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INTRODUÇÃO

Uma gama de informações acerca dos paleoambientes, da 
dinâmica sedimentar, dos regimes de fluxos e das histórias 
genéticas dos registros fósseis pode ser inferida a partir do 
estudo tafonômico de concentrações fossilíferas (e.g. Best 
& Kidwell, 2000; Houser et al., 2008; Kidwell & Boscense, 
1991; Simões & Torello, 2003; Simões et al., 2000). Esta 

diversidade de aplicações fez da tafonomia uma ferramenta 
indispensável para a elaboração de trabalhos paleoecológicos.

Os depósitos arenosos da porção basal do Membro 
Paraguaçu aflorantes em Taió (Estado de Santa Catarina) 
contêm uma assembleia de invertebrados marinhos fósseis 
dominada pela ocorrência de valvas desarticuladas de 
bivalves e, em menor proporção, de conchas de gastrópodes, 
braquiópodes e endoesqueletos de equinodermos. Os estudos 
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ABSTRACT – TAPHONOMIC ANALYSIS OF FOSSIL CONCENTRATIONS FROM RIO BONITO FORMATION, 
TAIÓ REGION, SOUTHERN BRAZIL. The taphonomic signatures of fossil concentrations preserved preferentially in the 
fi ne-grained sandstones of the Paraguaçu Member (Rio Bonito Formation, Lower Permian, Paraná Basin) at Taió, Santa 
Catarina State (southern Brazil) are analyzed in this paper. The fossil concentrations compound a bivalve mollusk-dominated 
thaphocenosis (Heteropecten catharinae, Astralomya sinuosa, Myonia costata, Schizodus occidentalis, Stutchiburia 
brasiliensis, Edimondia sp. e Oriocrassatella itajaiensis), with subordinate gastropods (Warthia sp.), echinoderms (Asteroidea 
and Ophiuroidea), and brachiopods (Orbiculoidea itajaiensis). Ichnofossils also occur, represented by burrows in the matrix 
bearing bioclasts (Palaeophycus isp., Planolites isp., Rosselia isp.) and bioerosion (Clionolithes isp., Entobia isp., Oichnus 
ovalis) in Heteropecten catharinae valves. The taphonomic analysis allowed to recognize two types of biofabrics (matrix-
supported and bioclast-supported) and four pavement types (loose or dense, with whole bioclasts of normal-size or very little 
specimens). The taphonomic signatures revealed that the Taió fossil assemblage is parautochthonus, and that the bioclast 
accumulations represent shell beds formed by high frequency storm events, being quickly buried in the shoreface-offshore 
transition zone. The diminutive size of the specimens that compose the shell beds preserved on the basal muddy heterolithic 
deposits, the low diversity of the associated trace fossils and the dominance of simple, tiny burrows are assumed as a response 
to environmental stress caused mainly by salinity fl uctuations and suggest accumulation in marginal-marine settings. 

Key words: taphonomy, marine invertebrate fossils, ichnology, shoreface-offshore transition, Rio Bonito Formation, Paraná Basin.

RESUMO – As assinaturas tafonômicas da assembleia de invertebrados fósseis preservada preferencialmente nos arenitos fi nos 
que compõem a sucessão sedimentar do Membro Paraguaçu (Formação Rio Bonito, Permiano Inferior da bacia do Paraná) na 
região de Taió, são aqui analisadas. Trata-se de uma tafocenose dominada pelos moluscos bivalves Heteropecten catharinae, 
Astralomya sinuosa, Myonia costata, Schizodus occidentalis, Stutchiburia brasiliensis, Edimondia sp. e Oriocrassatella 
itajaiensis, com ocorrência subordinada de gastrópodes (Warthia sp.), equinodermos (Asteroidea e Ophiuroidea) e braquiópodes 
(Orbiculoidea itajaiensis). Icnofósseis estão presentes, representados por estruturas de bioturbação na matriz que suporta os 
bioclastos (Palaeophycus isp., Planolites isp., Rosselia isp.) e de bioerosão (Clionolithes isp., Entobia isp., Oichnus ovalis) 
nas valvas de Heteropecten catharinae. A análise tafonômica dessas concentrações permitiu reconhecer dois tipos de camadas 
(matriz-suportada e bioclasto-suportada) e quatro tipos de pavimentos (frouxos e densos, com predomínio de formas de tamanho 
normal ou formas diminutas). As assinaturas tafonômicas sugerem ser a assembleia fossilífera de Taió parautóctone, cujos 
acúmulos representam camadas de conchas (shell beds) formados pela ação de eventos de tempestades frequentes abaixo 
da zona da ação de ondas normais, que foram rapidamente soterrados na zona de transição entre o shoreface e o offshore. 
A ocorrência de formas diminutas, nos acúmulos preservados nos depósitos heterolíticos siltico-argilosos presentes na base 
da sucessão estudada e o padrão da bioturbação associada, sugere estresse ambiental, isso é causado principalmente por 
fl utuações nas taxas de salinidade e indica a presença de depósitos marginais marinhos na base da sucessão.

Palavras-chave: tafonomia, invertebrados marinhos fósseis, icnologia, transição shoreface-offshore, Formação Rio Bonito, 
bacia do Paraná.
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prévios enfocando essa fauna fóssil (Rocha-Campos, 1964, 
1967, 1970; Rocha-Campos & Simões, 1993) focaram, 
prioritariamente, a caracterização taxonômica, sendo os 
aspectos tafonômicos tratados de forma mais superficial e 
as inferências paleoecológicas breves. Estudos detalhados 
de interpretação das assinaturas tafonômicas presentes nesta 
assembleia, bem como a influência da dinâmica sedimentar na 
sua formação ainda não foram realizados. Visando contribuir 
para essa abordagem, o presente trabalho tem por objetivos: 
(i) caracterizar e interpretar as assinaturas tafonômicas das 
concentrações fossilíferas de Taió; (ii) identificar os fatores 
que influenciaram na sua formação; e (iii) inferir o contexto 
deposicional atuantes no tempo e área de ocorrência destas 
concentrações.

