrow, i987).
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Figura 4.5 ..' Divisão do intervalo Pré-Cambrjano/Cambriano de Narbome & Myrow
(1987) para as forrnações Chapel Island e Ra'dorn, baseada na bioestratigrafia dos
icnofósseis.



MacNaughton & Nalborute (1999), diferenciaram, na parte superior da zona de Rusophycus

avalonensis, urna nova zona, denomina da a zo¡a de Cruziana tenella, identtfrcada ttas

fonnações Ingta, Baokbone Range e Varnpire, no noroeste do Canadá. Esta zona é

caracterizada, ern sua base, pela prìrneira oconêltcia dos icnofósseis em f'onnas de sulcos

Cruziana slromnes¡ e Cruzidnü tenella, atrlbuidos à ação de t¡ilobitas e da icnoespócie

Plaghgmus arcustus. Seu topo pennauece demarcado pelo prirneiro aparecilnento de

restos esqr-relctais de lrilobitas.

Mais reoenternente, Crirnes (i994), expandiu este esquelna, defrnindo seis l¡iozonas desde o

Rifeano até o Cambriano Inferior: a) Rifeano - com esftomâtólitos como fósseis

megascópicos característicos e poucos icnofósseis duvidosos; b) Varangeriano - tarnbém

cotn estrornatólitos, oorrespondendo à glaciação Varanger, corn icnofósseis escassos; c)

Ediacariano * corn fósseis de "corpo mole" e diversos icnofósseis, incluindo alguns sern

r€gisûo uo Can.rbriano; d) Pós-Ediacariano, Pré-Cambriano - incluindo o aparecimento de

"small slielly fossils" e um nurnero urn pouco rnaior de icnofósseis; e) Carnbriano Inferior-

Pré Trilobita - com uln número abundante e diversificado de icnofósseis fanerozóicos; f)

Carnl.triano Iuferiot com Trilobitas - inoluindo os prirneiros trilobitas e icnofósseis rnais

tipicos do Fanerozóico. Os principais icnogêneros que ocoruem nestas biozonas estão

listados na Tabela 4.2, e a relação entre estas biozonas, a diversidade dos icnofósseis e a de

fósseis corpóreos pode ser vista lìas Figs. 4.6 e 4.7.
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Tabela 4.2 - Distribuição dos ionogêneros nas diferentes biozonas de Cúmes (19g4). R-
Rifealo; V-Varangeriauo; Ed-Ediacariano; PEPC- Pós-Ediacadano, Pré-Cambriano; PTC-
Cambriano lnferior Pré Trilobita; CI- Cambriano Inferior,, (À4odificada de Crimes, 1994).
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'labela 4.2 (cont.) - Distribuíção dos icnogêneros nas diferentes biozonas de Crirnes
(1994). R-Rifeano; V-Valangeriano; Ed-Ediacariano; PEPC- Pós-Ediacariano, pré-
Cambriano; PTC- Cambriauo Inferior Pré-Trilobita; CI- Cambriano Inferior.. (Modificada
de Crirnes, 1994).
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Tabela 4.2 (cont,) '. Distribuição dos icnogêneros nas diferentes biozonas de crimes
(1994). R-Rifeano; V-Varangeriano; Ed-Ediacariano; PEpC- pós-Ediacariano, pré-
cambriano; PTC- cambriano Inferior Pré-Trilobita; cI- carnbriano Inferior., fModificada
de Clirnes, 1994),
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Figura 4.6 - Retação da diversidade de icnogêneros (apanção, extinção e total de
icnogêneros) nas biozonas de crimes (L994) - n-Rifeanã; v-varangeriano; Ed-
Ììdiacaliano; PEPC- Pós-Ediacariano, pré-cambriano; prc- carnbriano Inferior pré-
Trilobita; TLC- Car¡briano Inferior com Trilobitas; MC-Cambriano Médio; UC-Cambriano
Superior. (Modificada de Crirnes, 1994).
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Figura 4.7 - Relação entr e a diversidade de icnofósseis e de fósseis corpóreos nas biozonas
de criines (1994). V-varangeriano; Ed-Ediacaria'o; pEpc- pó;-Ediacaria'o, pré-
carnbriano; PTC' cambriano Inferior Pré-lïlobita; TLC- cambriano lnferioi com
Trilobitas; MC-carnbriano Médio; uc-carnbriaro superior. (Modificada de crimes,
1994).
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A paÍir desta subdivisão Crirnes (op. ci¿) estabeleceu o seguiute zonearnento icnológico: a)

zona 0 - Ripheano ao vendiano lnferior (varangeriano) - apenas com o aparecimento das

formas rnais sirnples (i,e. Planol¡tes; ver Killick, 1983); b) zona IA * vendiano superior

@diacarìano) - com o apareoirnento de a'imais do Ípo "fauna de Ediacara" e o aumento da

diversidade e abundância dos icnofósseis; c) zora IB - Vendìalo superìor @ós-
Ediacariano, Pré-carnbriano) - coln urn pequeno âumeuto da diversidade dos icnofósseis e
o surgimento de alg.unas fonnas que não sobreviverarn ao surgimento dos trilobitas (i,e.

Harlaniella, olenichnus, Planispi,alichrutr), Esta zona corresponderia à zona de

Harlaniella podolica de Narbomre & Myrow (1987); d) zo¡a rr - Tommotiano Inferíor.

(parte inferior do carnl¡r.iano Inferior pré-trilobita) - Aparecem alguns icnofósseis típicos

do Fanerozóico, de natureza rnais complexa, apresentando fonnas com esfuturas

tridimensionais bern desenvolvidas (j.e. 'I'reptichnus, 'I'eichichnus). Esta zona conesponde à
zona do Treptichnus pedum de Narbonne & Myrow (op cit.); e) zona rLl -- Tomrnotiano

superior ao Atdabaniano Inferior - Aparecem v¿í¡ios icnofüsseis, incluurdo os icnitos de

tdlobitas (i.e. cruziana, Diplichnites, Ilusophycus) e algurnas aparentemente reshitas a estâ

zorra (i.e. Astropolichnus, T'aphrhelminthopsis circularis). Esta zona conesponde à zona do

Rusophycus avalonensis de Narbome & Mytow (op.cil. ). A Fig. 4.g oompara estes diversos

esquernas, relacionando-os, inclusive, corn a subdivisão russa e o estratótipo do limite pré-

Cambriano/Cambriano em Newforurdland.
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Figura 4.8 - As biozonas e suas relações corn as icnozonas e a seqüência
esbatótipo da transigão Pré-Cambrialo/Carnbriano. (Modificada de Crirnes, ì 994)
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Desde que crimes (1994) redefmiu seu esquerna, no qual incluiu uma subdivisão e uma

biozona que conesponderiam a um suposto período de tempo posterior à extinção da fauna

de Ediacara rnas anterior à in adiação adaptativa que marcou o começo do carnbriano,
novas descobertas no Neoproterozóico tenninal da Namíbia e na famosa fauna de Burgess

(carnbriano Médio, canadá) demonsfararn que alguns elementos da fauna de Ediacara

sobrcvive|am até o final do Pr'é-carnbriano, aclenh'ando, possivehneute, até no cambriano
(ver K:roll, 1996; conway-Morris, 1993; Hagadom et al." 2000). Estas novas revelações

exigern certa cautela quando da utilizaçâo do conceito de biozona lB, correspondente à

postulada lacuna entle as faunas de Ediacara e do Camb¡iano.

4.2. A seqüência estratótipo do limite pré-Cambriano/Cambriano.

A disúibuição geográfica de seqüências candidatas ao estratótipo do limite pré-

canlbriano/carnbriano é bastante ampla (Figura 4.9). Enhetanto, apenas hês chegaram à

fase final da escolha deste estratótipo: Aldan River na antiga união Soviética, Meishucun

na chiua e Fortune Head - Penínsr¡.la Burin, no canadá. Ern 1992 a seqüência de Foftune

Bay, Newforurdland, canadá foi escolhida pelo voto dos membros da comissão

Internacional de Estratigrafia da Interndtional IJnion of Geological sciences (luGS) como

soçâo e pouto tìpos do lirnite Pré-carnbriano/cambriano (precambrian-canthri.an Global
Stratotype Section and Poinl, ou seja, GSSp) (Cowie, 1992).
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Figura 4.9 - Algunas localidades de importantes seções do limite pré-cambriano/
cambriano (círculos nunerados). As seqüências candidatas a eshatótipo do limite
Pré-Canbriano/Cambriano estão represeutadas pelos pontos em destaque, 14
(Aldan River, Antiga URSS), 19 (Meishucur, China) e 35 (península de Fortune
Head - Penlnsula Burin, Canadá). O ponto 4l conesponde ao Grupo Corumbá-
MS. (Modificado de Cowie, 1992)

A seqúência estratótipo de Fortune Head na Península Burin exibe uma sucessão espessa de

eslratos marinhos, fossilíferos, essencialmente contínua. É cornposta, da base par.a o topo,

das formações Rencontre, chapel Island e Ralldorn. o seu conteirdo fossilifero inclui

icnofósseis, "small shelly fossils", algas vendotaenldeas, organismos do tipo "fauna de

Ediacara" e microfósseis. o limite lìÉ-cambriano/carnbriano foi escolhido por Narbome

et al. (1987) na Formação Chapel Island, a 2,4 metos da base do membro 2, ou seja,

aproxìuradamente a 190 rn da base destâ fonnação. Esta definição baseou-se na primeira

ocorrência do icnofóssil T'reptichnus pedum, reforçada pelas primeiras ocorrências de

"srnall shelly fossils" a partir deste polìto,
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4.3. DiversifTcação dos icnofósseis nâ trânsição Pré-Cambriano/Cambriano

o aumento da diversidade dos icnofósseis na transição pré-canbriano/cambriano for

inicialmente sugerida por seilacher (1956). Posterionnente, crirnes (1974) resumiu o que

se sabia da diversidade dos icnofósseis e de sua disposição batiméfica do pré-cambriano

ao Telciário (Figura 4.10). crnnes voltou a abordar este tema etn 1992 e 1994, enfocando a

evolução rnorfológioa dos icnofósseis na transição pré-cambr.iano/cambriano. Este

aunento da diversidade de formas está diretarnonte ligado à evolugão de estilos de

comportamerto e hábitos dos metãzoários pmritivos. Segurdo Crimes (1992), esta

evolução dos icnofósseis está evidenciada de dois modos: pelo aparecirnento de diferentes

li.hagens de icnofósseis, sucessivamente mais complexos (Figura 4.ll) -- por exemplo, os

icnitos rarnificados surgiram antes dos icnitos com spreite; e pelo desenvolvimento

subseqüente de padr'ões mais complexos de cada linhagern (Figuras 4.12, 4.13,4.14. e

4,15) -- por exemplo icnitos simples não ramificados surgiram antes que icnitos

irregulannente rarnificados, Na opinião de crirnes (op. cit.),notra-se un declínio nos icnitos

de atividade rnais simples (alirnentagão) enquanto os icnitos de atividade mais complexa

(descanso, pastagem e habitação) aumentam a partir do Tomr¡otiano Superior,

especialmente que coincide com a expansão de metazoários biorninerahzados mais

eficientes (Tabela 4,3),

Figura 4.10 - Relação entr e a diversidade de icnogêueros e sua disposição l¡atimóhica, do
Pré-Cambriano (PC) ao Terciário (T) (À,{odificada de Crirnes, 1974).
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Figura 4.1 I - Aparecirnento de diferentes linhagens de icnofósseis no filal do pré-
Cambriano e no inicio do Car¡briano, com o aÌunento de sua cornplexidade
rnorfológica (Modificada de Crimes, 1992).
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Grupo

Etológico Venrliano

Tomnrotiano Tommotiano

Inferior Superior Ätdabaniano

Alimenøção

Habitagão

Descanso

Deslocanento

Pastagem

10%

l4o/o

t4%

t0%

57%

9%

9%

t7%

9%

47%

11%

t4%

I lYo

17%

40%

t5%

1\Yo

19o/.

Tabela 4.3 - Distribuição etológíca dos icnitos da h.ansição
Vendiano/C¿unbriano (Modrficada de Crirnes, 1 992).

