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ABSTRACT

Conodonts are described here , for the first time in Brazil. They come from
Carboniferous outcrops along the valley of Tapaj6s river, State of Para, Brazil.

The following species where identified: Hindeodella cf. ioioaensa Youngquist
& Downs, Hindeodella sp., Ozarkodina cf. delicatula Stauffer & Plummer, Li

gonodina sp., Idiognathodus cf. acutu s Ellison, Idiognathodus sp., Cauusgnathus

d. lauta Gunnel and Gnathodus sp .

The middle Pennsylvanian (Desmoinesian) age of these beds is well de
termined by the presence of Fusulinella (PETRI, 1952) and other invertebrate
fossils (MENDES, 1956 and 1959) .

The species l diognathodus d. acutus Ellison, is another evidence leading to
the same conclusion .

RESUMO

No presente trabalho sao descritos, pela primeira vez, no Brasil ,alguns co
nodontes provenientes da faixa Carbonifera do rio Tapajos, Estado do Para.

Foram examinadas amostras de cinco localidades situadas ao Iongo das mar
gens do rio Tapajos : Born Jardim, Cruz Alta, Parana do Castanho, Barreiras e
Santana. Identificaram-se as seguintes entidades: Hindeodella d. iowaensa Young
quis & Downs, Hindeodella sp., Ozarkodina d. delicaiula Stauffer & Plummer,

Ligonodina sp., Idiognathodus d. acutus Ellison, ldiognathodus sp ., Cavusgnathus

d. lauta Gunnel e Gnathodus sp.

A presenca de Idiognathotlus d. acutus Ellison nas amostras provenientes de
Cruz Alta e Barreiras e mais urn argumento para a datacao desses sedimentos como
do Pensilvaniano Medio ,
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CONSlDERAC6ES GERAIS

E' aqui noticiada, pela primeira vez, a ocorrencia de conodon
tes no Brasil. Eles provem de rochas Carboniferas que afIoram nas
margens do rio Tapaj6s, Estado do Para.

Os conodontes possuem ampla distribuicao mundial e segundo
HASS (1962) sua distribuicao estratigrafica vai do EoOrdoviano
ao Neo'Triassico, sendo, que recentes descobertas sugerem sua exis
tencia do NeoCambriano ao BoCretaceo . Sao bons f6sseis guias .

ELLISON (1944) estabeleceu, com base em estudos espectro
graficos, que eles possuem composicao similar aos minerais do gru
po da apatita. Essa afirmativa c corroborada pOI' RHODES (1954)
e RHODES & WINGARD (1957). ROSEMBLUM (1958) notou
que a apatita, fracamente magnetica, podia Eel' concentrada usando
se 0 separador magnetico isodinarnico "FRANTZ". Na pratica, por
tanto, 0 problema de separar conodontes dessa maneira , envolve 0

problema da determinacao da gama de susceptibilidade dos consti
tuintes do residuo ,

A Geologia e a Paleontologia da area ja foram tratadas por va
rios autores e, mais recentemente, pOI' PETRI (1952 e 1956 ) e MEN
DES (1956 e 1959). MENDES (1956) descreveu os afloramentos
ao longo das margens do rio Tapaj6s, indicados na fig. 1, de onde
foram coletadas as amostras examinadas.

o autor agradece 0 estimulo e as criticas valiosas do Prof. Dr.
Setembrino Petri ao presente trabalho .

PREPARACAO DAS AMOSTRAS E SEPARACAO
DOS MICROF6SSEIS

As amostras foram tratadas pelo metodo usual de dissolucao
acida e tecnicas de lavagem. Usou-se na dissolucao uma solucao de
acido acetico a 10% para separar os microf6sseis da mat riz carbo
natica . A necessidade do uso do acido acetico ou citrico prende-se
£10 fato de os conodontes serem facilmente atacados pelo acido clo
ridrico, mesmo dilufdo . 0 residuo proveniente dessa dissolucao foi
passado, a timido, por uma peneira de 0,1 25 mm , eliminand o-se as
sim a fracao mais fina indesejavel . A fracao assim obtid a, acima de
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Fig. 1

0,125 mm e menor que 0,500 mm e entao Ievada ao separador mag
netico ,

Inicialmente, a fracao e passada atraves do aparelho a uma in
clinacao frontal de 25°, inclinacao lateral de 0°, 1,5 ampere, vibra
dar a 4, com alimentacao mais ou menos rapida a fim de remover
o material mais magnetico . Apos essa passagem as fracoes mais mag
neticas e menos rnagneticas devem ser cxaminadas para se verificar
o quanta foi efetiva a separacao . Esse procedimento, devera ser re
petido apos cada passagem. Para que a concentrccc; va se tornando
cada vez rnais perfeita, apos a passagem inieiaI, a fracao menos mag
netica e passada atraves do separador em estadios preseritos, depen
dendo, como ja foi assinalado, do tipo do residuo . 0 numero total
de passagens depende do tipo de residuo e do grau de separacao
desejado.