MATERIAL E MÉTODOS

O material estudado nesse trabalho provém de afloramentos 
situados na zona oeste do município de Taió (Estado de Santa 
Catarina, Figura 1A) e rastreados a partir do estudo de Rocha-
Campos (1964). Para identificá-los, adotou-se o nome das 
áreas em que se localizam (e.g. morro Kraemer, afloramento 
Kraemer), já adotado por parte das instituições que contém 
amostras em seus acervos. A amostragem foi complementada 
com material previamente coletado nos afloramentos 
estudados e tombado nas coleções do Instituto de Geociências 
da Universidade de São Paulo (São Paulo), do Museu Paleo-
Arqueológico e Histórico Prefeito Bertoldo Jacobsen (Taió, 
Santa Catarina), do Museu de Ciências Naturais da Fundação 
Zoobotânica do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul) e do Museu da História da Vida e da Terra da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (São Leopoldo, Rio 
Grande do Sul). Os números de identificação das amostras 
analisadas nesse estudo, sua composição taxonômica e o tipo 
de concentração fossilífera que representam encontram-se 
no Anexo 1.

A análise tafonômica das concentrações fossilíferas 
em afloramentos foi realizada de forma mais detalhada 
nos afloramentos Alaor (coordenadas UTM 7002522 
N/594218 E, datum WGS 84), Knut (7001445 N/597230 
E), Gentil (7002131 N/599659 E) e Pitola (6997098 
N/596022 E), todos na faixa 22J. Seguiram-se, para essa 
análise, os conceitos propostos por Kidwell et al. (1986) e 
o protocolo tafonômico/paleoautoecológico de Simões & 
Ghilardi (2000). O tratamento das assinaturas tafonômicas 
foi baseado nos conceitos propostos por Johnson (1960), 
Kidwell et al. (1986) e Fürsich & Oschmann (1993). 
Utilizou-se um “quadrate” de 1 m x 0,7 m para a coleta 
orientada, cuja prospecção se deu da esquerda para direita e 
da parte inferior para a superior, no afloramento Knut (Figura 
1A). Este afloramento foi escolhido para a aplicação da 
técnica de “quadrate” por apresentar uma sucessão vertical 
baixa, mostrando variações litológicas que favorecem o 
mapeamento dos níveis fossilíferos dentro das camadas.

Para a definição de tamanho dos bioclastos não 
fragmentados, adotou-se o seguinte critério, baseado na 
medida do comprimento das valvas de moluscos e no diâmetro 

das valvas de orbiculoide e do corpo de equinodermas 
(incluindo apêndices): espécimes diminutos (≤ 5 mm), 
pequenos (> 5 mm e ≤ 10 mm), médios (>10 mm e ≤ 40 mm) e 
grandes (> 40 mm). A identificação taxonômica dos espécimes 
presentes na assembleia foi feita a partir de Rocha-Campos 
(1970) e Rocha-Campos & Simões (1993).

A distinção da orientação da convexidade das valvas só foi 
registrada nas amostras observadas em campo e nas coletadas 
com controle da orientação da base/topo do bloco contendo 
as concentrações fossilíferas.

GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

Os depósitos que contêm a assembleia fossilífera de Taió 
afloram na porção oeste do município de Taió (Figura 1A) 
e caracterizam a base do Membro Paraguaçu da Formação 
Rio Bonito na área de estudo (Figura 1B). Esses depósitos 
foram informalmente denominados “Arenitos Taió” (ou 
“Camadas Taió”, Castro, 1987), e pertencem à Supersequência 
Gondwana I (SGI) de Milani et al. (2007), o maior ciclo 
transgressivo-regressivo da bacia do Paraná em termos de 
tempo e espessura sedimentar preservada (Figura 1B). 

Arenitos finos intercalados a heterolitos com domínio 
de fração síltica, siltitos e argilitos compõem a sucessão 
sedimentar observada na área de estudo, com destaque para 
as camadas amalgamadas de arenito muito fino e fino com 
estratificação cruzada hummocky que abrigam a maior parte 
das concentrações fossilíferas (Figura 2). Essa sucessão foi 
detalhada por Schmidt-Neto (2013), que reconheceu cinco 
fácies sedimentares: depósitos heterolíticos (Hw), arenitos 
muito finos com estratificação cruzada swaley (Sscs), 
arenitos muito finos com ripples (Sw), arenitos finos com 
estratificação cruzada hummocky (Shcs) e argilitos (Mm).

A base da sucessão sedimentar estudada é composta pelo 
conjunto das fácies Ht, Sscs e Sw. A fácies Hw é composta 
por heterolitos síltico-argilosos na base, gradando para 
heterolitos síltico-arenosos no topo com acamadamento 
ondulado (Figuras 2, 3A,B), ricos em fitodetritos e contendo 
espécimes diminutos de moluscos bivalves e uma icnofauna 
pobre, composta apenas pela ocorrência incipiente de 
icnofábrica de Planolites (Schmidt-Neto, 2013). Sobre – e, 
por vezes, intercalados aos heterolitos basais – assentam-
se os depósitos da fácies Sscs e Sw (Figura 3A). A fácies 
Sscs é representada por siltitos que gradam a arenitos muito 
finos com acamamento ondulado, estratificação cruzada de 
baixo ângulo e estratificação cruzada swaley, intercalados 
por delgados níveis argilosos (Figuras 2, 3A,B). A fácies 
Sw é composta por arenitos muito finos com matriz lamosa 
e discretas intercalações de lâminas síltico-argilosas que 
formam pacotes de geometria lenticular com estratificação 
cruzada de baixo ângulo, com truncamentos, concavidades 
e raras convexidades preservadas (Figuras 2, 3A,C). 
Localmente, observam-se estruturas flaser. Caracterizam 
deposição em contexto de shoreface, possivelmente ainda na 
zona de ação das ondas normais. A icnofábrica de Planolites-
Palaeophycus ocorre de modo incipiente na base da sucessão 
da (Schmidt-Neto, 2013). Argilitos maciços contendo algas 
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Figura 1. Situação geográfica e geológica da área de estudo. A, mapa de localização dos afloramentos estudados. A área urbana do município 
de Taió está destacada. B, carta cronolitoestratigráfica da Supersequência Gondwana I (adaptada de Milani et al., 2007). Abreviações: 
afloramentos – Al, Alaor; Pi, Pitola; Mk, Morro Kramaer; Vc, Valmir Catoni; Kn, Knut; Ge, Gentil. 