4.4. Icnofósseis do Pré-Cambriano e seus problemâs

O registro de icnofósseis no Pré-Calnbriano deve ser analisâdo cuídadosamente, pois

diversos supostos icnofósseis descritos deste período foram posterionnente reintorpretados

cotno de origem inorgânica (e.g. Rhysonetron), Na Paleontologia, quanto mais antigo o

objeto estudado, mais cautela se deve ter na sua interpretação. Para Hofinann (1971), os

obietos pró-cambrianos supostarnente biogênicos devem satisfazer os seguintes quesitos: A
estrutura é reahnente pré-cambriâna e se é, qual a sua idade? E, segundo, a estrutua

realmente é de origern biológica e se é, quais as suas afinidades biológicas? O primeiro

pode ser resolvido mais facihnente quando existem possibilidades de datação radiométrica

da seqüência que encelra o suposto fóssil. O segundo pennanece diflcil por várias razões,

mas pnncipalmente devido à faltâ de partes duras nos fósseis pré-carnbrianos e a tendência

dos candidatos a icnitos dessa idade apresentarem morfologias sirnples (ou até exóticas),

comunente muito mais parecidas coln diversos tipos de esfuturas inorgânicas, sornado a

isto, o núrnelo de exernplares comunerìte ó rnuito baixo e a preservação, muitas vezes,

preciíria.
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Atualmente, relatos de ocorrências de icnofósseis de idade superior a 600 Ma, ou seja

auteriores ao Vendiano e à última glaciação neoproterozóica, são muito contestados. por

exetnplo, supostos icnofósseis "ven¡ifonnes" de 2.200 Ma, Rhysonetron lahti.i e

Rhy,sonetron byei, Ilofmutn (1967), acabaram sendo reinterpretados como gretas de

corìuação (Hofinann, 1971). Outros suspostos icnofósseis de 2,000 Ma forarn descritos por

Kauffi¡an & Steidtlnarn (1981), rnas sua origern biogênica não tern sido muito aceita,

devido em boa parle à sua idade. Meslno ionofósseis pré-cambr.ianos rnais novos têm sido

re rtelpretados couro de origem não biogênica, e.g. Vermi/orrna antiqud 620 Ma (Seilacher

et a|.,2000), confomre já discutido no capítulo 3. Até o mais renomado dos pesquisadores

de icnofósseis, A. Seilacher, tem sentido este problema. Ern 1998, Seilacher ¿t al.

desoreveram icnofósseis de 1.100 Ma na Índia, mas a datação e a biogeniciclade destes

objetos têm dividido a opinião dos icnólogos (Ken, 1998). Por estas razões, deve-se ter o

náximo de cautela ao lidar com objetos pré-cambrianos de possível origem biogênica, o

que pretendemos fazer nesta dissertagão em nossa discussão dos supostos icnofósseis e

dubiofósseis do Grupo Alto Paraguai descritos por Zaine (1991).
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5. lcnofósseis da Formação Cariri, Baci¿ do Araripe

5,1 Introdução

A Bacia do Aranpe (NE do Brasil), onde se localiza a Fonnação Cari¡i, é farnosa

mundiahnente pela notável preservação e exuberâlcia fossilífera da Þ-onnação sautana,

com seus peixes, msetos, répteis, quelônios, anfibios, pterossaur.os e vegetais cretácicos.

Inúrneros habalhos paleontológicos têr¡ sido realizados nesta regíão por pesquisadores

naoiouais e esh'angeiros (Beurlen, 1963, 1966, 1971; price, lg7l, 1973 ;Mabesoone &
Tinoco, 1973; Lina, 1978a, 1978b, 1979; Campos & Kellner, 19g5; Silva-sarrtos &
Valença, 1986; Martill, 1988, 1993; Ber{rou øl at., 1990; Arai & Coirnbra, 1990; Martins

Neto, 1990; Maisey, 1991, 1997; Silva Santos, 1991; Kellner ¿¡ at.;1999; Sales et al,,

1999), no entanto a grande maioria enfoca o seu excepcional conteirdo fossilífero de

vertebrados, invertebrados e restos vegetais com pouquíssimos aabalhos sobre icnofósseis

(Carvalho et a\.,1995; Carvalho, 2000; Albuquerqte et. a\.,1999, 2000)

A inclusão nesta dissertação do estudo dos icnofósseis da Fonnagão cariri justifica-se pela

série de simiiaridades entre esta formagão e a Formação Raizama (Grupo Alto paraguai),

objeto do estudo paleoicnológico principal da dissertação, Ambas as fonnações

compreendem roclus sedimentares siliciclásticas, que por muito tempo foram consideradas

afossilíferas e cuja idade nunca foi determinada com preoisão. Ao conhário do Grupo Alto
Paraguai, aceita-se para a Formação cariri uma idade cefarnente fanerozóica, e este fato

toma nuito mais real o seu potencial como portadora de restos ou vestígios de animais (ou

plantas) pluricelulares. Por isso, ao deparar-se ern 1998, com possíveis icnofósseis numa

laje de run afloramento clássico desta formação (Albuquerque et. at.,1999,2000), decidiu-

se aproveitar a opoüuridade ds testar e familiarizar-se corn a rnetodologia de pesquisa que

seria aplicada na reavaliagão dos objetos assinalados por zai:ne (1991) corno icrofösseis e

dubiofósseis provenientes do Grupo AIto Paraguai.
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Tambérn é pertnente lnenciorur que a coleta desordenada de fósseis nesta regtão, muitas

vezes p¿ìfa serem cotnercializados ilegahneute, inclusive no Exterior, dificulta as pesquisas

geológicas e paleontológrcas do Araripe pela perda de infonnações essenciais sobre a

geogra{ia, estratigrafìa, tafononia, paleoecologia e, especialmente, a bioestatígrafia e

correlação, Devido à forrna da extração deste material, feita em geral por pessoas não

qualificadas, e à ausência de valor comercial dos icnof,ósseis, estes não são explorados e na

maiorja das vezes nem chegam a ser identificados corno fósseis, sendo descarlados
juntamentc com o matetial afossilífero. Uma coleta ordenada de icnofósseis, levando-se eln
conta os aspectos estratigráficos, tafonôrnicos e paleoambientais, acrescentaria valiosas

infonnações soble a Bacia do Aralipe e sua correlação coln as outras bacias. conscientizar

o leitor deste potencial é ouho objetivo deste capítulo.

5.2. Contexto Geológico

A Bacia do Araripe, localizada na chapada do Araripe uo nordeste do Brasil, se estende por

aproximadarnente 7.200 kr¡2, na divisa dos estados do ceará, pernambuco, piauí e paraíba

(Fig. 51). É constituída em s'a quase totalidade por rochas mesozóicas, por outro lado, a
Fonnação cariri cornpreende por arenitos gtossos/conglomerados localizados na porção

NE da região da Bacia, q'e representariam os restos de run extenso sistema fluvial
entlelaçado de uma antiga bacia Paleozóica, ocupando uma gande iirea do paleocontnente

Gondwana (Medeiros et al, 1991). A Bacia do Araripe integra o oonjunto geotectônico

informalmente referido corno "bacias interiores do Nordeste". Estes depósitos apresentam-

se fortemente controlados pelas eshuh.ras do embasamento pré-camb¡ianoÆo-paleozóico,

reativadas ao longo do Fanerozóioo, especialmente durante os eventos tafrogênicos do

cretáceo lnferior, que culminaram com o riÍÌeamento do Gondwana e a abertura do oceano

Atlârfico sul (Brito Neves, 1990). Das diferentes estratigrafias propostas par.a a região

(Fig. 5.2), adotarernos a cohura proposta por Assine (1990) (Fig S.3).
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F-igura 5.1 - Localização geográfica da Bacia do Araripe e de algurnas
outras bacias interiores do Nordeste (Modifica<la de Carvalho, 2000).
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A Fonnação ca.iri foi descrita pela prirneira vez em 1913 por small, como arenito
oonglomerático sem nomeá-la. Esta formação só veio a ser denolninada muitos anos depois
por Beurlen (1962) corn o norne de cariri. Seu local-tipo oco''e nas proximidades da

cidade de Maurìti (Gaspari & Anjos, 196Ð. É, composta de quartzo-arenitos

conglomeráticos, ohgomíticos, de coloração branca, cfuza e arnarelada muitas vezes

silicificados. Estes arenitos são irnatruos, de granulação rnédia a grossa, feldspáticos a

caolinitizados e esû'atificações cruzadas acanaladas e/ou tabulares. Feitosa (1987) descreve

três fácies para estas rochas, fácies A * arenitos conglomeráticos com estrati{icação cruzada

acanalada de gande e médio porte, fácies B -arenitos rnédios a grossos corn eshatificação

cruzada acanalada de médio e pequeno porte, e fücies c - arenitos conglomeráticos ern

lobos sigmoidais. A sua espessura varia entre 20 a 50rn (Beurlen,1962).

A idade da Fonnação cariri ainda é conÍovertida. Em geral a idade desta formação tern

sido atribuída ao Paleozóico (Assi'e, 1990; ponte, 1992; ponte er at., 1997), oscilando

ent¡e o siluriano (Ghignone, 1929) e Devoniano (Brarur, 1966; Ghignone, 1972), baseado
principahnente nas correlações da Formagão cariri com o Grupo serra Grande da Bacia do

Parnaíba (Ghignone, 1972) e com a Fonnação Taca¡atu da Bacia Tucano-Jatobá (Braun,

1966). Berthou (1990), no e'tanto, sugeriu uma idade Ju¡ássico superior à cretáceo
Inferior, baseado ern correlações com bacias brasileiras e afücanas do mesmo tìpo, Em
1994 Befthou relacionou a Fonnação carirì corn os processos de abertura do oceano
Atlântico sul, sugerindo sua correlação com os estagios iniciais da Fonnação Afligidos da

Bacia do Recônoavo, de idade Permiano-Tnássica.

Esta unidade foi considerada afossilífera atê 1995, quando carvalho er ø/. identifica¡am
pegadas de dinossauros, em rochas supostamente desta formação. A ocorrênoia de

icnofósseis de dinossauro descrìta por carvalho et al. (1995), de idade atribuída ao

cretáceo luferior, vem reforçar os argumentos apresentados por Berthou (1990), crìando

dúvidas sob¡e a suposta idade paleozóica destes sedirnentos. A ocorrência destas pegadas

apresenta alguns problernas corno se verá ainda neste câpítulo.
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5.3, Ocorrência dos objetos analisados

Os objetos aqui interpretados como icnofósseis ocorrem na localidade da cachoeira de

Missão Velha, CE, cerca de 5 km a noroeste da cidade homônima (Fig, 5.4). Ali aflora a

Formagão Ca¡in, intensamente silioi{ioada, ao iongo do leito e às rnargens do Rio

Salamanca na confluência com o Rio Batateiras. O afloramento (Fig. 5.5) possui

aproxlnadamente 80 rn de comprimento, 50 rn de largrua e 15 l¡ de altura. Este

afloramento é amplamente conhecido devrdo ao seu fácil aoesso, tendo sido citado por

Small (1913) na primeira descrição destas rochas. Este afloramento típico da Formação

Cariri pertence à f,ícies B de Feitosa (1987).

Figua 5.4 - Mapa de locahzação do afloramento

Figrua 5.5 - Afloramento da Fonnação Cariri onde ocorrem os icnofósseis
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Dentro desta grande exposição ocone, na pafte superior, urn nível de arenito, exposto em

uma ¿irea de ceroa de 30m2 com granulação de areia rnédia a grossa, bastante siliçificado,

coloração amarelada, com 6cm de espessrua. O topo deste nível, de coloração manom

escura, apresenta abundantes sulcos e buracos que são aqui interpretados como icnofósseis

(Fig. s.6),

Figura 5.6 - O pavirnento onde ocorreln os icnofósseis. O cabo do mattelo está
orìentado em direção ao norte magnétrco.
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5.4. Descrição litológica da amostra

uma arnostr a coletada deste nível revelou um arenito de granulação média, mal selecionado

(areia fina a areia muito grossa), corn grânulos e raros seixos pequenos (até r,5 cm

en dimensão maior). os $ãos são subangulosos a arredondados. compostos
pledominantemente de quartzo (leítoso nos grânulos e pequenos seixos; incolor e

transparente nas areias). Apresenta tambérn feldspato (opaco, creme, branco, às vezes

caolínitrzado), minerais opacos e alguns fragrnentos de rocha. os seixos e grânulos nâo

estão concentrados ern lúveis definidos, embora pareçarn ser rnais cormrms na metade

superiol da amosüa, A rnaûrz é espar.sa, pouco abundant e (< 2%), argilosa, arnarela e

vennelha (cores de óxidos). A cimentação ocon'eu por sobrecrescimento epitaxial nos grãos

de quafzo, revelado pela presenga de faces cristalinas evidentes en' poros apelìas

parcialmente preenchidos e pela continuidade cristalográfica evidente petrograficamente de

baixo de nicóis cruzados. óxido de Mn (inferido pela cor preta) recobre parcialrne'te

algurnas destas f¿ces cristalinas. Estratificação/laminação interna não é evidente nesta

amosfta.