Para os estadios posteriores no processo de separacao e concen
tracao, 0 A., upos varias passagens, chegou a urn resultado medic que
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se mostrou satisfatorio para todas as amostras analisadas . Com in
clinacao frontal de ]0°, inclinacao lateral de 2,5°, 1,5 ampere e vi
brador a 4 os conodontes cornecaram a passar para 0 lado magnetico
do separador. Dependendo do tipo de residuo, uma so passagem
e 0 necessario para uma total separacao, como nas amostras de
Cruz Alta. Em outras, foram necessarias varias passagens , como
as de Barreiras, duas e do Parana do Castanho, tres .

Para as amostras do calcaria Carbonifero do rio Tapajos, esses
ajustes no separador magnetico isodinamico "FRANTZ", se mostra
ram plenamente satisfatorios ,

Todos os conodontes Carboniferos .exarninados, nao estavam
silicificados como a maioria dos Iosseis contidos nesses sedimentos.
A maior parte dos especirnes nao estao complctos, 0 que dificulta
sua identificacao . Por outro lado, e grande 0 nurnero de fragmen
tos nao identificaveis do conodontes, presentes nas amostras . So
mente da localidade de Cruz Alta, -fo~am separados 21 desses frag
mentos, na sua maior parte , pertencentes a tipos em plataforma.

Os conodontes encontram-se associados a braquiopodes, gas
teropodes, larnelibranquios, briozoarios, foraminiferos , etc., ja men
cionados na literatura . No processo de concentracao, alguns den
tes de peixe se associararn aos conodontes, estando presentes em
todas as amostras.

CONODONTES

o A. examinou amostras de cinco localidades situadas ao lon
go da faixa Carbonifera do rio Tapajos: Born Jardim, Cruz Alta,
Parana do Castanho, Barrciras e Santana (fig. l ) . Essas amostras
foram coletadas pelo Prof. Dr. Josue Camargo Mendes, que descre
veu esses afloramentos (1956, pag. 43).

A totalidade das amostras, tratadas com 0 processo ja descri
to, continham conodontes . Infortunadamente, 0 A. nao contou com
grande numero de amostras e como resultado, poucos foram os es
pecimes separados .

Caracteristlcas morjologicas - Os conodontes podem apresen
tar-se em formas isoladas ou em associacoes , As formas isoladas,
enquadram-se em tres tipos principais: podem consistir em uma sim-
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pIes ciispide basica ou grande denticulo, com ou sem denticulos au
xiliares, em uma base subcircular ou subquadrada, a qual possui urn
escudo, ou cavidade de fixacao , Outras formas (fig. 2, A) sao cons
tituidas por uma serie de cuspides e denticulos arranjados em uma
base em forma de barra, que podera ser reta, curva ou recurvada.
Outro grande grupo (fig. 2, B) possui uma plataforma espessa, cuja
superffcie oral pode consistir em uma serie de cristas, sulcos ou nos,
com uma lamina denticulada a qual e normal aplataforma (JONES,
1956).

dent::Cculos
<,/

~
-A-

Fig. 2

A. Tipo em barra, vista lateral. Hindeodella sp. Barreiras. X 50.

B. Tipo em plataforma, vista lateral. Idiognathodus sp. Cruz Al
ta. X 50.

SIGNIFICA<::AO ESTRATIGRAFICA DOS CONODONTES
DO CARBONIFERO DO RIO TAPAJ6S

Examinando-se a bibliografia sabre conodontes e possivel ve
rificar a sua extraordinaria importancia estratigrafica. No presente
trabalho 0 A. contou com pequeno mimero de amostras; muitos es
pecimes, nao puderam, portanto, ser devidamente analisados. Nao
obstante, da analise desses microfosseis surges conclusoes interes
santes, em perfeita consonancia com a literatura existente.