Figure 1. Geographic and geological situation of the study area. A, location map of the studied outcrops. The area represents the limits of Taió 
urban zone. B, chrono-lithostratigraphic chart of the Supersequence Gondwana I (adapted from Milani et al., 2007). Abbreviations: outcrops 
– Al, Alaor; Pi, Pitola; Mk, Morro Kramaer; Vc, Valmir Catoni; Kn, Knut; Ge, Gentil.
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Figura 2. Representação esquemática do empilhamento sedimentar da porção do Membro Paraguaçu (Formação Rio Bonito) aflorante na 
área de estudo (afloramentos Alaor, Knut, Gentil e Pitola). A base dos pacotes amalgamados da fácies Shcs contendo shell beds serviu de 
datum para correlação dos perfis. A distância entre os afloramentos não está representada.

Figure 2. Schematic profiles of the outcrops representative of the Paraguaçu Member (Rio Bonito Formation) sedimentary succession in the 
study area (Alaor, Knut, Gentil and Pitola outcrops). The base of the amalgamated beds from Shcs facies bearing shell beds with bioclasts was 
used as datum for outcrops’ stratigraphic correlation. The distance among the outcrops is not represented.



211SCHMIDT-NETO ET AL. – ANÁLISE TAFONÔMICA DA FORMAÇÃO RIO BONITO

Figura 3. Fácies sedimentares da sucessão sedimentar do Membro Paraguaçu exposta na área de estudo. A, vista geral dos depósitos basais 
representados pelas fácies Hw, Sscs e SW, sendo a primeira recorrente ao longo de toda a sucessão basal. B, detalhe da fácies Hw com 
intercalação da fácies Sscs. C, detalhe da fácies Sw, evidenciando a estratificação cruzada de baixo ângulo e os topos de algumas ripples 
discretamente preservados. D, fácies Mm. E, arenitos amalgamados da fácies Shcs; note a geometria lenticular truncada e a preservação de 
algumas convexidades. F, shell bed preservado em facies Shcs. G, icnofábrica de Rosselia isp.. H, fácies Hw arenosa do topo da sucessão 
sedimentar contendo icnofábrica dominada por Rosselia-Cyindrichnus. Escalas: A = 1 m; B-F = 10 cm; G-H = 10 mm.

Figure 3. Sedimentary facies of the Paraguaçu Member sedimentary succession exposed in the study area. A, general view of the basal deposits, 
represented by Hw, Sscs and SW fácies, the Hw fácies being recurrent along the succession. B, detail of muddy Hw facies interdigited with 
Sscs fácies. C, detail of Sw facies, showing low-angle trough stratification and dicrete ripples preserved at the top of beds. D, Mm facies. E, 
amalgamated sandstones of the facies Shcs; note the truncate geometry and the preservation of some convexities. F, shell bed preserved in 
Shcs facies. G, Rosselia ichnofabric. H, sandy Hw fácies from the top of the succession showing the Rosselia-Cyindrichnus ichnofabric. Scale 
bars: A = 1 m; B-F = 10 cm; G-H = 10 mm.
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prasinófitas (acritarcos), palinoforaminíferos e escolecodontes 
(Staudt, 2013) compõem a fácies Mm (Figuras 2, 3D) e se 
assentam sobre os depósitos basais, ora recobrindo a fácies 
Sscs, ora a fácies Sw.

Camadas amalgamadas de arenitos finos com estratificação 
cruzada hummocky contendo ocorrência expressiva de 
icnofábrica monoespecífica de Rosselia isp. na base e 
diferentes lags fossilíferos caracterizam a fácies Shcs (Figuras 
2, 3E-G), sendo observadas em toda a área de estudo. Esses 
arenitos se assentam ora sobre os heterolitos (fácies Hw) e 
arenitos (fácies Sw) basais, ora sobre os argilitos (fácies Mm), 
apresentando contato basal erosivo. Caracterizam deposição 
abaixo do nível de ação das ondas normais, possivelmente 
em shoreface inferior. Os depósitos das fácies Sscs e Shcs 
são recorrentes no terço médio-superior da sucessão na área 
de estudo após a primeira ocorrência da fácies Shcs, mas não 
apresentam concentrações fossilíferas – apenas a icnofábrica 
de Rosselia é observada. O topo da sucessão é marcado 
pelo retorno da fácies Hw com composição síltico-arenosa, 
mostrando acamadamento ondulado e presença de icnofábrica 
composta, dominada por Rosselia isp., tendo Cylindrichnus, 
Skolithos, Diplocraterion e tubos verticais e inclinados 
indeterminados como elementos subordinados (Figuras 2, 3H). 
Restos fósseis corporais não são observados nesses heterolitos.

O conjunto das litologias e estruturas sedimentares 
observadas indica deposição em ambiente marinho plataformal, 
com domínio da deposição abaixo do nível de ação das ondas 
normais. As assinaturas icnológicas e de palinofácies dos 
depósitos basais (melhor observados no afloramento Pitola), 
contudo, sugerem deposição em ambientes mais proximais 
em relação à costa, permitindo inserir a sucessão sedimentar 
estudada em um contexto de trato de sistema transgressivo 
(Schmidt-Neto, 2013). Esse contexto paleoambiental e 
estratigráfico é coerente com o inferido por Tognoli (2006) 
para os depósitos basais do Membro Paraguaçu na região de 
Taió, a partir de dados de subsuperfície.