A alálise petrográfica das lâr¡inas confeccionadas a partir desta amostra confi¡mou as

obselvações macroscópicas já descritas. Nesta análise constatou-se a preseuça dorninante

de quartzo (monocristalino, policristalino, com extinçâo ondulante), co'o presença

signilÌcativa de feldspato (às vezes caoliuitizado) e fragmentos de rocha, e mais raramente

rnìnerais acessórios e minerais pesados, A matriz é escassa e a cimentação por sílica foi
intensa.. Esta descrição não apenas é coerente com o que Feitosa (19g7) descreveu corno

típica da fácies B corno tambéln coincide com a caractetização da Formação canri no

Léxico Estratigráfico @aptista et. al.,l9B0).Isto, mais a localização da ocorrência ern local
clássico menciouado por srnall (1913), não deixa dúvidas de que a amosûa provém, de

fato, da Fomação Cariri.
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5.5. iVIétodos utilizados

os objetos de suposfa origem biogênica fo¡am examinados e fotografaclos no campo e

analisados e meclidos no laboratório com lupa binocular de uma amosfa (Fig. 5.7 e Fig.

5.8) de aproxrmadamente 270 cmz de área por 6 om de espessu¡a, As obsewações foram

completadas em cortes t¡ansve¡sais, em mo.ldes em látex (Fig. 5.S) e em três lâminas

petrográficas confeccionadas a partir da amostra. Fotos de carnpo foram utilizadas para

analisa¡ a orientaçâo destes objetos.

Figura 5.7 * A amoslra estudada, logo acìma e à direita do martelo, no momento
da coleta. O cal¡o do rnartelo indica o norte magnético.



Figura 5.8 - (a) Detalhe da amostra no laboratório. As li¡las pretas indicarn
os locais onde a amostra foi senacla para anáhse dos objetos. (b) O molde
em látex da superficie da amosta. (x 0,4),

5.6. Caracterização dos objetos

Os objetos analisados ocoñ"em abundantemente em ìlma iirea exposta do leito do do de

aproxrmadamente 30 m2 que normalmente enconûa-se recoberta por suas águas. Sua

descoberta deveu-se à forte seca que afetou a região em 1998.Distrnguem,se três formas de

objetos de posslvel origern biológica. Formas 1 e 3 ocorren em epinelevo côncavo e fonna

2 ou em relevo completo. As formas mais abu¡dantes são a forma 1

(horizontaVsubhorizontal) e a forma 2 (penetrante). A forma 3 é rara na amosÍa estudada, e

aparentemente isto se reflete no afloramento, a julgar pelas fotos tiradas no campo.

Enü'etanto, devido ao seu relevo mais suave, seu reconhecimento é mais difìcil nestas fotos.

As estruturas foram expostas pela ação de processos erosivos mode¡ros que relnoveraln o

preenchimento de vários espécìrnes. Por meio de lupa, pode-se notar desde meros vestígios

até a totalidade deste preenchirnento,
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Formas 1 e 2 são facilmetrte idelrtificáveis eln cortes da arnostra por seu preenchirnento de

partes aproximadarnente iguais de areia fina e larna (silte/argila), esta hngida de ar¡arclo.

cornparada à areia da camada, a areia do preenchimento parece ser muito rnais argulosa,

variando de subarredondacla a angulosa. A grauulornetria é nais fina do que na rocha,

dificilrnente ultrapassando a fração mais grossa cla areia f:t.'a - r77 a 250¡un. os grãos

maiores ainda preseÌvam contatos entre si, lnas em lnenor munero do que na r.ocha., o
preenclrirnento não apresenta evidências de sprei.te, devendo ter ocorndo de rnodo passivo,

provavelmente por infiltração da camada sobrejacente (não presewada na amostra e nâo

observada no carnpo). As fonnas estão quase todas concentadas na rnetade superior rla

camada, apresentando contato abrupto corn o sedimento sern nenhuma evidência de

levestimento. Aparentementg parece haver uma passagem da forma I
(honzontavsubhorizontal) para lonna 2 (penelrante), pois estas fonnas interceptam-se ern

diversos pontos da amosha. os objetos ainda apresentam un manto de alteração

superficial, que esbranquece os termos finos do preenchirnento (caolinitìzação?), er'ìqrÞnto

a amosha ern si apresenta uma película/zoDa lna marrom avermellrada de alteração

superficial.

A forma 3 não apresenta preenclìimento, revestimento, variações de granulação, rrern

relações drretas apalentes com as formas I e 2. o nurnero de espécirnes pÍesentes na

arnostra estudada é baixo, corn apeuas urn rulico espécirne maior. o rcstante dos espécimes

tem seu cornprimelìto segmentado pela superficie de quebra da amostra, não fornecendo

informações significativas. Esta fonna drferencia-se da fonna I por seu baixo relevo, maior

largura e ausência de preenchirnento,

63



þ'orma I - 5l trâços suavernente curvos, alguns isolados, outros bifurcados, de 10 e l5mn
de cornprimento, de 2 a 5mm de largura e de I a 3mm de profundidade, às vezes cruzando-

se orì interceptando-se (Fig,5.9).

Figura 5.9 - Detalhe da amostra (à esquerda) e do molde em
látex (à direita). Os tragos lineares representam a Forma 1 e
as estruhrlas circulal es a Forma 2 (x 0,6).

Forma 2 - 14 tubos preenchidos, representados na superficie da aÍrostra por cofitornos

circulares a ellpticos, com diâmetro entre 4 e 15 mm. O ângulo de penetj"ação na rocha

varia, de baixo ângu1o a subverhcal. Enconlram-se geralmente interceptando haços da

forma 1, mas também oconem isolados (Fig 5.10) .

Figura 5.10 Detal.hes cla Foma 2 em corte da arnostra (à
esquercla) e err lârina (à dreita).
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Forma 3 - 4 tmços retos, de 30 a 65mm de comprimento, aohatados com largura entre 7 a

12tnm e profirndidade enhe 2 a 5mm, estes traços ooorrem isolados ou ern contato com

traços do prÌmeiro tipo (Fig. 5.11).

Þ-igura 5.1 1 - Detalhe da amost¡a e molde em látex da
' l'orma 3 (x 0,7).

5.7, Orientação dos objetos

A partir de três fotografias de campo, com diferente grau de detalhamento, representando

aproxirnadamente 1,8 m2 da laje, foi levantada a orìeltação destes objetos. A me<1igão das

direções dos objetos foram feitas com auxílio de um t¡ansferidor, e a divìsão dos intewalos

foi realizada de 15 em 15 graus com os 15 graus da direção E-W divididos em 7,5 gr aus

para cada direção. Como pode ser visto nas figuras 5.12, 5.13 e 5.74, o resultado não

apresentou nenlruma direção preferencial estrita para estes objetos. Na Fig 5.I2, de ârea

r¡aior os objetos parecem ter runa orientação rnais pronunciada para NW. Ao arunenÎarmos

a magrificação, utilizando a Fig. 5. I 3, este pronunciamento da direção toma-se menos

evidente. Ë na fotografia de área menor, Fig 5.14, não se obserua nenhuma tendência

preferencial. Esta variação nas direções e preferência para NW podem ser ahibuídas à

núluência do ângulo de incidência dos raios solares sobre os objetos, destacando mais os

objetos oblíquos a il-minação e mascarando outros, paralelos a ilumrnação. Este fator é

minimizado quando se aproxima rnais à superfioie para detalhar os objetos.
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Figwa 5,72 - Na parte superior, foto clo pavimento de icnofósseis (cabo do martelo indica o
norte magnétrco). Na parte inferior, desenho da direção dos icnofósseis baseado na fbto. À
direita, o resultado da andise de suas direções.
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Figura 5.13 - Na parte superior, foto do pavrmento de icnofósseis no local onde foi
coletada a amostra (cabo do maltelo indica o no¡te magnético). Na parte inferio¡, desenho
da direção dos icnofósseis baseado na foto. À direita, o resultado da análise de suas
direções.



Figura 5.14 - Na parte superíor, foto de detalhe do pavimento de icnofósseis (seta da escala
jndica o norte maglético). Na pat'te inferior, desenho da díreção dos ionofósseis baseado na
loto. A direita, o resultado da análise de suas direçôes.

5.8.Discussão

A biogenicidade dos objetos estudados foi comprovada através da wilizaçào dos seguintes

critérios de Ekdale et al, (1984) e Pickerill (1994), jâ discutidos no capítulo 3: crirério (a)

tamanho e contiuuidade uniforme de estrutura i¡dividual, critëì,io (b) ocorrência como

fonna geornétrica regular corrplexa e repetitiva e crilério 1g) preservação em relevo

completo. Adicionalmente, os objetos não se enquadram em nenhum clos critérìos de

origem não biogênica. Desta matreira, podem ser classificados, qrunto à sua origem, com

gtau 7, objetos de origem biogênica, ou seja icnofósseis, de acordo con a escala numé¡ica

proposta no capítr.rlo 3.
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A cornprovação destes objetos como icnofósseis tem Fande significância paleontológica,

pois é a prirneira identificação de icnofósseis de invertebrados na Formagão Cariri, que até

pouoo ternpo aüás, era considerada oomo afossilifera. Esta descoberta ganha proporções

maiores caso a idade da fonnação seja reahnente devouiana, Beerbower (1985), por

exemplo, descreve as mudauças consideráveis acontecidas neste período deconentes da

conquista dos continentes por parte dos aûirnais e plantas. É possível portânto que estes

icnofósseis sejam testeruunhos desta importânte fase da história evolutiva do plaleta,

tonìalìdo-se parte do crescente registro de icnofósseis contineutais deste período.

Por outro lado, carvalho et al. (1995) regish ara pegadas de dinossauros eln rochas

supostânellte da Fonnação carili. A classificação e idade destes fosseis é ùrdiscutível, mas

a localização geogrâfrca (e conseqúentemente a posição estratìgráfica) desta descoberta é

pouco precisa. Na Fig. I de Carvalho et al. (op. clf), o afloramento das pegadas, com

apenas 5,5 rneh'os de espessura, é assinalado no mapa geológico da Bacia do Araripe por

urna marca conespondendo a 10 krn de diârnetro e a urna área de apr.oximadamente 78 lonz.

Estratigraficameute, o afloramento é descrito no título da Estampâ 1 corno ,.Formaçâo

Missão Velha (ou Tacaratu)", rnas também é atribuído à "Formação Mrssão Velha (ou

l'olmação 'l-acaratu, Fonnação Mauriti, Forrnação Cariri)". Estes termos litoestratigráficos,

corno visto no início deste capitulo, não repressntam uma só fonnação: a Formação Missão

Velha faz pal te da Bacia do Alaripe, mesozóica, enquanto os outros termos se referem a

nnidases antedores à instalação desta bacia em rìossa opinião. Carvalh o et al. (op. cit.)

também forarn eqrdvocados ao adotarem as litofácies A, B e C definidas por Feitosa (1987)

para a F'ormação Carin, corn definições diferentes das originais. Desta forma, até que a

localização geogrâfrca e estlatigáfica das pegadas dos dinossaur.os possa ser esclarecida -
se oconem de fato na Formação Cariri, ou, como é nossa suspeitå, na !.ormação Missão

Velha - a suposta idade rnesozóioa da Fomação Cariri, bem comÕ as interpretações

geotectônicas, estratigráficas e paleogeográficas alegadas por Carvalho et al. (1995,2000)

baseadas nesta afirmação, ltos parecern precariamente frurdadas.

Devido à forrna simples destes icnofósseis, sua descoberta não oferece, de imediato, grande

auxílio na solução do problema eslratigráfico e cronológico da Fonnação Carid, No
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entalìto, a sua descoberta revela a presença indubitável de fósseis nesta fonnação e pode

setvil como uma ferramenta extra na correlação das fonnações similares de bacias

próxirnas. carvalho et al. (1995) já ilustraram, por exenplo, icnofósseis de invertebrados

na Fonnação Sousa da Bacia de Sousa (Fig. 5.15) sernelhantes aos descritos aqui. A
questão da idade penlanece, pois, ern aberto,

Figura 5.15 - Icnofósseis invertebrados da Formação Sousa
@xtraída de Cawalho, 2000).

os icnitos pertencentes às formas 1 e 3 são provavehnente de organisnros vennifonnes e se

assernellram aos icnogêneros Planolites ot Palaeophycus, A distinção entre estes dois

icnogêneros tem sido motivo de discussão. Alperl (1975) diferenciou planolites de

I'alaeophycus lraseado na prosença, em Palaeophycus, de ramificações e na ausência desta

feição em Planolites. Peml¡erton & Frey (1982) discutiram arnplarnente este problema a

pattir das definições originais e do estudo das espécies-tipo destes icnogêneros.