PETRI (1952, pag, 33) coloca pelo menos 0 terce inferior da
Formacao Itaituba do rio Tapaj6s, no Pensilvaniano Medio, Des
moinesiano da coluna norte-americana, com base no genero Fusu
line/lao 0 mesmo autor, em trabalho posterior (1956, pag. 21), re-
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torna ao problema e prefere considerar todo 0 pacote, desde 0 aflo
ramento do Paredao ate 0 de Santana, como de idade Pensilvaniana.
bsse fato e corroborado por MENDES (1956 e 1959).

ELLISON (1941, pag. 108) em seu trabalho de revisao dos
conodontes pensilvanianos da America do Norte, cita 0 fato, de que,
a Ieicao mais caracteristica da fauna Des Moines (Pensilvaniano Me
dio dos E.U.A.) e a presenca de grande quantidade de idiognatodi
deos. Alude ainda, ao fato de ser Ldiagnathodus acutus Ellison, a ani
ca especie desse genero, que e confinada a serie Des Moines. Em
HASS (1962, pag, 41), encontramos a referencia sabre a possivel
nao sobrevivencia do genero Idiognathodus, no Permiano.

o genero Idiognathodus foi identificado em dais afloramentos da
faixa Carbonifera do rio Tapaj6s. Cruz Alta e Barreiras. Embora
lembrando a necessidade de um estudo mais acurado desses f6sseis,
com maior mimero de exemplares, 0 A. reconhece a similaridade dos
especimes com Idiognathodus acutus Ellison. Como 0 mergulho regio
nal dessas camadas e para 0 norte (PETRI, 1952 ~ 1956), grande
parte dessa faixa Carbonifera seria restrita, portanto, ao Pensilva
niano Media.

ELLISON (1941, pag. 108) refere-se ao fato de que os tipas
de conodontes em plataforma, sao os melhores guias do Pensilvania
no, poueo representando, os tipos em barra ou lamina, que possuem
uma distribuicao estratigrafica mais ampla. Realmente, varies sao os
generos presentes no Calcario Itaituba do Para, no entanto, somente
o ja citado, e estratigraficamente restrito. Os demais generos, Ozar
kodina, Hindeodella, Cavusgnathus e Gnathodus, embora os dois ul
timos sejam do tipo em plataforma, reafirmam a idade Pensilvaniana
desses sedimentos, sem serem, tao precisos, no entanto, com os idiog
natodideos ,

Urn estudo com grande mimero de amostras, sistematicamente
coletadas, seria de grande auxilio aEstratigrafia da regiao e a corre
Iacao com outras ocorrencias ,

SISTEMATICA

GbNERO HINDEODELLA ULRICH & BASSLER

Hindeodella cf. iowaensa Youngquist & Downs

Est. 1, fig. A
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Essa especie possui denticulos que ocorrem em senes alter
nadas, isto e, dois ou quatro denticulos menores encontram-ss inter
caIados entre maiores adjacentes, sobre uma base em forma de bar
ra, circular em seccao transversal ao comprimento. Bastante carac
teristica e a sua parte terminal recurvada, que facilmente identifi
ca a especie (YOUNGQUIST & DOWNS, 1949 , pags, 165-166) .

Ocorrencia : Barreiras.

Hindeodella sp.

Est. 1, fig. D

As formas pertencentes a esse genero sao do tipo em barra, sa
bre a qual dentfculos menores intercalam-se entre maiores adjacen
tes. Como a seccao transversal a barra e 0 arranjo dos denticulos nao
sao constantes por todo ° seu cornprirnento, s6 se deve estabelecer
especies com base em caracteres mais constantes, como a parte ter
minal (ELLISON, ]941 , pag. 117) . Os hindeodelideos indeterrni
nados possuem grande variacao de caracteristicas nos segmentos.

Ocorrencia: Born Jardim, Parana do Castanho, Cruz Alta e
Barreiras.

Gl'::NERO OZARKODINA BRANSON & MEHL

Ozarkodina d. delicatula Stauffer & Plummer

Est. I, fig. B

Conodonte em forma de lamina, reta ou arcada oralmente, la
teralmente curvo, com flancos de comprimentos quase iguais . Embo
ra nenhum especime coletado esteja completo, e possivel sua compa
racao com as formas descritas, baseadas principalmente, no denticulo
apical comprimido lateralmente, agucado, bern maior e largo que
os demais denticulos. Outra feicao que auxilia a identificacao e a:
comparacao entre 0 flanco posterior e 0 anterior. Enquanto os den
ticulos do primeiro fazem urn angulo rete com a base da lamina,
os do segundo, sao pouco maiores, individualizados somente nos to
pos, inclinando-se em relacao a base da lamina, formando urn an
gulo obtuso com a mesma (ELLISON, 1941 , pag. 120).