ASPECTOS TAFONÔMICOS

Assinaturas tafonômicas
A assembleia fossilífera de Taió é composta por valvas 

de Heteropecten catharinae (molusco bivalve epifaunal), 
Astralomya sinuosa, Myonia costata, Schizodus occidentalis, 
Stutchiburia brasiliensis, Edimondia sp. e Oriocrassatella 
itajaiensis (moluscos bivalves infaunais) Warthia sp. (molusco 
gastrópode epifaunal), Orbiculoidea itajaiensis (braquiópode 
discinídeo epifaunal pedunculado) e equinodermos (Asteroidea 
e Ophiuroidea) (Figura 4). Apesar da biota de bivalves infaunais 
ser mais diversa, Heteropecten catharinae é o componente 
mais abundante, representando cerca de 90% dos fósseis 
corporais. Espécimes de O. itajaiensis e de equinodermos 
são raros, os últimos ocorrendo em maior proporção que os 
primeiros. Essa assembleia é complementada pela ocorrência 
de estruturas de bioturbação na matriz que suporta os bioclastos, 
atribuídas à atividade de poliquetos (Rosselia isp.), artrópodes 
anfípodes (Palaeophycus isp.) e organismos vermiformes de 
afinidade incerta (Planolites isp.), e de bioerosão nas valvas de 

H. catharinae, por esponjas clionídeos (Clionolithes isp. e Entobia 
isp.) e moluscos cefalópodes octópodes (Oichnus ovalis).

Ocorre preservada tanto de forma tridimensional 
(camadas) como bidimensional (pavimentos) nos heterolitos 
da fácies Hw e nos arenitos finos da fácies Shcs (Figura 2). 
Todo o material está preservado na forma de moldes internos e 
externos, e moldes internos compostos (tal como previamente 
observado por Rocha-Campos, 1966), e cerca de 90% dos 
bioclastos estão inteiros. Três afloramentos permitiram uma 
melhor caracterização das assinaturas tafonômicas, na área 
de estudo: Knut, Alaor e Gentil (Figura 1).
Afloramento Knut. A base da camada que contêm a 
assembleia fossilífera de Taió no afloramento Knut se 
caracteriza pela ocorrência da icnofábrica de Rosselia 
em caráter monoespecífico, com índice de bioturbação 
variando de moderado a alto (4-5, segundo Reineck et al., 
1967) (Figuras 5A,B). Sobre essa base, ocorrem três níveis 
distintos contendo pavimentos compostos exclusivamente 
por valvas de Heteropecten catharinae (Figuras 5A, 
C-E). Os pavimentos dos níveis basal e médio apresentam 
concentrações com empacotamento variando de densos a 
frouxos, com os bioclastos dispostos de forma concordante 
em relação ao acamamento, com convexidades dispostas 
tanto para cima quanto para baixo (Figura 6) e orientação 
azimutal com uma tendência bimodal sobre o eixo leste-
oeste (Figuras 5C, 7A). Predominam bioclastos com baixo 
grau de fragmentação, e bioclastos inteiros de tamanho 
médio. Bioclastos articulados, feições de aninhamento ou de 
imbricação não foram observados, mas sinais de bioerosão 
podem ser vistos em alguns exemplares. O último pavimento 
desse bloco contém apenas exemplares dispersos de valvas 
inteiras, desarticuladas, dispostas de forma concordante à 
camada. Seus tamanhos são grandes e não apresentam sinais 
de bioerosão (Figura 5E).
Afloramento Alaor. Nessa localidade, a assembleia 
fossilífera é registrada em dois níveis, sendo representada 
por moluscos bivalves e gastrópodes e por um espécime 
de equinodermo asteroide (Figura 8C). As acumulações de 
bioclastos ocorrem de forma frouxa à densa, sempre dispostos 
de forma concordante ao plano da camada, e a orientação 
azimutal mostra uma leve tendência bimodal no sentido 
leste-oeste, porém menos explicita do que a amostrada no 
afloramento Knut (Figuras 7B, 8). As valvas se preservam 
com a convexidade tanto para cima quanto para baixo e a 
ocorrência de cristas ambulacrais e de madreporito visíveis 
nos espécimes de asteroides sugere preservação da região 
aboral orientada para cima (Figuras 6, 8C). O grau de 
fragmentação dos bioclastos é baixo e ocorrem bioclastos 
inteiros de todas as classes de tamanho. As valvas ocorrerem 
de forma desarticulada. O asteroide se encontra articulado. 
Alguns bioclastos mostram sinais de bioerosão (Figura 8D).
Afloramento Gentil. A assembleia fóssil preservada no 
afloramento Gentil é recorrente em duas camadas dispostas 
no terço inferior da sucessão sedimentar e é composta por 
moluscos bivalves, equinodermos asteroides e ofiuroides, 
e por braquiópodes discinídeos (Figura 4). Os bioclastos 
formam um pavimento frouxo e mostram-se dispostos de 
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Figura 4. Componentes da assembleia fossilífera de Taió e respectivos espécimes ilustrados. A, Heteropecten catharinae, UMVT 10749; 
B, Schizodus occidentalis, UMVT 5095; C, Australomya sinuosa, P0117; D, Myonia costata, 7884; E, Edmondia sp., GP/IE 1107; F, Oriocrassatella 
itajaiensis, GP/IE 1091; G, Warthia sp., UMVT 5018; H, Asteroidea UMVT 4934; I, Ofiuroidea UMVT 10750, J, Stutchburia brasiliensis, 
UMVT10750. Escalas = 10 mm.

Figure 4. Composition of the Taió fossil assemblage. Scale bars = 10 mm.
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Figura 5. Afloramento Knut. A, diferentes níveis de ocorrência de shell beds na fácies Shcs. B, icnofábrica de Rosselia isp. presente na matriz 
que suporta os bioclastos, abaixo dos pavimentos fossilíferos. C-D, detalhe do segundo nível de shell beds. E, valva de Heteropecten catharinae 
com Entobia isp. (estrutura de bioerosão). Escalas = 10 mm.