Descobrirarn que quase metade das espécies-tipo estavam desaparecidas, tendo sido

estudadas, nestes casos, através de fotografias, desenhos e descrigões originais. Chegaram

às seguintes conclusões: a) Tanto I'lanolites como palaeophyctrs podern apresentâr

lamifìcações, embora não muito freqüentes; b) O preenchimento presente no icnogênero

l>aloeophycus é sirnilar ao da rocha encaixante, enquanto o preenchimento do icnogônero

Planolites tende a diferir <1o rnaterjal circundante. contudo, Hallarn (i975) tinha sugerido

que eventualmente o preenchirnento do icnogênero Palaeophycus pode diferir do da rocha

mãe, quando ern contato com camada sobrejacente de composição diferente e preenchiclos
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por estes sedimentos; c) Palaeophltcus é definido colno una toca conl revestimento

tnaterial aplicado à parede da toca por seu ocupante ou material passivamente acumulado

por aderência na parede da toca enquar)to estava aberta (Bromiey, 1990) - preenchida por

sedinentos tipicarnente idênticos aos da rocha matriz. Palaeophycøs é o resultado de uma

sedirnentação passiva ern uma toca de habitação construída por urn organismo suspensivoro

ou predador; d) Planolites é defillido corno un icnito sem rovestùnento, preenchido por

sedirnentos difelentes, ern toxtura e/ou composição, daqueles presentes na rocha matriz.

Planolites é o resultado de urn preencÌrimento ativo realizado por organismos detritívoros.

Apesar de os icnitos horizontais assernelharem-se aos icnogêneros pl.anolite.s ou

Palaeophycus, Forrnas I e 3 divergern das definições clássicas destas icnogêneros, Do caso

da lìonna 3, delrdo à ausência de preenchirnento e por apa.rentar urn comportâmento de

deslocarnento (Repichnia). Planolttes é considerado urn icnito de allnentação (Fodiníchnia)

e Palaeophycus ur¡ icnito de habitação (Dorniurchnia). Forma l, possui preenchimento q

diferente da rocha mãe (como en Planolites), mas p¿ìrece ter sido depositado passivarnente

(corno em Ì>alaeophycus). Tarnbérn não há estuturas de revestirnento caracterjsticas de

Palaeophycus. O comportamento desta fonna, do mesmo rnodo da Forma 3, é

provavelnrente de deslocamento (Repioluria), Poftanto, Fonnas I e 3 dificilmente se

enquadrarn nestes icnogôneros.

A disposição de Fon¡a I na amosha sugere uma relação genética com a Forma 2 - icnitos

em fonna de tubos possivehnente de habitação @orniniohnia). Possivelnente Fonna 1

representa uma mudança de comportamento do lnesmo organislno gerador da Forma 2.

Este organisrno habitava a Fonna 2 e, ao entrar e sair de sua habitação, deixou as

evidências deste deslocat¡ento irnpressas corno Forma 1, o coujunto destes icnofósseis é

similar a icnitos do Paleogeno da China (Fig. 5.16) (Fouch & Dean, 1982) fonnados por

animais desconhecidos.
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Figura 5.1 ó - Icnitos parecidos com Formas I e 2 afibuídos a animais não identificaclos do
Paleogeno da China. (extraído de Fouch & Dean, 1982).

Os orgalisrnos geradores das três formas devem ter sido orgmismos bentônicos vágeis,

sirnples, vennifonnes e seln apêndices. O tenpo de habitação destes organismos na car¡ada

estudada não parece ter sido rnuito longo, pois o grau de bioturbação da camada é baixo. O

arnbiente rra época da geração dos ionitos deve ter sido de águas mais callnas do que na

época da deposição da rocha mãe, caso ooltrário eles teriam sido destruidos pela açâo da

conente ou apresentariam mor,unentação pela deposição de novos sedimentos sobre o

substrato habitado. O substrato deveria ter sido suficienternente finne para conservar estas

fonnas sern que ocorresse o colapso de suas paredes. E o preenchimento das formas parece

ter sido posterior', eûì um unico episódio, corn contribuição de rnaterial sipgificativamente

mais fino do que na época da sedirnontação original, talvez por uma mudança no regime de

fluxo na mig'ação de canal ou na variação no suprirnento de sedimento ao no.
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6. Os supostos icnofósseis do Grupo Á.lto Paraguai

6.1. Introdução

A defi'ição do Grupo Alto Paraguai ainda é r¡otivo de controvérsias no meio geológico,

devido ern boa parte ao fato cle trabalhos rnais recentes sobre esta questão serem da década

de 80 (Del'Arco er a1.,1982, Almeida, 1984, Alvarenga, 1984 e 1986), Descte que Alneida
(1964) defrniu o grupo originalmente, diversas propostas estratìgráficas regronais já foram

sugeridas (Fig. 6 1). uma vez que não é objetivo desta pesquisa discutí-las, será adotacla a

coluna estratigráfica sirnples proposta por Almeida (19sa) @ig. 6.2) corn duas fonnações, a

I.'orrnação Raizalna na base e a Forrnação Diarnantìno no topo.

Atúeida, Atmoida, Hsnniês,
1964 1965 1966

Fioueiredo o O vat , Floueir.edo Fitho et a/l¡ N€flo €l a/ll1974 1975 1976
Luz. 1S75

Del'Arco etsl¡l
1981

Grupo

Grupo
Jangada

Irigura 6.i - Diferentes esfiatigtalia regionais pr.opostâs par.a a Faixa paraguai
(Extraída de Ahneida, 1984).



Grupo Formaçào

Granìto Säo Viconle,
Vulcânlcas do Mimoso

E
ee
AE

Dlâmanlino

Ralzama

Ë
e
o

lamengo
g
sBocaina

Cerradlnho

PuOa

Eaurl

õ
Ufucum

SantaCrùz

Culabå

Figura 6,2 - Coluna esíatigráfica de
Ahneida (1984).

os objetos a'alisados foram atribuídos à Formação Raizarna do Grupo Alto paraguai por

M. F. Zaine (1991) que os coletou na região de cáceres no Estado do Mato Grosso. Estes

objetos encontram-se hoje depositados nas coleçôes paleontológrcas do Instihrto de

Geociências da universidade de são Paulo, Ic-usp (Fig. 6.19). são todos rnuito simples e

em sua grande rnaioria exeûrplares únicos. A maior parte destes objetos foi classificada por

zaine (1991) cor¡o icnofósssis, supostarnente pertencentes aos icnogêneros cochlichnus,

Planoliles, Lockeia e Palaeophycus" ou dubiofosseis, o resto do material coletado por

Zaine, mas lÉo descrito em sua tese, aparentemente, foi considerado por ela corno

estruturas sedirnentares abiogênicas e pseudofósseis. Estes espécimes tambérn serão

discutidos neste capítulo.

6.2. Contexfo Geológico

A Fonnação Raizarna é constituida, segundo olivatti (1981), por arenitos brancos e róseos,

quatzosos, corn finos níveis conglomeráticos e arenitos feldspáticos, apresentando

eshatificações cruzadas, rnalcas onduladas e, locahnente, intercalações sílhco-argilosas de

cores averrnelhadas. A cspessura da Fonnagão Raizama é variável, seudo estirnada por

Almeida (1964) en cerca de 1.6001n, oulras estirnativas, entre 120 e 860rn de espessura,

foraln feitas por vieira (1965) enquanto Figueiredo & olivatti (1974) estirnaram espessuras
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enlre 200 e ó00m. suâ mâior espessura é na sena do Tornbador, decrescendo em direção as

extlerndades da l.aixa Paraguai.

A Fonnação Diamantino em sua porção inferior é constituida predominantemente de
pelitos, corn algurnas intercalações de arcóseos finos avennelhados, verdes ou cinza cla¡os.

Na sua porção supelior, apl esentâ a¡cóseos maciços avemrelhados, estratificações plano,
paralelas são colnulnenls obset'vadas nos sedirnentos rnais finos e eshatifìcações cmzaclas

nos alcóseos (olivatti, 1981). A espessura da fonnação foi estimada ern cerca de 900rn para

a seção predominantemente pelítica (Atrneid a, 1964) e em 3 ,000ru para parte superior

denlro da ár'ea cratônica (Hennies, 1966).

As fonnações Raizalna e Diamarrtino representam urna seqúência r.egressiva coln contato

gradacional. sua deposição em ambieute rnarinho costeiro, de águas rasas, sujeitas a ação

de correntes mas tarnbém corn áreas cle deposição pelítlca (Formaçâo Raizama), evoluindo

até uma deposição fra'carnelte continental (Fonnação Diarnantino) (Ahneida, 1964;

Vieira, 1965; Figueiredo & olivatti, i974). Parece haver uma zona de interdigitação entre

as duas fonnações onde oconem as litologias tipicas ern ambas, tomando a definição do

ll¡ite entre elas, às vezes, arbiÍário (Ahneida, l9g4).

As datações já realizadas uo Grupo Alto Paraguai são poucas e foram realizadas utiliza ndo-

se quato arnosffas de folhel.ho da parte inferior da Fonnação Diamantino (Membro

sepotuba), datadas pelo rnétodo Rtr/Sr ern rocha total. cordani et at. (197 g) obtiverarn,

iniciahnente, urna idade de 547t5 Ma com razão iuicial 87sr/sósr do 0,7109. Recalculadas

posteriomìente, estas idades forarn e reajustadas para 569!20 M'a, mantendo-se a mesma

razão inicial. Esta idade foi interpretada por cordani et al. (r9t5) como correspondente a

un evento anquimetamórfico. Neste mesrno trabalho, cordani et al. (op. cit.) apresentaram

nova datação, obtida a partir de 10 arnostras da Fonnação Diarnantino, de 660160 Ma com

lazão inicial 8?sr/86sr de 0,7082. Eles interpretaram esta idade corno "uma aproximação da

idade de sedirnentação", lnas expressaraln, mais adiante no rnesrno parágr.afo, uma

preferôncia p¿ua una idade "em tomo de 600 Ma ou ligeirarneute mais velha para este

evento (Cordani et a|.,1985, p.267)".
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Baseados ern dados paleontológicos, estrahgfáficos e geocronológicos, A-lvarenga &
Trompette (1992) sugerirarn que: a) o Grupo cuiabá e a lìonnação puga seriam Vendiano

Inferior ou Varangenano (ó10-590 Ma); b) a Forrnação Aralas seria vendiano Superior ou

Ediacariano; c) e, o Glupo Alto Paraguai seria Vendiano superior e/ou carnbnano Inferior.

Dados prelirninares da tese de doutorarnento de A. c. R. Nogueila (inf. verbal) demonstrarn

una incusão negativa de isótopos de ô13c acima da Formação puga, coerente com sùa

cor.elagão à glaciação Varangeriana, como sugerido por Alvarenga & Trornpette @p. cit.).

Na porção sui da Faixa Pa'aguai, zane (199r) identificou um conjunto de fósseis na

Formação Ta'rengo, pa'te superior do crlupo co.u¡bá, incluindo acritarcas, os

rnetazoários corumbella wet'ner¡ e cloudina lucønoi, este irltimo considerado um

fóssil-guia do Neoproterozóico terminal (Grant, 1990), e a metífita Tyrdsotaenia sp. (r.una

alga euca.iótica do Vendiano Tenninavcambriano Inferior), que assegura a posição

eshatigr'áfica desta formação na transição Pré-carnl¡riano/cambriano. Se for aúnitida a
equivalência da Ironuação Tanengo no Mato Grosso do Sul, ao topo ou acirna da

Forrração Al alas rro Mato Grosso, que parece razoiwel em vista dos dados isotópicos de

catbono de Boggiani (1997), toma-se bern plausível imaginar os sedirnentos do Grupo Alto
Paraguai se depositando em tonro do lunite pré-carnbriano/cambriano, talvez na sua

rnaioria (ou totahnente), duante o Cambriano.