Ocorrencia : Parana do Castanho, Cruz Alta e Barreiras.
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GE:.NERO LlGONODINA ULRICH & BASSLER

Ligonodina sp. (?)

Est. 1, fig. C

o especime estudado, embora incompleto, e bastante semelhante
ao descrito por YOUNGQUIST & DOWNS (1949, pI. 30, fig. 2, pag,
168) do Pensilvaniano de Iowa, E.U.A. Possui caracterfsticas que le
vam a crer na sua similaridade generica, feicoes estas, baseadas prin
cipalmente, no tamanho, forma e inclinacao da cuspide e denticulos
remanescentes, alem da porcao ligada a cuspide, inclinada lateral
mente.

Ocorrencia: Cruz Alta.

G:aN"ERO IDIOGNATHODUS GUNNEL

Idiognathodus d. acutus Ellison

Et. 1, fig. H

Conodonte do tipo em plataforma, cujo formado em vista oral
e acunhado, terminado posteriormente em ponta agucada , Possui as
margens laterais da superficie oral sem sinuosidades, seccao trans
versal achatada a suavemente concava, com largura maior proximo
ao quarto anterior de seu tamanho. A mesma superficie <5 ainda or
namentada com dez ou mais cristas paralelas, que podem ser nor
mais ou obliquas ao eixo, e se completarem ou njio de uma mar
gem a outra (ELLISON, 1941, pag, 137).

Embora os especimes vistos nao possuissem a lamina da parte
anterior completa, possuiam, como feicao caracteristica, 0 formato
posteriormente agucado ,

Ocorrencia: Cruz Alta e Barreiras.

Idiognathodus sp.

Est. 1, fig. G

o formato da plataforma em vista oral <5 lanceolado, bilateral
mente simetrico, agucado no termino posterior, largura maior ao quar-
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to anterior, seccao transversal achatada a concava, com dez ou mais
cristas paralelas transversais. Esse formato e caracterfstico do gene
ro Idiognathodus . A carena apresenta posteriormente, uma serie de
nos, em alinhamento com as cristas transversais, que podem ou nao
ser contfnuas de uma a outra margem da plataforma. 0 eixo longi
tudinal pode ser reto ou curvo (ELLISON, 1941, pag, 133). Todos
os especimes vistos niio possuiam a lamina anterior compieta .

Ocorrencia : Cruz Alta e Barreiras.

GENERO CAVUSGNATHUS HARRIS & HOLLINGSWORTH

Cavusgnathus d. lauta Gunnel

Conodonte do tipo em plataforma, lanceolada, posteriormente
agucada, expans6es laterais interior e exterior, ornamentadas com
cristas transversais paralelas, regularmente espacadas, normais a ca
lha da superffcie oral. A calha e mais abrupta no terrnino posterior
da plataforma. As demais especies possuem a parte terminal arre
dondada, servin do como diferenciacao (ELLISON, 1941, pag, 126).

Ocorrencia : Santana.

Gf:NERO GNATHODUS PANDER

Gnathodus sp.

Est. 1, figs. E e F

o especime visto se enquadra na interpretacao do genero por
YOUNGQUIST & DOWNS (1949, pag. 165). A continuacao da la
mina em forma de carena e a feicao mais proeminente da superffcie
oral da plataforma e 0 mais distinto carater do genero . A vista oral
e assim, essencial na identificacao generica . Essa carena podera ser
nodosa ou em forma de crista sem ornamentacao como no especi
me em questao, persistindo no inteiro comprimento da plataforma.
No conodonte examinado, as margens da plataforma inclinam-se da
parte oral para a aboral, sendo nesta ultima superficie, amplamen
te escavada.

Ocorrencia : Santana.
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Fig. A - Hindeodella d. iowaensa Stauffer & Plummer. Vista
lateral. Barreiras. X 50.

Fig. B - Ozarkodina d. delicatula Stauffer & Plummer. Vista la-
teral. Cruz Alta. X 50.

Fig. C - Ligonodina sp, (?). Vista lateral. Cruz Alta . X 50.
Fig . D - Hindeodella sp. Vista lateral. Barreiras. X 50.
Figs. E-F - Gnathodus sp, Fig. E , vista lateral. Fig. F, vista oral.

Santana. X 50.
Fig. G - Idiognathodus sp. Vista lateral . Barreiras. X 50.
Fig. H - ldiognathodus d. acutus Ellison. Vista oral. Cruz Alta .

X 50.
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