Figure 5. Knut outcrop. A, different stratigraphic levels in fácies Shcs bearing shell beds. B, ichnofabric of Rosselia isp. preserved in the matrix 
below the fossil pavements. C-D, detail of the middle shell beds. E, Heteropecten catharinae valve with Entobia isp. (bioerosion structure). 
Scale bars = 10 mm.
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Figura 7. Orientação dos bioclastos nas camadas de Taió com conchas. A, afloramento Alaor. B, afloramento Knut.

Figure 7. Bioclast orientation in the Taió shell beds. A, Alaor outcrop. B, Knut outcrop.

forma concordante ao plano da camada e com convexidade 
das valvas preservada tanto para cima quanto para baixo 
(Figuras 6, 8E). Com a exceção de um exemplar que se 
encontra em posição perpendicular ao plano da camada 
todos os demais exemplares de equinodermos se encontram 
com a região aboral orientada para cima (Figura 4H). Assim 
como no afloramento Alaor, o grau de fragmentação é baixo 
e se observam bioclastos inteiros de todas as classes de 
tamanho. Apesar de os bioclastos estarem em sua maioria 
desarticulados, foram observados poucos espécimes 
articulados de equinodermos e um de molusco bivalve. 
Entre os bivalves, feições de aninhamento, empilhamento 
e imbricação ou sinais de bioerosão não foram observados.

Caracterização das camadas e pavimentos
Dois tipos de camadas e quatro tipos de pavimentos 

puderam ser diferenciados nas concentrações fossilíferas da 
assembleia de Taió, de acordo com o grau de empacotamento 
dos bioclastos. As camadas são compostas exclusivamente 
por bioclastos representantes de conchas de moluscos 
bivalves e univalves da infauna e epifauna. Essas conchas 
estão conservadas na forma de moldes internos e externos, 
dispostas tanto com as convexidades para cima quanto para 
baixo, formando dois graus de empacotamento, de acordo 
com a proporção matriz-bioclasto. Nas camadas matriz-
suportadas (tipo I), os bioclastos formam um empacotamento 
frouxo e estão dispostos em posição perpendicular, oblíqua 

Figura 6. Disposição da convexidade das valvas nas concentrações fossilíferas, a partir do número total de valvas analisadas (n=249) e do 
total de valvas registradas por afloramento (Alaor: n=105; Cartoni: n=4; Knut: n=83; Pitola: n=18; Gentil: n=19; Kraemer: n=20). Gráfico da 
percentagem da quantidade de valvas dispostas com as convexidades voltadas para cima e para baixo em cada afloramento estudado.

Figure 6. Valve convexity disposition in the shell beds, according with the total amount of valves (n=249) and the amount of valves per outcrop 
(Alaor: n=105; Cartoni: n=4; Knut: n=83; Pitola: n=18; Gentil: n=19; Kraemer: n=20). 
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e concordante, em relação ao plano da camada (Figura 9A). 
Predominam bioclastos inteiros de tamanhos variados e, à 
exceção de um exemplar da infauna, que ocorre articulado 
fechado, o restante dos espécimes bivalves mostra-se 
desarticulado (Figura 9B). Pontualmente, observa-se o 
aninhamento de alguns bioclastos (Figura 9C). Apesar de 
raras, bioerosões estão presentes em conchas isoladas. Nas 
camadas bioclasto-suportadas (tipo II), o empacotamento é 
denso e as conchas se dispõem de forma oblíqua e concordante 
ao plano da camada (Figura 9D). Os bioclastos apresentam-
se desarticulados, com tamanho médio a grande e índice 
de fragmentação maior que nas camadas tipo I. Formam 
aninhamentos, empilhamentos e imbricações (Figura 9F). 
Sinais de bioerosão e de mistura temporal estão presentes.

Os quatro diferentes tipos de pavimentos observados 
mostram variações na concentração e no tamanho dos 

bioclastos inteiros. Valvas de moluscos bivalves ocorrem em 
todos os pavimentos, sendo estes os bioclastos dominantes. 
Gastrópodes, equinodermos e braquiópodes ocorrem localmente. 
Os pavimentos tipo I e III apresentam concentrações densas, 
enquanto que os tipos II e IV mostram concentrações frouxas. 
Os bioclastos ocorrem orientados de forma bimodal à aleatória 
e, à exceção do pavimento tipo II, estão dispostos de forma 
concordante ao plano da camada. Sinais de bioerosão estão 
presentes e bem preservados em todos os pavimentos (Figuras 
4B, 5E, 8B). Os pavimentos tipo I e II são compostos por 
conchas de moluscos bivalves da infauna e epifauna, univalves 
da epifauna e equinodermos asteroides. As valvas estão dispostas 
com as convexidades tanto para cima quanto para baixo e os 
equinodermos se preservam de forma articulada, com a região 
aboral orientada para cima. Com exceção das formas diminutas, 
todas as classes de tamanho são observadas nesses pavimentos.

A

B C
Figura 8. Afloramento Alaor. A, espécimes de moluscos epifaunais e infaunais. B, espécime de gastrópode (esquerda) e de Heteropecten 
catharinae bioerodido (direita). C, exemplar de Asteroidea. Escalas = 10 mm.

Figure 8. Alaor outcrop. A, epifaunal and infaunal mollusk specimens. B, gastropod (left) and Heteropecten catharinae (right) specimens with 
bioerosion (right). C, Asteroidea. Scale bars = 10 mm.
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No pavimento tipo I, são observadas tanto concentrações 
com o predomínio de bioclastos inteiros de tamanhos 
variados quanto concentrações com bioclastos fragmentados. 
Com exceção dos equinodermos, que foram preservados 
de forma articulada, os demais bioclastos se apresentam 
de forma desarticulada. Foram constatados bioclastos 
aninhados (Figura 9D), e sinais de bioerosão estão bem 
preservados (Figura 10A). As concentrações do pavimento 
tipo I podem ser ainda divididas em duas subcategorias: 
uma dominada por concentrações de conchas inteiras, com 
poucos fragmentos (Figura 10A) e outra dominada por 
fragmentos, contendo algumas conchas inteiras (Figura 
10B). No pavimento II, o   grau de fragmentação é muito 
baixo. Os aninhamentos são pouco comuns e alguns 

bioclastos estão imbricados por estarem em contato com 
outras valvas.