Assûn sendo, os dados ra<liométricos, sugerindo sedirnentação pré-vendiana c

anquirnetamorfislno ediacariano para a parte superior do Grupo Alto paraguai não

coadunam com os argurnentos estratigráficos, isotópicos e bioestratìgráficos. Há de se

lernbrar, por'érn, que a datação de rochas pelíticas pelo método Rb/sr em rocha total basea-

se ern alguns pressupostos teódcos, como a homogeneização isotópica do eshôncio nos

seditnentos, dependente do urternperismo, distância da area fonte, ternpo de residência e

condições sodirnentológicas no arnbiente de sedirnentação, hahnirólise e diagênese precoce

@4izusaki el al., 1993), qr¡e rem todos os especialistas aceitarn (ver discussão entre

Vinogradov, 1996, e Gorokhov & Mel'nikov, 1996). Ora, corn a est¡ati$afia, mi'eralogia e

sedimentologia do Grupo Alto Paraguai tão rnal conhecidas, toma-se dificil atribuìr urn alto
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glau de confianga nas detennùtações radiométricas disponiveis, sendo mais plausível ult.ra

idade vendiana superior ou cambúana inferior pela força dos argumentos isotópicos (ôr3c)

acusa¡do uma idade pós-varangeriana.

6.3. Avaliação dos objetos

os ob.letos aqui analisados estâo depositados na coleção cíentífica do lnstituto de

Geociências (IG) da universidade de são Paulo (usp), registrados coln os núrne¡os

GP/78 - 210 a216 e GP/78 - 218 a220. Parte destes objetos foram estudados previamente

por Zaine (1991) ern sua tese de doutoramento (amosfas GPITE 211 a 216). outros forarn

analisados pela primeira vez (amoshas GP/78 210 e 218 a 220).

Estes espécimes foram coletados ern 1986 por Mariselma zaíne em tr'ês pontos distrntos,

descritos resumidamente rnais adiante. Em quase todos os casos, com exceção de Gp/7E-

211 e216, as amostras forarn coletadas soltas, sern orientação de topo e base. As descnções

pteservacionais que indicarn topo e base nestas amostras no trabalho de Zaine (199i)

foraln, portanto, interpretativas, não comprovadas por dados ou observações de campo. No

presente trabalho optou-se por ulna desorição neutra (serni-relevo) quanto ao topo e à base,

deixando a iltterpretação deste posicionarnento para a parte de descrição dos objetos.

As arnostras são agrupadas abaixo de acordo com o seu local de coleta e descritas e

analisadas, separadamente, levando-se em conta o seu contexto geológioo de seu ponto de

coleta, Por fim, estes grupos de amosûas também são analisados corno um todo, dentro da

Formação Raizama.

6.3.1. Conjunto I

Looalidade 2 de 02 de fevereiro ds 1986 consiste de nma pedreira abandonada (explorada

originalrnente para brita) de aproximadamente 50x1.00rn, ern planta, a 4km a S do marco de

Krn 64 da rodovia BR-1.74 (Cuiabá- Porto Velho) na Sena do padre Inácio, 60Krn, pela

eslrada, a W de Cáceres, MT. Embora localizacla ern área identificada ern mapas como a
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Formação Arâras, a associação de quarrzo arenitos, alguns conglorneráticos (co'r
intaclastos de argilito e de dolornito) e dolarenitos, ambos com abundante estratificação

cruzada, bern como a presença de termos pelíticos, marcados por g¡etas de conhação, abrs

a possibilidade de que se trate de urna zona de contato transicional entre as Formações

Araras e Raizarna. Desta fonna, os supostos icnofósseis e dubiofósseis deste local forarn

atribuídos à patte inferior da Fonnação Raizama por zaine (1991) em sua tese. o
aoarnamento nos termos a¡eníticos é fi o a espesso, com alguns níveis finos de arenitos

muito finos, camadas finas (<lOcm) de dolomito silicificados exibiudo pseudomorfos de

cristais de anidrita (em agregados com forma de "couve-flor") também oconem. Nâ parte

superior da sucessão encontlam-se não aperìas termos pelíticos com gretas de conlração,

inclusive algrurs em fonna de "8", mas também níveis de carbonato silicificado coln

pseudomorfos de anidrita.

As zunoshas peÍencentes a este conjr¡nto são GP/78-210 e Gp/7E- 213. A amostra Gp/7E-

213 foi descrita enonealnente no texto por zaìne (1991 , p.122) sob o níunero GplTE- 214.

mas conetamente na prarchas fotográficas (zune, 1991, estampa l3). A arnostra Gp/7E-

210 é aqui analisada pela prinreira vez.

6.3.1.1, Amostra GP|Tß,-210 (Amostra 4 de 2/2,2,86\

Descrição

Arenito fino a rnuito lino (granulornetria de 62 a 125 ¡un), carbonático de coloração rosa de

diferentes tonalidades. Estrutualmente é possível distinguir olastos, camadas rompidas e

urna lanrinação convoluta No seu topo, ocorrern marcas onduladas corn seus vales

preenchidos por lnaterial rnais fino (silte) também carbonático. Nesta superficie ocofTem

traços lineares curvos a meand¡antes (Fig. 6.3).
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Figura 6.3 - SuperfTcie da amostra GPITE - 210,
com os objetos similares a gretas de contração.

Os traços encontrados na camada superficial (pelito rosa claro e escuro) do topo desta

amôstra ocorrem em epirreleno convexo são curvos, recurvados ou meandrantes, parecendo

intercruzar-se. O seu comprimento varia de 30 a 100 mm, sua largura de I a 4mm,

oscilando ao longo de um único traço e sua profundidade de 2 a 6 mrn. O seu

preenchimento é de material distinto (mais grosso) da camada onde oconem. Em coÍe
transversal eles apresentam contomos elípticos em alguns pontos e retangulares em outros.

Discussão

Os objetos analisados nesta amostra se enquadram nos seguintes üitérios de origem

abiogênìca: critério (a) Semelhança com estrutura sedimentar ou diagenética; critério (b)

Dimensões variáveis ou adelgadas; crìtério (c) tamanho e/ou forma não uniforme de

múltiplas estruturâs; e critërio (d) padrão geométrico imegular, não se enquadrando em

nenhum dos critérios de origem biogênica. Estes objetos são intôrpretados como gretas de

contração ortogonais, aleatórias e completas de formas regulares com preenchimento em

um único evento, segundo a classificação de Allen (1984). São classificados com um índice

de biogenicidade 1, ou seja não biogênico ou pseudofóssil.

Esta amostra, obviarnente abiogênica, foi facilmente inter?retada como exemplo de gretas

de contração. Aproveitando-se o fato dela pe¡tencer ao conjunto de amostras da região
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estudada, sua análise aqui serviu de teste tanto para a metodologia proposta como de

modelo de comparação para outras amostras.

6.3,1.2. Amostra GPITF.-213 (Amostra 2 de 2.2.86)

Descrição

A¡enito fino a médio (125-500 pm), apresentando evenfuais placas de argila intemamente.

Na sua superficie superior, e próximo a ela, ocorre uma camada de granulometria mais fina

que areia (silte ou argila). Associados aos restos desta camada ocorrem os objetos que são

analisados abaixo (Fig. 6.4).

Figtra 6.4 - Superfïcie onde
ocorrem os objetos (l e 2) na
amostra GP/78 -2 13.

Os objetos ocofl:em em semi-relevo convexo e côncavo. São compostos, quando

preenchidos, por areia muito fina. Podendo ser distinguidos dois tipos de objetos:

a) Objeto 1- Traços suavemente curvos, com comprimento entre 40 e 49 mm, largura

entre 3 e 11 mm, altura entre 4 e 5 mm nos semi-relevos convexos preenchidos, e

profundidade entre 1 a 2 mm nos semi-relevos côncavos não preenchidos. Em corte

t¡ansversal são aproximadamente retangulares e apresentam um sulco raso na

superficie superior. Estes objetos apresentam diferentes graus de corrugação,

variando de corrugações discletas impressas nos exemplares ern semi-relevo
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côncavo a fortemente corrugadas no objeto em semi-relevo convexo (ver Fig. 6.6).

Também se afinam em direção as extrernidades. (Fig. 6.a - 1).

b) Objeto 2- Traços suavemente curvos, com comprimento variando de 8 a 28 mm;

largura, de 2 a 8 mm; altura, de 1 a 3 mm nos semi-relevos convexos preenchidos e

profundidade entre de 1 e 3 mm nos semi-relevos côncavos não preenohidos. Em

cofte transversal, assim como no objeto 1, aparecem aproximadamente retangulares.

Os objetos se a{ìnam em direção às suas extremidades e, em pelo menos um

exemplar, ocorre uma bifurcação onde as partes bifurcadas apresentam metade da

largura inicial do objeto. (Fig. 6.a - Ð.

A amostra original depositada nas coleções do IGo-USP próvem do meio de uma placa

(Fig. 6.5) ilustrada por Zaine (1991, estampa l3) onde pode-se identificar um claro padrão

de gretas de contração oÍogonais, aleatórias e completas, de acordo com a classificação de

Allen (1984).

Figura 6.5 - Amostra original
de onde foi retirada a amostra
GP/78-213 (na area indicada na
seta) (Extraída de Zaine, 1991).

Discussão

Estes objetos foram classificados por Zaine (1991) como Dubiofóssil 3 (objeto 1) e como

Planolítes sp (objeto 2).

O objeto 1 se enquadra nos criférios de origem não biogênica: critério (a) assemelhando-se

a estrututa sedimentar Rhysouetron, descrita por Hofinann (197I); critério @) dimensões

varìáveis e adelgaçamento; e clitério (e) orientação preferencial estrita -- todos os objetos
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corrugados estão alinhados aproximadamente na lnesma direção. Mas o objeto I também

satisfaz pelo lnenos um dos critérios de origem biogênica, critério þ) sendo razoavelmente

regulares, cornplexos e repetitivos. suas bordas corrugadas assemelham-se as icnogênero

Arthrophycus. Devido à semelhança desses objetos com estrutura sedimentar e, também

com icnito, foì realizada uma comparação entre estes icnitos semelhantes, clo icnogênero

Arthrophycus, estruturas sedimentares descritas originalmente como Rhysonetlon e os

objetos 1, como pode ser visto na F'ig. 6.6.

Figura 6.6 * Quadro comparativo entre a amostra GP/78-213 e icnofosseis do
gêneto Arthrophycas e estruturas sedimentales do tipo Rhysonetron.

Arîhrcphycus
Frn. Fumas
(Fernandes e/
ø1. 2000)

Arthrophycus Fm.
Vila Maria
(Colegões IGc
GP/78 ?99 e iô0\

Arthrcphycu.t lM.
Nhanrundá
(l.,iogueira, no

Objeto da Fm
Raizamâ (GP/7E-
213, ptesente

Rhysonetro6 lahtii
(lJofmann, 1967)
2,50Ga

'omprirn(:ltto 14.5 cm 5 cm (Darcial) lm 4.5 Até l7-0 cm
Diâûretlo 5,2 a7,7 cn t,J a I,u ctn 2a6cn 1,2 a0,7 cm.

Espesso, atenuado
nas extremidades.

0,7 cm

Seção

trânsvcrsal
L¡rcular a
clípitica

EIíptica ,

subcircular, vários
de baixo relevo

!)lipticas a
subquadrátiças

Elíptica,
sub-retangular

Eliptica a circular

Ramificaçôes Dicôtoma Um exemplo
dioôlomo

Dicotôma â Ausente Não

Largura das 0,8 a 2,1 crn 0,4 a 0,5 cm 3,3 mm 2a3mm la3mm

Fonna das
anelações

Não
visualiável nas
foÍos

Arrcdondadas Â¡redondadas Arredondado
simétrico /

Sulcos inclinados,
regulares

Inter lntenso Intenso Intenso Discutfvel f)iscutfvel

Or¡entâção Pre.dom¡nante
hôr¡zontal

Concordante
horiæntal

Colrcordante
subconco¡dante

LOnCOtoante
hor¡z.onfâl

Paralelos ao

Densidade Alta em mais
de um nível

Alta em mais de
um nível

Alta Baixa Baixa a moderadâ

Estrutura
longitudinal

lenue
depressão/sulco
Ionsitudinâl

Tênue
Bilobada às vezcs
com sulco 't

Crista mediana

Ambicute Agitado Agitado Associado a
g¡etås

Associado a
rnarcas onduladas,
estr. cruzada e
gretâs de

ldade Dcvoniano Eossiluriana Siluriano Vendialìo / Paleoproterozóico

Relevo Epirrelevo
cônçavo

lliporrelevo
convexo

lliporrelevo
convexo

Epinelcvo
çonvexo, e

cpirrelevo
Ëpiuelevo
convexo
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Com base nesta análise comparativa e nos critérios relativos às origens biogênica e

abiogênica, estes objetos foram classificados com índice de biogenicidade 1 , ou seja

abiogênico ou pseudofóssil, sendo atribuídos a estruturas sedimentares do tipo Rhysonetron

(Fig. 6.7). As estruturas Rhysonetron foram inicialmente descritas por Hofrnann (1967) em

rochas com mais de dois bilhões de anos como estruturas biogênicas com base em sua

semelhança a "vemres segmentados" e classificadas em duas icnoespócies, R. lahtìi e R.

