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RESUMO

A Formação Solimões é uma unidade geológica formada de depósitos neógenos que estão situados na Amazônia Ocidental brasileira.  Em se 
tratando da paleoecologia, trata-se de um sistema cuja fauna é predominantemente endêmica. A Formação também é conhecida por ser 
ricamente fossilífera, compreendendo a palinologia, vertebrados e invertebrados, sobretudo ostracodes e moluscos. Poucos são os estudos sobre 
os moluscos desta unidade, principalmente no que se refere aos gastrópodes, sendo estes remotos. Assim, o presente trabalho visa contribuir 
com o estudo taxonômico dos gastrópodes oriundos da perfuração 1AS-34-AM (às margens do rio Jutaí), bem como dos afloramentos Morada 
Nova e Aquidabã (às margens do rio Juruá), estado do Amazonas, além de contribuir com as interpretações paleoambientais e bioestratigráficas 
da unidade em apreço. A análise dos gastrópodes nas amostras analisadas dos afloramentos permitiu o registro da família Pachychilidae e do 
gênero Onobops (Cochliopidae) em Aquidabã, bem como Planorbidae e Hemisinus kochi (Thiaridae) em Morada Nova. O testemunho 1AS-34-AM 
apresentou uma grande abundância e diversidade do grupo. Duas famílias foram identificadas neste testemunho: Thiaridae e Cochliopidae. A 
família Cochliopidae é a mais diversa e abundante nas amostras analisadas, estando representada principalmente pelos gêneros Dyris e Tryonia, 
sendo o segundo objeto do presente estudo. O estudo sistemático do gênero Tryonia, permitiu a identificação da subespécie Tryonia scalarioides 
scalarioides além de outras três espécies novas em fase de publicação. A presença de Tryonia nas amostras estudadas, bem como a litologia na 
qual foram registradas, infere um ambiente predominantemente de baixa salinidade e baixo fluxo energético. O registro de T. s. scalarioides no 
intervalo de 121,09 a 130,85 m do testemunho 1 AS 34-AM permitiu correlacioná-lo com as biozonas MZ8 a MZ12 definida em trabalhos 
anteriores e de intervalo miocênico. O registro de Hemisinus kochi em Morada Nova indicam que este intervalo é correlacionado com a biozona 
8, do Mioceno Médio. Diante disso, é possível que a perfuração 1 AS 34-AM e o afloramento Morada Nova fossem, pelo menos em parte, 
contemporâneos. Contudo, faz-se necessária a identificação taxonômica específica de um maior número de táxons gastrópodes presentes em 
ambas as áreas de estudo para um resultado mais preciso, estudo este que já está em andamento.
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