O pavimento tipo III é composto exclusivamente por 
Myonia (Figura 10D). Predominam bioclastos inteiros e que se 
enquadram dentro das dimensões do grupo de formas diminutas. 
Apesar de todos os espécimes mostrarem-se desarticulados e 
as valvas dispostas com uma mesma orientação no plano da 
camada não foi possível definir se as convexidades estão 
para cima ou para baixo, por se tratar de amostras de coleção 
sem controle de topo/base. Não foram observadas feições de 
aninhamento, empilhamento ou imbricação.

No pavimento tipo IV, o grau de fragmentação é muito 
baixo e todos os bioclastos foram preservados de forma 
desarticulada, mostrando-se bioerodidos (Figura 10B).

Figura 9. Biofábricas. A, vista lateral de biofábrica matriz-suportada contendo bioclastos dispostos em várias posições. B, biofábrica matriz-
suportada contendo espécimes da infauna com as valvas articuladas e fechadas e diversas classes de tamanho. C, biofábrica bioclasto-
suportada. D, detalhe de B mostrando o aninhamento de bioclastos. Amostras UMVT 5018 (A), UMVT 5456 (B, D) e P 0134 (C) (ver Apêndice 1). 
Escalas = 10 mm.

Figure 9. Biofabrics in Taió shell beds. A, lateral view of matrix-supported biofabric with bioclasts ramdonly disposed. B, matrix-supported 
biofabric bearing infaunal specimens with articulated and closed valves, as well as several size classes. C, bioclast-supported biofabric. 
D, detail of B showing bioclast nesting. Samples UMVT 5018 (A), UMVT 5456 (B, D) and P 0134 (C) (see Appendix 1). Scale bars = 10 mm.

A

C D

B
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Análise tafonômica
Todas as concentrações bioclásticas aqui estudadas 

caracterizam uma tafocenose ecologicamente politípica 
(Kidwell et al., 1986), composta por moldes de invertebrados 
marinhos de águas rasas e de águas frias (Beurlen, 
1954; Dickins, 1961; Rocha-Campos, 1970; Runnegar & 
Newell, 1974; Rocha-Campos & Rösler, 1978; Runnegar, 
1979; Begg & Ballard, 1991; Rocha-Campos & Simões, 
1993). Os moluscos representam 99% das ocorrências; os 
equinodermos são o segundo grupo mais frequente, com 1% 
das ocorrências. Devido à desproporção, os braquiópodes não 
são representativos (Figura 11).

As assembleias estudadas caracterizam uma tafocenose 
pouco diversificada e dominada por valvas esquerdas de 
Heteropecten catharinae (Figura 11) correspondendo a cerca 
de 70% do total de valvas. Apesar de menos comuns, as valvas 
direitas ocorrem preservadas nos mesmos pavimentos que 

contêm moldes de espécimes articulados de equinodermos e 
valvas desarticuladas de braquiópodes. Sinais de bioerosão 
ocorrem em pelo menos 10% dos bioclastos de bivalves e são 
observados em todos os pavimentos e camadas (Figuras 8B, 
10B). Dominam perfurações atribuídas à fixação de larvas de 
poríferos clionídeos (Clionolithes isp., Entobia isp.) (Figuras 
8B, 10A) durante o estágio ontogenético alfa (inicial), e, 
mais raramente, à predação por octópodes (Oichnus ovalis) 
(Schmidt-Neto, 2013).

O grau de empacotamento dos bioclastos é variado, 
desde disperso até denso, indicando flutuações na energia 
hidrodinâmica dos processos que retrabalham os bioclastos 
desde sua disponibilização na superfície do substrato até o 
soterramento final (e.g. biofábrica tipo II) (Kidwell et al., 
1986; Allen, 1990; Kidwell & Bosence, 1991; Fürsich & 
Oschmann, 1993; David et al., 2012). Valvas dispostas com 
a convexidade tanto para cima quanto para baixo (Figura 

Figura 10. Pavimentos dos shell beds de Taió contendo bioclastos de Heteropecten catharinae (A-C) e Myonia costata (D). A, pavimento 
tipo I. B, pavimento tipo II. C, pavimento tipo IV. D, pavimento tipo III. Amostras PL 110 (A), PL 127 (B), UMVT 7858 (C), UMVT 7864 (D) (ver 
Apêndice 1). Escalas = 10 mm.

Figure 10. Taió shell bed pavements with Heteropecten catharinae (A-C) and Myonia costata (D) bioclasts. A, pavement type I. B, pavement type II. 
C, pavement type IV. D, pavement type III. Samples PL 110 (A), PL 127 (B), UMVT 7858 (C), UMVT 7864 (D) (see Appendix 1). Scale bars = 10 mm.
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6 ) são vistas em todos os tipos de concentrações e sugerem 
ação de fluxos de fundo, remobilizando os sedimentos e os 
bioclastos (Kidwell, 1986; Allen, 1990; Kidwell & Bosence, 
1991; Simões & Kowalewski, 1998; Simões et al., 2000).

O grau de desarticulação dos bioclastos é alto, mas a de 
fragmentação é baixa. O predomínio de valvas desarticuladas 
representadas principalmente por valvas esquerdas sugere 
que o material foi transportado para a área de deposição 
e soterramento. Contudo, a pequena quantidade de valvas 
fragmentadas e a presença de conchas e de equinodermos 
articulados na assembleia, mesmo que em menor proporção, 
sugere condições rápido soterramento (e.g. Allen, 1990). A 
presença de bioerosão em Heteropecten catharinae indica que 
houve tempo de exposição das valvas na interface sedimento/
água (e.g. Kowalewski, 1996; Simões & Torello, 2003).