åyel. Posteriormente, Hofmann (1971) reconheceu que, apesar do aspecto sugestivo,

Rhysonetron era produzido por processos inorgânicos sedimentares e diagenéticos.

Segundo e.le, um conjunto de gretas preenchidas e o sedimento argiloso encaixante foi

submetido a compactação dinâmica (não simplesmente litoestática) com comportamento

diferenciado do preenchimento arenoso e sedimento encaixante pelítico. Neste processo,

teria oco¡¡ido o encu¡tarnento das gretas lineares acompanhado da mobilização e remoção

de quase toda a camada pelítica em torno das gretas preenchidas, imprimindo nestas o

padrão peculiar de com:gações (Fig. 6.8).

Figura 6.7 - Estruturas sedimentares do
(Modificada de Häntzschel, 1975).

tipo Rhysonetron
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Figua 6.8 - Diagrama esquemático com os estágios da fonnação de
Rþsonetron: I ) acurnulagão de lama; 2) desenvolvirnento da g¡eta; 3)
preenchimento e recobrimento da lama por areia; 4) cornpactação da lama e
compressão da areia gerardo formas fusifonnes (estágio do Manchuriophycus);
e, 5) postenor redução do volume de lama e corlpressão das formas fusifonnes
(estágio do Rhysonelron). (Modificada de lìofrnarn, 1971)

O objeto 2 tambérn se enquadra nos seguintes critérios de ongem abiogênica: critério (a)

senelhança com eshutura sedirnentar ou diagenética; critéri<t (b) dirnensões variáveis ou

adelgaçadas; e crilëri.o (c) tamæho e/ou fonna não unifomre de mirltiplas estruturas.

Quarrto aos critérios de origem biogênica, este objeto poderia satisfazet o critério þ) forma

geornétrioa regular, complexa e repetitiva. Mas como já discutido anteriormente no capítulo

3, estas características tarnbém podem ocorrer em algurnas estruturas não biogênicas, como

gretas de conlração, por exernplo. Sendo assim, estes objetos são classificados coln índice

de biogenicidade 1, ou seja, abiogênicos ou pseudofósseis. São atribuídos ao processo de

g etamgnto que ocorre associado a eles e descritos como gletas de corltração.
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6.3.2. Conjunto 2

Localidade 2 de 03 de fevereùo de 1986 -- Compreende urn longo trecho de cortes de

eshada altos ao longo da rodovia BR-70 (Cuiabá-Cáceres) enEe os quilôrnehos 692,7 e

694,2, a 35 Kn a SE de Cáceres. Constitui uma das melhores exposições conhecidas da

Formação Raizama. A sucessão é inteiramente siliciclástica, constitdda de arenitos e

arenitos couglomeráticos em camadas fiuas a médias, estratificação cruzada e marcas

onduladas. Em certos níveis, são comrms vazios nos arenitos, possivelrnente represerrtanclo

clastos carbonáticos (ou argilosos) Iixiviados. Pa.ra o tôpo da seção examinada, notaran-se

rnais ÍÌeqùência de tennos finos e gretas de contração.

Este codurto compreende as amostras GPITE-211 e GPITE-ZIS. Estas amosfas ocorrem

eln um aflorarnento coln diversos níveis com gletas, onde as carnadas argilosas são raras e

as retas estão associadas a aÌenito furoÁnuito fino, finarnente laminado.

6.3.2.1. Amostra GP/7G-zll (Amostra 2 de 3.2.86)

Descrição

Arenito fino a muito fino (62-125 ¡m) de cololação arnarela e rósea, friável, com lna¡cas

onduladas sirnétricas, suavemente sinuosas, às vezes bifuipadas, com cristas de 5mm de

altura e de cornprirnento de onda entre 35 e 50m. Estâ anosfa é ligeiramente friável e se

encolrtra visivehnente deteriorada desde que foi descrita e ilust¡ada por 7-aine em 1991 (Fig

6e)

Os obJetos ocorrern ern epirelevo ora côncavo ora convexo de acordo com a presença ou

não de preenchimento. Compreende taços horizontais, lisos, inegularmente meandrantes

que se estendem grosseiramente paralelos às cristas, sendo praticamente confinados aos

sulcos. I{á, lìo entanto, algunas evidências, ernbora bastante têuues, de que alguns talvez

tenharn cruzado as cÌistas.
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Fig 6.9 -Objetos na superficie ondulada da amostra GP/78 - 21 I (a esquerda) e desenho
esquemático da amostra (a direita).

Devido ao grau de deterioração da amostra, não foi possível verificar com precisão as

medidas destes objetos, admitindo as medidas originais como representantes das suas

dimensões reais. Assim, segundo Zaine (1991), os sete espécimes variam em comprimento

de 22 a93 mm; em largura de 2 a3 mm em amplitude dos meandros de 6 a20 mm; e em

cornprimento de onda dos meandros de 35 a 40 mm. O seu relevo, tanto côncavo quanfo

convexo, não ultrapassa 1 ou 2 mm.

Discussão

Zaine (1991) admitiu uma origem biogênica deste objeto com base na semelhança deste

com a definição de Crimes (1987) para Cochlichnus -- escavação sinuosa e simples que

aparece no Vendiano e tem registro por todo o Fanerozóico. Segundo ela, estes objetos

diferem de C. kochì (Ludwig) ilustrado porem Häntzschel (1975) e de Cochlîchnus em

Aceñolaza (1978) pela falta cle regulalidade de seus meandros e, diferindo também de
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C. lagarlensis (Muniz, 1980) por apresentar interupções dos meandros a cada três

concavidades.

Vát'ios critérios de origem abiogênica se aplicam neste caso: critério (a) semelhança com

estrutura sedimentar inorgânica - por exemplo, a gretas de sinerese, longas e sinuosas ou

em forma de 8 (ver Plummer & Gostin, 1981) (F'ig. 6.10); critério (b) padrão geométrico

irregular -- o padrão dos rneandros deste objeto é bastante irregular. E quanto aos critérios

de origem biogênica, eles apresentam o critério (a) tantanbo e/ou continuidade de uma

estrutura individualmente -- mantendo suas dimensões e sua continuidade ao longo de sua

exterìsão; e similaridade con o icnogêne¡o Cochlichnus. Com base nos critérios descritos

acima, e no estado atual de deterioração da amostra, classificâmos os objetos com índice de

biogenicidade 4, ou seja, dubiofóssil. São parecidos tanto com: gretâs iregulares e em ,,8",

abiogênicas; como com Cochlichnus icnosp., biogênica.

Fig. 6. i0 - Gretas em forma de 8 na Formação Águas Claras,
Arqueano do Pará (Extraída de Nogueira, 1995).

6.3.2.2, Amostra GP/78 - 215 (Amostra I de 3.2.86)

Descrição

Arenito de coloração rosa, apresentando duas por.ções distintas: um arenito fino a médio

(125-500 prn), apresentando granocrescôncia ern dileção ao interior da amostra, com grãos

anedondados a subangulosos; e a outra, de arenito muito fino (62-125 pm), com grãos

subangulosos a subarredondados. Não apresenta larninação evidente.O contato entre estas
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porções é delimitado, quase sempre, por uma fina lamina (sl mm) de arenito muito fino

(62-88 pm) de coloração amarela, suavemente ondulado. Perpendicularmente a estas

camadas ocorrem algumas fraturas.

Em lamina delgada, a porgão mais fina é composta por quartzo (=70%), felclspato (=15%) e

fragmentos de rocha (=15%), geralmente com contato tangencial dos grãos. Já a porção

mais grossa, tem uma composição mais quaftzosa, com quartzo (=78%), fragmentos de

rocha (=15%) e feldspato (=7o/o), com contato côncavo-convexo dos grãos.

O objeto ocoffe em semi-relevo convexo, na porção mais fina da rocha, com 25 mm de

comprimento, 7 a9 mm de largura e I a2 mm de altura. A composição granulométrica do

objeto é similar a da porção mais grossa da amostra. Seu contomo é semi-elípitico ó0%

completo.. Em corte tra¡sversal demonstra uma continuidade parcial com estâ camada (Fig.

6.1 1).

..1' È:l-""1 :i" I'& 
*ffic¡$

.:: r:.., t.]:t.; .ril.ai._:1:rlì]:.:ì1.. l

.::::i.!:,ì,::r :..'::. .1?:.:r:. t.- :l:

Fig 6.11 - Objeto na superficie cla amost¡a GP/78 -215 (a esquerda)
esquemático do objeto visto em corte tranversal (a direita).

Discussão

Zaine (1991) classificou este objeto como dubiofóssil, semelhante ao icnogênero

Rusophycus - um icnilo de descanso atribuído a trilobitas. Este objeto se enquadra, quando

observado em corte transversal, parcialmente flo critério (d) de origem abiogênica padrão

geométrico irregular--oomo pode ser observado na Fig. 6.11, e parcialmente no critério (a)

e desenho

2-oo Q. o.p
-:o^¿g €%'-å

- \ -o '\o Í'-" ^c"f,"o.\i-o"=-*-uÃff.""''?Þe
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de origern biogênica, tamal ìo unifonne de urna estrutura individual - por apresentar, de

rnodo geral, dimensões razoavelments uriformes. A morfologia deste objeto em seção

transversal é bastante sugestiva (Fig. 6.11) assemelhando-se a algwrs icnogêneros (por

exernplo, Harlaniella), mas a relação entre o objeto e a carnada mars grossa na porção

incornpleta da semi-elípse não é favorável a urna origem biogênica. Coln base nestes

critérios e, principalmente, uas feições em seção transversal, olassificamos o objeto com

índicc de biogenicidade 3, ou seja, possivelmente abiogênico. Assemelha-se a certas

esûuturas de sobrecalga, por exernplo, "pillow structures", forrnadas pela urteração

dinà¡ica eufe sedimentos de densidades, viscosidade e granulorneÍias diferentes (Allen,

1984). Se for comprovada esta hipótese, concluir-se-á que o objeto ocorre na sola da

carnada. Estruturas desse tipo, ont etanto, não costumam, oconer isoladamente mas sim em

arranjos densos. E se fosse biogênico, como podeda ter se formado? Admitindo a posição

do objeto ua base da carnada, o contorno elíptioo 60-70% completo evidente em corte e seu

preenchimento por sedinento mais grosso que o sedirnento eucaixante poderiarn ser

explicados, eventuallnente, pelo preenchirnento e posterior compactação de um hrbo fejto

por um organismo se deslocando ou ingerindo sedirnento ora na porção mais fina (inferior)

ora na porção rnais grossa (superior) da arnostra. Enquanto não houver rnais exemplares,

esta possibilidade continuar'á hipotótica.

6.3,3. Conjunto 3

Localidade 3 de 01 de fevereiro de 1986 -- Localiza-se à margern da rodovia federal BR-

070 (Cuiabá- Cáceres), no quilometro 710,2, apronmadamente 20Km a SE de Cáceres

(lr4T) deufio do coujunto de espigões rnúltiplos que compreendem a Serra das Araras.

Compreende uma pequena escavação aberta como área de ernpréstìmo para a construção da

rodovia. A Formação Raizama neste local consiste principalmente de arenitos em camadas

finas corn algumas intercalações pelíticas finas. Destacam-se aqui diversas esfuturas

sedimentares primárias indicativas cle ambiente muito raso, ou até exposto, como,por

exernplo, rnarcas onduladas de cristas aplainadas, marcas onduladas de interferência e

eshatificação cruz,ada. Possiveis $etas de conÍação, inhaolastos de argila e questionáveis
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moldes de evaporitos tarnbém forarn notados ueste afloramento. Foi atribuído à parte

inferior da Fonnagão Raizarna por Zaine (1991).

Este conjunto é composto das amost¡as GP/78-212, GPITE-214 e GPITE-2I6 descrìtas por

Zaine (1991) e das amost¡as GP/78-218 a 220, coletadas por ela, rnas descritas pela

plirneira vez llo preseltte lrabalho, Corn estas alnostas tarnbérn ocorreram alguls equívocos

na sua numeração nâ tese de doutoramento de Zaite (op. cil.), coln a mrmeração errada da

arnostra GP/78-212 corno 2ll e273 (p. 117e 118) e da arnosÍa GP/7E-214 corno 212 (p.

