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Resumo
A

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

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

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

e

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

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

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

segundo grupo em abundância, compreendem

9

espécies (I7o/o), atribnídos as ordens

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

Dentre as 25 espécies da Formação Piauí aqui tratadas,

3

espécies, Bellerophon

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

n. 1, Neospírifer sp. n. 2, e um

molusco

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

A distribuição geológica

das espécies reconhecidas indica uma idade pensilvaniana para a

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

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

base em conodontes. Aproximadamente

a

mesma idade

é

indicada por conodontes

e

fusulinídeos para a Formação ltaituba, Bacia do Amazonas.

A

composição das faunas das formações Piauí e Itaituba mostra fortes similaridades

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

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

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

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

e mais abundantes.

Estes incluem táxons

da

por

subfamilia

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

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

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

a

existência de dois grupos monofrléticos, consistentes com as reconstruções paleogeográficas

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

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

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

e

subfamílias

da

disponíveis.

A análise cladística auxiliou ainda na identificação de espécies monofiléticas e

superfamília Crassatellacea mostrados nos esquemas

de

classificação

parafiléticas, no âmbito da superfamília.

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

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

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

revisão.

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

A

análise cladística

da

subfamília Neospiriferinae indica esse táxon como não

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

à

superfamília Spiriferoidea mostra

a família

Trigonotretidae, bem como

as

subfarrílias Neospiriferinae e Trigonotretinae, corno agrupamentos parafiléticos. Toda

a

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

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

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

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

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

(2o/o). The brachiopods, the

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

(l

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

oftrilobite and one of the bryozoa

are also described in the Piauí assemblage.

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

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

1,

to

science. Two new species

of

brachiopods,

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

the Itaituba Formation.

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

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

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

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

of

southeast Missouri. South

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

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

of

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

systematics of these groups.

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

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

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

A prelirninary

analysis of the productids based on a list

of characters presented in

the

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

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

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

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

All

as

specimens from the

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