O predomínio de bioclastos inteiros de tamanho médio 
apresentando a fossa bissal fechada sugere a predominância 
de formas adultas na população de moluscos. Todos os 
espécimes mostram linhas de crescimento bem formadas e 
separadas, mesmo nas formas de tamanho grande, indicando 
ausência de valvas de organismos senis nas concentrações 
fossilíferas de Taió.

DISCUSSÃO

O conjunto de invertebrados marinhos que compõe as 
concentrações fossilíferas de Taió foi previamente assumido 
como representativo de condições de águas rasas e frias 
(Beurlen, 1954; Dickins, 1961; Rocha-Campos, 1970; 
Runnegar & Newell, 1974; Rocha-Campos & Rösler, 1978; 
Runnegar, 1979; Begg & Ballard, 1991; Rocha-Campos 
& Simões, 1993). A maior frequência de moluscos na 
assembleia, em relação aos demais grupos, pode ser reflexo 
das mudanças globais que ocorreram no final do Carbonífero 
e início do Permiano, quando as populações de moluscos 
passaram a apresentar uma maior densidade e diversidade 
em ambientes marinhos (e.g. Sterren & Cisterna, 2010; 
González, 2006). Na assembleia fossilífera de Taió, apenas 
uma maior densidade é observada, já que a diversidade 
é baixa. Mesmo assim, essa assembleia se equivale às 
assembleias de moluscos preservadas nas margens austrais 
dos mares do Gondwana, caracterizadas por diversidade 
baixa e por uma grande quantidade de indivíduos (Beurlen, 
1954; Rocha-Campos, 1967).

As características observadas na assembleia fossilífera de 
Taió são próprias das formações de shell beds encontradas 
nos depósitos paleozoicos, formados por concentrações 
pouco espessas e de menor complexidade interna (e.g. 
Simões et al., 2000; Sterren, 2008). A forma como a maior 
parte dos bioclastos é preservada sinaliza um ambiente 
sujeito a eventos episódicos de moderada a alta energia 
hidrodinâmica. O grau de empacotamento dos bioclastos, a 
distribuição azimutal com uma tendência bimodal (Figura 
7), valvas em posições hidrodinâmicas estáveis e instáveis 
(Allen, 1990), e a ocorrência, mesmo que pontual, de 
aninhamentos, empilhamentos e imbricações sugerem que o 
material foi retrabalhado pela ação de ondas e/ou correntes 
de fundo. Na assembleia fossilífera de Taió, contudo, menos 
de 20% dos bioclastos estão fragmentados e sinais de 
abrasão não foram observados sugerindo um curto período 
de exposição e baixo retrabalhamento dos bioclastos antes 
de seu soterramento final. A pouca espessura dos shell beds 
e a maior concentração de bioclastos no topo das camadas 
da fácies Shcs sugerem acúmulo em zonas mais distais da 
plataforma, em relação à costa. Contudo, considerando o 
aspecto amalgamado dos arenitos da fácies Shcs (onde a 
maior parte das concentrações ocorre), não se pode descartar 
que parte dos bioclastos originalmente depositados tenha sido 
remobilizada e transportada para outras partes da bacia, com 
menor potencial de preservação.

As formas preservacionais de Clionolithes isp. e Entobia 
isp. presentes em Heteropecten catharinae também sugerem 
que o tempo de disponibilização das valvas na superfície 
do substrato foi curto. Segundo Goreau & Hartman (1963), 
as larvas de clionídeos iniciam o processo de fixação 
imediatamente após o contato com o substrato carbonático 
e a colonização do interior de uma valva ocorre em um 
período máximo de seis meses (Evans, 1969). O fato de 
as valvas bioerodidas terem apenas uma pequena área de 
sua superfície tomada pela bioerosão e de não se observar 

Figura 11. Frequência dos invertebrados que compõem os shell beds 
de Taió, exceto Heteropecten catharinae, que corresponde a 90% 
dos bioclastos e cuja presença mascara os valores mais inferiores 
do gráfico. A, frequência dos invertebrados nos shell beds de Taió. 
B, frequência dos invertebrados nos shell beds de Taió por gênero.

Figura 11. Frequency of invertebrates in Taió shell beds, except 
Heteropecten catharinae, which corresponds to 90% of the total 
bioclasts and whose presence covers-up the less expressive values 
in the graphic. A, frequency of invertebrates in Taió shell beds. 
B, frequency of invertebrates in Taió shell beds per genera.

A

B
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bioerosão em valvas fragmentadas indica um tempo muito 
curto de permanência desses bioclastos sobre o substrato. 

A ocorrência pontual de equinodermos e bivalves 
articulados na assembleia fossilífera de Taió é mais uma 
evidência indicativos de eventos promotores do soterramento 
rápido e abrupto das concentrações. Apesar de bivalves 
articulados serem observados em acumulações formadas 
em zona de foreshore de praias modernas após eventos de 
tempestades, seu registro fóssil é raro. Bivalves da epifauna ou 
da infauna rasa tendem a preservar-se de forma desarticulada 
porque os tecidos que unem as valvas são degenerados 
rapidamente por ação bacteriana e mecânica (e.g. Kidwell & 
Bosence, 1991; Simões & Ghilardi, 2000; Simões & Torello, 
2003; David et al., 2012). De fato, conchas articuladas 
fechadas podem ser transportadas se levadas em suspensão em 
fluxos mais densos e de maior velocidade, e serem depositadas 
em zonas distantes daquela onde vivia o animal (Cadée, 2002). 
Contudo, a manutenção das valvas fechadas implica que o 
animal permaneceu vivo ao longo desse transporte, sendo 
soterrado imediatamente após sua deposição no substrato. No 
caso dos equinodermos, o exoesqueleto se torna muito frágil 
após a morte do animal, ficando suscetível à desarticulação 
e dissolução num espaço que varia desde algumas horas a 
poucos dias (Schäfer, 1972). Dessa forma, as assinaturas 
observadas nas concentrações fossilíferas de Taió sugerem 
que a maioria dos bioclastos foi depositada próxima da área 
de vida dos organismos, enquanto outros podem representar 
registros autóctones (i.e. equinodermos). Considerando 
que o conjunto de bioclastos pertence a organismos com 
distribuição preferencial entre o shoreface e o offshore e 
que as fácies da sucessão sedimentar estudada caracterizam, 
preferencialmente, depósitos dessas zonas, pode-se inferir 
uma situação parautóctone para os depósitos de Taió.