118), no texto, mas com a numeração coneta nas estarnpas fotogrríficas (estampa 12).

6.3,3,1. Amostra GP fiE-212 (Amostra 4 de 1.2.86)

Descrição

Arenito fmo e rnédio (125-177 ¡lrn e 350-500 pm), de coloração amarela, sustentado pelos

grãos, corn gr'ãos bem arredondados a subarredondados, Estruturas evidentes na amostra

illcluem estratificação cruzada, apalentemente acanalada, superficie suavelnelìte ondulada e

fraturas.

Os objetos presentes nesta amostra são semi-relevos convexos de dois tipos diferentes:

a) Objeto 1- três haços retìlineos em semi-relevo convexo, de cornprimento entre 30 e

80 mm, largura inferior a 2 mln e altura inferior a lmm, que foram interpretados

inioialrnente como I'lanoliles sp. I por Zane (1991). Estes objetos, embora

interpretados corno biogênicos por Zaine, representarn claramente fiaturas

preenchidas iuclusive com movimentação (blooo alto e baixo), oortando objeto do

lipo 2 e no prolongamonto de superficie de quebra da amosha (Fig. 6.12). Desta

forma, seu índice de biogenicidade é I, ou seja, abiogênico ou pseudofóssil.

b) Objeto 2- sete rnarcas de fomrato losangular em semi-relevo convexo (Fig 612,

numeros 1 a 5, 9 e 10) e três rnalcas losangulares em suaves semi-relevo côncavo

(Þig. 6.12, uiuneros 6 a 8). As marcas em semi-relevo couvexo parecen,

iniciahnente, cravadas na rocha mas em coÍe transversal é possível ver que eles

encontram-se exclusivamente na oamada superficial. Os exemplares I e 3 (Fig.
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6.12) consistem de mais de um elemento (3 e 2 elementos respectivamente),

Embora tenham sido descritos inicialmente como similares a Lockeia (Zaine, 1991),

um icnito de descanso de bivalves, nen¡um exemplar simula fielmente as valvas

características dessa classe de moluscos.

Figura 6.12 - Detalhe de parte da amosûa GP/78-212 (à esquerda) e desenho esquemático
da superflcie onde ocorrem os objetos na am ost¡a GP|7E112.

Discussão

Os crité¡ios de origem biogênica em que os objetos se enquadram são: critërio (a),lamanho

e/ou continuidade de uma estrutura individual; critério (b) forma geométrica regular,

complexa e repetitiva -- embora em alguns exemp.lares ocorre mais de um elemento, a

forma dos objetos de um elemento é razoavelmente regular e repetitiva. E os critérios de

origenr abiogênica destes objetos são: critério (b) dimensões variáveis ou adelgadas -- as

dimensões de alguns exemplares, principalmente os com mais de um elemento, são

À!¡!r' r At\\lô 
;
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razoavelmente variáveis; critério (c) lamanho e/ou forma não uniforme de múltiplas

estruturas -- embora apresentando feições geométricas similares, o tamanho e a forma

destes objetos são razoavelmente variáveis na maioria das formas e bastante diferenciados

nas fonnas com mais de um elemento; e, parcialmente em critério @, pois ainda que não

representem substituição mineral óbvia, lembram estruturas de minerais salinos,

especialmente cristais de gipsita. Estes critérios somados ao contexto geológico onde foram

coletados com indícios de evaporitos no local, nos permitem coloca-los com índice de

biogenicidade 2, ou seja, provavelmente de origem abiogênica, sendo atribuídos a

pseudomorfos de cristais salinos, como por exemplo gipsita. As formas com mais de um

elemento poderiam representar estruturas do tipo "rosa do deserto". Eles teriam sido

gerados na superficie de uma camada exposta, sendo posteriormente dissolvidos e seus

espaços preenchidos pelos mesmos sedirnentos que recobriram esta amostra. Estâ

intelpretação implica em sua formação na ba^se da camada depositada, sendo preservados

em hipomelevo convexo. Esta interpretação de topo e base é corroborada pelo rnodo de

preenchimento das fraturas existentes (objeto 1).

6.3.3.2. Amostra GPITE-214 (Amostra 6 de 1.2.86)

Descríção

A¡enito rnuito fino a médio (88-350 pm), de coloração arnarela, com grãos

subarredondados a angulosos. Apresenta laminação aparentemente planar mas de di{icil

visualização, rnas possivelmente c zada de baixo ângulo, sugerida por um nível de seixos

placóides de argila. Pequenas fraturas e irregularidades também são comuns, devido,

aparentemente, à quebra da inegular da amostra.

A análise de lâmina delgada revelou a presença, além do q\tartzo (85yo a 90%o), de

ûagmentos de rocha (10% a 15%) e algurn feldspato (<1%). Ocore interpenetração dos

gr'ãos, com contatos côncavo-convexos e suturados, e intercrescimento dos grãos de

quartzo. lJrna laminagão fina é evidente em lâmina pela alternância dc materiais mais finos

e mais grossos.
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O objeto ocorre em semi-relevo convexo, medindo 42 mm de comprimento e 5 e 9 mm de

largura. É preenchido pelo mesmo tìpo de sedìmento que o cùcunda (Fig.6.13). Lateral e

pzualelarnente ao objeto ocorre uma estrutura sùnilar mas uão tão bem demarcada. Em cofie

transversal não é possível visualizar neûhuma estrutura intema ou extensão do contorno

externo para dentro do sedìmento. Em ao menos un destes cortes, uma fina lamina de

coloração clara (uina fratula ou plano sedlnentar?) parece separar o objeto do resto da

amosüa.

Figura 6.13 Objeto na
superficie da amostra GP/7E -
214.

Discusuão

Zune (1991) classificou este objeto como um icnofóssil pertencente ao icnogênero

Pøløeophycus. No enta¡to, não foi possível enquadralo em nenhun dos critérios de origem

biogênica. Po¡ outro lado, o objeto apresenta evidências de origem abiogênica, pelo crilério

(ó/ dimensões va¡ìáveis ou adelgadas. Com base na falta de critérios biogênicos plausiveis

e na ocorrêncja de íìaturas e de irregularidades superficiais algo similares em oufas partes

da amoslra, este objeto é ciassificados com índice de biogenicidade 1, ou seja, abiogênico

ou pseudofóssil, possivelmente refletindo a quebra inegular da rocha.
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6.3.3.3. rlmostra GP/1F*216 (Ämostra I de 1.2.86)

Descrição

Arenito fino a médio (125-350 pm) de coloração amarela, grão subanguloso a

subarredondado. As estruturas presentes são estratificação cruzada, com laminação gerada

pela alternância granulométrica de areias finas e médias, e uma possível marca ondulada

suave, num canto da amostra.

O objeto ocolre em epilrelevo côncavo, cujo fundo , relativamente plano, tem a forma de

uma semi-elipse, bem demarcada, medindo 20mrn de eixo maior e 10mm de eixo menor.

Centralizadas mais ou menos simetricamente no eixo maior desta figura ocorrem quatro

depressões bastante semelhantes em tamanho (de 3 a 5 mm em dimensão maior por 2 de

largura) e foma grosseiramente losangular (Fig. 6.14). Durante a análise original desta

amostra, um geólogo já falecido, consultado por M.F. Zaine, teve a infeliz idéia de realçar

em grafite (lápis) o contomo e as depressões (inclusive uma quinta depressão, minúscula,

localizada no centro do conjunto dessas depressões rnaiores) desta estrutura. Dessa forma,

estas feições se tornaram as mais conspícuas nâ amostra, embora existam diversas outras

depressões parecidas nesta mesma superficie, inclusive pelo menos uma outra elíptica de

fundo plano e várias depressões iregulares menores dentro do próprio contomo do objeto

Figura 6.14 - Objeto salientado
por contorno a lápis na amostra
GPITE _ 216.
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I)i,tct.t,ssìio

Zaine (1991) chamou atenção para a selnelhanga do fonnato e da organzação tetrâmera

deste objeto, salientado pelo contomo a lápis, com certos rnedusóides da Classe Soyphozoa

(cnidâios) que possuèln quaúo bolsões gástricos l¡ern demarcados. lsto satisfaz, pelo

rnenos paroiahnento o cl'itério de origern biogênica f) -presença de estruturas morfológicas

l¡uito delicadas, que por haver apenas urn exernplar e por causa das ouüas depressões e

vazios na rocha nada parecidos corn objetos biológicos, ela classificou esta estrutula colno

dubiofóssil, eventualmente o rnolde extemo de un cifozoário lnedr¡sóide.

Eni contraposição a ulna origem biológica deverá sel lemblado que os rnedusóides fósseis

do Verrdiano (Itedonkin,l992) e do Cambriano Inferior (Rosanov & Zhuravlev,1992 e Zhi-

Wen,1992) apresentam forma e sirnetria concêntrica e/ou radial bern distrntas das do objeto

alalisado. Isto não exolui uma origern biológica rnas também não favorece esta

illterpretação. Tarnbérn é dificil imagrnar feições internas como bolsões gáshicos se ndo

suficieutemente rijos parar deixar una ftnpressão tridimensional em sedimentos arerìosos

lelativamente grossos.

l{á ainda a questão do porquê destâ estrutura e dds oulras depres,sões nesto dnostra

eslalern vazios. Dificilmerrte, este teria sido seu estado desde a época de sua fonnação. Os

vazios atuais devem ter sido ocupados por algo, se não teriam sido fechados pela

cornpactação sedimentar e teotônica da seqüência. Este ponto, nos remete ao critério de

origern abiogênica (a/, semelhauça coln estruturas sedrmenta¡es ou diageneticas. Em

diversos níveis do alloramento onde foi coletada a amosha ocorrem intercalações e

evidências de intlaclastos dgilosos. As depressões ben que poderiarn representar tais

clastos de argila, intenperizados e lixiviados.

A análise peude, assirn, para uma origern irrorgânica. No enlanto, o fonnato tentadorarnente

sugestivo de ur¡a afinidade com meclusóides, meslno que destacado artificiahnente, nos

leva a classificar esta est¡uhra com índice de biogenicidade 3, ou seja, possivelmente

abíogênico,podendo representar un conjuuto de pequenos clastos de argila, r'ecobertos,

casualmente, por urn clasto placóide maior de fonna eliptica,
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6.3,3.4. Amostra GP/78-218 (Amostra 3 de 1.2.86)

Descrição

Arenito frno a médio (177-350 ¡un), de coloração amarela, com grãos arredondados a

subangulosos na paÍte superior (onde ocorÌem os objetos), e grãos subaÌredondados a

subangulosos na parte infenor. A laminação não ó muito bem definida. Na superficie

inferior, ocoffem rnarcas onduladas porém, devido ao seu formato pouco caracteístico, não

foi possível utiliza-las para definir topo e base na arnostra.

A esü ulula analisada cornpreeude a camada superficial do outro lado da amostra com

superficie densarnente pustular, composta por vários objetos rnilirnétrioos a cenhlnét¡icos

eln semi-relevo colìvexo (Iìig, 6.1 5).

Discussão

A superficie pustular não se enquadra em nenhun dos critérios de origem biogênica,

lernbra , vagamerÌte, urn denso campo de pequelus tocas rasas, mal pleservadas em

liiporrelevo convexo ìinquadra-se nos seguintes critélios de origem abiogênica: critërio (a)

setnelhança eom estrútr¡ra sedilnentar ou dragênica; crit¿rio (b) dimensões variáveis ou

adelgaçadas; crilério (c) tamar ro e/ou forma não uniforme de multiplas estruturas; e

critério (d) padrão geornétrico irlegular'. Assirn sendo, são classificadas corn índice de

biogenicidade 1, ou seja, abiogênica ou pseudofóssil. Mesmo assim, a origem desta feição

não é de facil solução, Sua fonna guarda certa semelhança com cristas de adesão (adhesion

ripples), uma esûutura sedirnentar gerada pela adesão de $ãos ûansportados pelo vento em

urna superfioie alenosa saturada ern água (Allen, 1984), sendo jndicaûva do topo da

ârnosha. Esta é una interpretação possível, tendo em vista as evidências de ágras muito

rasas e até eventual exposigão sutraérea no aflorarnento. (Fig, 6.15)
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Figura 6.15 - À esquerda â amostra GP/78-218 e a direita c¡istas de adesão modemas
(Foto das cristas extraída de Allen, 1984).