A maior frequência de depósitos em forma de pavimentos 
finos com bioclastos inteiros (tipo II) sugere que o material 
se acumulou em zonas distais em relação à linha de costa 
(Simões et al., 2000; Sterren, 2008). Pectinídeos mostram 
preferência por substratos arenosos, mas distribuem-se 
até as zonas mais distais da plataforma onde a areia ainda 
se faz presente, associada à lama, mesmo que de forma 
discreta (Brand, 1991; Aguirre et al., 1996). Braquiópodes e 
equinodermos também são comuns nessas zonas mais distais 
(Spencer & Wright, 1966; Rudwick, 1985). Nenhuma das 
concentrações fossilíferas registradas na assembleia fossilífera 
de Taió apresenta sinal de abrasão, sugerindo acumulação em 
zonas onde condições de baixa energia hidrodinâmica são 
dominantes, sendo a estabilidade do fundo alterada apenas 
pela chegada de eventos episódicos (Brett, 1990; Simões & 
Torello, 2003). 

A ausência de abrasão, a desarticulação, a dominância de 
bioclastos inteiros bioerodidos e preservados preferencialmente 
como concentrações matriz-suportadas sugere acúmulo na 
zona de transição entre o shoreface e o offshore (Fürsich 
& Oschmann, 1993). A presença de estratificação cruzada 
hummocky nos depósitos da fácies Shcs, que abriga a maior 
parte dos shell beds e o caráter amalgamado das camadas 
(Tognoli, 2006; Schmidt-Neto, 2013) são assinaturas de 

depósitos gerados por tempestades, que normalmente se 
acumulam nessa zona. A presença de icnofábrica densa e 
monoespecífica de Rosselia (crowded-Rosselia ichnofabric, 
Netto et al., 2014), abaixo e acima dos níveis fossilíferos 
sugere que a ocorrência de tempestades seria frequente 
(Nara, 1995, 2002; Nara & Haga, 2007). A maior frequência 
deposicional também é sinalizada pelo padrão da bioerosão 
nas valvas de Heteropecten catharinae, que reflete um tempo 
bastante curto de ocupação pelas larvas de clionídeos, antes 
do soterramento das valvas. Segundo Gibert et al. (2007), 
o padrão de colonização rápida é comumente observado na 
Icnofácies de Entobia, sendo uma estratégia dos clionídeos 
para sobreviver em meios sujeitos a soterramentos frequentes.

O conjunto de evidências acima sugere que os bioclastos 
que compõem os acúmulos fossilíferos de Taió sofreram 
curto transporte e foram rapidamente soterrados por eventos 
frequentes de tempestades. Devido à baixa fragmentação, os 
acúmulos são aqui assumidos como lags fossilíferos (sensu 
Fürsich & Oschemann, 1993). 

Esse cenário, contudo, não é refletido pelos acúmulos 
que formam os pavimentos do tipo III e IV preservados nas 
camadas heterolíticas síltico-argilosas da fácies Hw da base 
da sucessão sedimentar, os quais contêm apenas formas 
diminutas. Apesar do pequeno tamanho, quando comparadas 
às demais, as valvas preservadas nesses pavimentos 
apresentam a abertura bissal fechada, uma característica do 
estágio ontogenético adulto. A presença de formas adultas 
com tamanhos corporais diminutos é um sinal de estresse 
ambiental causado, maiormente, por flutuações de salinidade 
e/ou redução nas taxas de oxigenação (Wightman et al., 1987; 
Buatois et al., 2005; Schöne, 1999; Urlichs, 2012). A presença 
de fitodetritos na matriz sedimentar que suporta os bioclastos 
e de uma assinatura palinofaciológica sugestiva de ambientes 
mais proximais em relação à costa (Staudt, 2013) indica que 
o acúmulo dessas valvas se deu em um contexto marginal-
marinho. Nesse contexto, condições estressantes são comuns, 
seja pela frequente flutuação de salinidade, seja pelo aporte 
mais significativo de matéria orgânica vegetal, que reduz as 
taxas de oxigenação. A ausência de depósitos carbonosos ou 
que sugiram predomínio de condições redutoras na sucessão 
estudada sugere que flutuações nas taxas de salinidade tenha 
sido o principal fator de estresse atuante nas zonas onde os 
pavimentos compostos exclusivamente por formas diminutas 
(pavimentos tipo III e IV) se acumularam.

CONCLUSÕES

A assembleia fossilífera de Taió representa shell beds 
de organismos marinhos de hábito plataformal gerados 
por processos de moderada a alta energia e alta frequência 
deposicional e acumulados, preferencialmente, abaixo do nível 
de ação das ondas normais. As assinaturas tafonômicas revelam 
que os bioclastos ficaram pouco tempo dispostos na superfície 
do substrato, sendo rapidamente soterrados na zona de transição 
entre o shoreface e o offshore por eventos de tempestades.

As concentrações fossilíferas compostas por formas de 
tamanho diminuto representam acúmulos em zonas marginais 
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marinhas estressadas principalmente por flutuações nas taxas 
de salinidade, já que não há indícios de depósitos indicadores 
de um contexto redutor na sequência estudada.
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Apêndice 1. Amostras de coleções utilizadas para a análise tafonômica, com destaque para os táxons nelas contidos e o tipo de concentração 
fossilífera que representa.

Appendix 1. Collection samples used for the taphonomic analysis, remarking the taxa present in each one and the type of fossiliferous 
concentration it represents.
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Apêndice 1. Continuação.

Appendix 1. Continuation.
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