6.3.3.5. Amostra GP{7B'219 (Amostra 2 de 1.2.86)

I)escríção

Arenito fino a médio (177-350 ¡rm), de coloração amarela, com grãos subarredondados a

subangulosos. Esta amostrâ divide-se em três partes: uma fina camada com espessura de

aproximadamente 4 mm, onde ocorre o objeto; uma camada intermediríLria mais espessa,

com aproximadamente 12 mm, com uma discreta laminação cruzadq, e uma terceira

camada com 3 a 6mm de espessura, com laminação discretamente ondulada.

O objeto ocoffe em semi-relevo côncavo, compreendendo uma depressão suboircular com

24 mm de diâmetro maior e 21 ÍIm no seu diâmetro menor. Dentro desta depressão ocone

uma estrutura em relevo destacado do Íì,rndo, com sulcos semicirculares. Assim, como na

amostra GPITE-216, parte da estrutura (os sulcos) encontra-se salientada por grafrte (lápis)

(Fig.6.16).

Di,,¡cussão

Este objeto, que não foi discutido por Zaine, não é facilmente decifrável nem pelos critérios

biogênicos nem pelos abìogênicos. Por um lado, sua estruturâ intema lembra vagamente â

impressão tri-radiciada Tribrachidium (Fedonkin,1992), especialmente após o destâque por
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lápis, enqualto, por outro lado, sua fbnna geral se assemellla a estruturas seclinentares do

tipo rnarcas cle obstáoulo,

Talyez a ohave para sua irìterpretação seja sua ocorr:ência no mesmo a.florar¡ento cla

amostra GP/7E-272, cotn objetos interpretados acùna oorlo possíveis pseudornodos de

cristais de gipsita, Visto pol esto ângulo, este objeto talvez represente o molde na base de

ula camacla de urn conjrurto de cristais evaporilico (barita?) do tipo "rosa do cleselto",

como o exemplar ilustrado na Fig. 6.17. Sendo assirn classificamos o objeto com jndice de

biogenicidade 3, ou seja, possivelmente abiogên:ico, eventualmente o molde de uma

esfutura evaporítica do tipo rosa do desefio.

Figrua 6.16 - Objeto na superfìcie da amostra GP/7E-219

tigrra O tZ ll.oru,1o clesefio de L,arita em visão superior (a esquercla) e visão lateral (a
clìreita).
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6.3.3.6. .z[mostra {}P /18 -220 {Amostra 5 tìel.2.86)

Descriçtio

Aredto fino a rnédio (125-350 ¡ln), de coloração rosa clala, grãos sLrbangulosos a

subanredondados, com presença de placas de argila e, ao menos, dois clastos de areniro

muito fino de coloragão rosa. A amostla contérr, ainda, duas outras porções: uma fìna

camada de arenìto laminado (7 rmn), com granulomefia variando de areia fina a rnédia (62-

350 pm), relativamente mais fi¡o qus o resto cla amostra; e um arenito muito fino a fino

(62-125 pm), de coloração rosa, que recobre o objeto em alguns pontos, e ó bastante similar.

ao plesente nos clastos (Fig. 6.18).

tìiìiç:.;:l:

Fignra 6.18 - Amostra GP/7F-220

O objeto âpresenta semi-relevo convexo, e dìvide-se em duas porções distintas: um 1raço

retilíneo, de aproximadamente ó5 mm cle comprimento, co:m largura variando entre 14 e 25

tru¡ e altrua entre 4 e 5 mir; e una massa irregular, com área cle aproximadarnente 24 cm2,

corn reentrâncias arreclonciadas, parcialn.rente preenchidas pelo mesmo material que recobre

o objeto e ocoue oorno o1astos lateralmente, 1lìas no lreslno uível, ir estas reenlr'âncias.
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Discussão

A estrutura do objeto não se enquadra em nenhum dos critérios de origem biogênica.

Quanto à origern abiogênica, esta estrutura enquadra-se nos critérios (b) dimensões

variáveis ou adelgadas, e (d) padrão geoméfico irregular. Estes critérios, juntamente com a

relação do objeto com o arenito que o recobre e ocone como clastos, e também as

reentrâncias, similares à forma dos clastos e parcialmente preenchidas por este arenito,

indicam uma origem abiogênica para este objeto. Sendo assim, classificamos esta estrutura

com índice de biogenicidade 1, ou seja, abiogênico ou pseudofossil. Sendo interpretado

como uma estrutura sedimentar de sobrecarga.

6.4. Conclusões

Ao contario do que se irnaginava inicialmente, os objetos pertencentes à Formação

Raizama apontam, individuahnente e em conjunto, mais para uma origem abiogênica do

que biogênica para estas estruturas estruturas. Esta tendência, apoiada pela análise do

conjunto dos objetos (Fig. ó.19), que demosta índices de biogenicidade enüe I e 4, ou seja,

entre pseudofossil e dubiofóssil, também é reforçada pela raridade dos objetos

potencialmente biológicos analisados aqui, muitos deles espécirnes únicos.

A interpretação abiogênica dos objetos no presente trabalho, contrária à interpretação de

Zune (1991), devolve a Formação Raizama à condição de afossillfera ou, na melhor das

hipóteses, dubiamente fossilífera. Esta condição é algo inesperado para rochas de ambiente

marinho costeiro e suposta idade (final do Vendiano, início do Cambriano) compatíveis

com a preservação de icnofósseis e fósseis corpóreos das primeiras faunas fosseis da

história.

lilsTlTUlO OE GEOCIINO¡AA ' Ulr
¡I¡LIOTEOA
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Ar¡ostla Classificacão Zaine 1199 1) Classificacão neste trabalho
Núrnero

da
Coleção

Nûnero
de
Carnpo

Icnofóssil,
Dudiofóssil

ou
ÞccrdnfÁccil

Nornenclatura
alribuida à

eshutula

lndice de
Biogenicidade

Nomenclatura
atribuída à
estruturâ

GPI7E.

210

z/2.2.8614 Não
allalisada

X Gletas de
conFação

GrtTE-
217

213.2.86/Z lcnofóssil Cochlichnus sp. 4 Dubiofossil

GP/7F.-
2t2

3/1.2.86/4 Icnofóssil Planoliles sp.l e
cf . Lockeia sn.

1 Pseudornorfos de
cristais

GP/78
273

z/2.2.86/2 icnofóssil e

Dubiofóssil
Planolile,s sp.Z e

Dutriofóssil 3

I Rhysonetron
Pseudofóssil

GPtTÊ-
214

3/1.2.46/6 Icnofóssil Palaeophttcus sp I Reflexo de
Iì aturas na rocha

GP/7}j'
2ls

2/3.2.86/1 Dubiofossil Dubiofóssil 1 J Estrutura
sedirnentar

GPtTn-
276

3n.2.86t1 Dubiofóssil Dubiofóssil 2 3 Clastos de argila
relnovidos

GÌI7E-
2t8

311.2.86/3 Não
analisada

X I Cristas de adesão

GPITE-
219

311.2,86/Z Não
analisada

X -t Moldc de cristais

GPlTß,-
220

3n.2.86ts Não
analisada

1 Estrutura de
sohrecarr¡a

Figura 6.19 -.Cornpalação das interpretações apresentadas por de Zaine (1991) e do
presente trabalho.

Isto nos leva a pergunt , priureiro, se as interpretações da idade relativa (baseadas em

correlações e isótopos de carbono) estão realmente conetas. PossiveLnente, as datações

radiornéh'icas, que interpretarnos anteriormente neste capíflrlo como altas demais, estão

confiáveis e a Fonnação Raizama depositou-se antes do surgimento de lnetazoários

rnegascópicos. Ou, talvez a ausência de fósseis rcsulta de irnpedinentos paleogeográficos

ou paleoambientais, corno por exenr¡rlo, deposição em altas latitudes, pouco habitadas nessa

época, ou sob forte influência de águas conûnentais, pouco propicias ao desenvolvilnento

de vida animal época

l3stas especulações, colhrdo, r'ìão encontrarn gralde apoio nas evidências disponíveis, pois

os dados estr atigráficos" paleontológicos e isotópicos existentes para a Faixa Palaguai

l0l



apóiâm uma idade leahnente pós-Varanger (> 600Ma); a análise estratigráfica moderna da

região norte da F-aixa Paraguai, atualmente o foco de pesquisas por parte de A,C,R.

Nogueira, acusa ambientes marinhos rasos nonnais, inclusive com épocas cle considerável

atidez e evapolação, colldições pouco coerentes oom latitudes altas

'lalvaz, a resposta ao pr-oblerna seja nÌais sirnples, igual a tantas outr.as situações cle

seqüêlcias supostârnente afossilíferas, pois rnesrno que nossos resultados indiquem uma

origem abiogênica para os objetos estudados neste trabalho, viírios deles continuam com

sua origern sern defìnição precisa, e uma origern biológica não está por completo afastada.

A chave certat¡ellt€ reside na necessidade de desenvolver novas pesquisas voltadas para a

busca intensa, sistemáûoa e continuada de possíveis fósseis nas fácies mais apropriadas da

Folmação Raizarna,
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7. Considcrações finais

o principal objetivo dessa dissertação, o estudo e aprendizado dos conceitos, aplicações e

limitações da ícnologia, foi plenanrente alcançaclo com a análise dos objetos das fonnações

cariri e Raizarna. Esta análise abrangeu todo o processo, desde a coleta de l¡ater iais no

carnpo (Fonnação cariri) até sua classrhcação final. o estudo destes diferentes objetos

peruritiu traballiar com toda a garna de objetos, desde aqueles claramente abiogênicos até os

de origern biogênica, passando po. ulna sórie de objetos de dificit interpretação e

classificação.

Os objetos eucoulrados na Fomração Caliri são de origern biogônica. Estes iclofósseis

apesa de simples, representaln a prirneira ocorência indubitável de icnofósseis de

inverfel¡rados nesta fonnação, até pouco ternpo considerada afossilífera. Esta comprovação

demonstra o potencial fossilífero desta uridade. As pesquisas nestâ fonnação a partir de

agora devem leval eln conta este potencial.

Devido à sua sirnplicidade, estes icnofósseis não fomecerão as respostas definitivas para as

grandes questões pendeûtes relatìvas a estr.atigrafia e idade da Fonnação Carìri, Mesmo

assitn, eles podem servir corno run itern a mais nas tentativas de correlação entre a

F-orrnação cai'iti e formações sirnilares das bacias corelatas próxirnas. Não é possível fazer

afimrações cronológicas com base nestes icnofósseis, pois, icnitos deste grau de

sitnplicidade ocorreln ao longo de pode toda a faixa de idade já conternplada para esta

fonnação, Mâs, sua presença toflìa as hipóteses de r¡na idade oldoviciaua a siluriana po¡co

provável.

Quanto às pegadas de dinossauros atribuídas anterionnente a esta formação, corrtinua a

dirvida se elas realtneute pertencem a esta uridade. lsto se lesolverá corn o esclaLecirnento

de sua localiz-ação estratigráfica (e geográfica) pr.ecisa.

Os objetos encontrados na Fomração Raizama, e reavaliados nessa dissertação, apontarn

individualmclte o ent conjurto para una oligcm abiogônica. Esta tendência é eviclenciada
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pelos índices de biogenicidade destas amostras, serrrpre rnenor ou igual a 4, ou seja entre

dubiofósseis (4) e pseudofósseis (1), ao contrário clo que se imaginava anterionnente.

A idade, próxhra a hansição Pré-Carnbriano/Cambriano, geralmente aceita para estas

rochas jrurtarnente com seu arnbiente deposicional marinho costeiro são, em prfircípio,

propícios para se encontral registros do surgimento e expansão inicial dos animais. Mas,

diferentemente de divelsas localidades de condições sim ares, estas rochas uão

apreseftaram, até agola, ner rum indício convinceltte de atMdade biológica. lsto nos leva a

questionar se estas lochas forarn depositadas eln condições paleogeográficas ou

paleoaurbientais reahnelìte favoráveis à presença de vida, ou se a idade aoeita par.a estas

rochas está subeslimada.

A pesquisa de vestígios de vida em ¿unbas as fonnações deve ser arnpliada no futuro. No

caso da Fonnação Catili, isto irnplicará na busca de novas evidências de vida que auxliem

na interpretação destas rochas, principalmente nos aspectos estratigráficos (idade

deposicional e correlações). E no caso da Forrnação Raizarna, as pesquisas paleontológicas

deverão sel desenvolr,rdas sistelnática e continuamente até esgotar toda a possibilidade

desta uuidade ser un registro de urn dos períodos mais importantes da história da vida.
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