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RESUMO: Devido à carência de fósseis corpóreos na Formação Nhamundá (Grupo 
Trombetas, Siluriano da Bacia do Amazonas), ocorrências de icnofósseis do tipo Arthrophycus 
têm sido apontadas como uma alternativa tanto para a interpretação dos paleoambientes 
deposicionais quanto para possíveis estimativas de idades para esta unidade. Por outro lado, 
embora estes registros sejam relativamente comuns na região do Município de Presidente 
Figueiredo (AM), o material coletado até o momento ainda não havia sido submetido a uma 
análise paleontológica adequada, no sentido de buscar a caracterização taxonômica deste 
icnogênero ao nível de espécie, um atributo essencial e indispensável para que o potencial 
destes fósseis como ferramenta de interpretação estratigráfica seja avaliado e corroborado. 
Assim, partindo da análise taxonômica de sete amostras de Arthrophycus provenientes da 
região de entorno do Município de Presidente Figueiredo – AM, onde ocorrem alguns dos mais 
expressivos afloramentos da Formação Nhamundá, neste trabalho foram desenvolvidos 
estudos taxonômicos voltados à classificação sistemática destes fósseis ao nível de espécie. 
Estes estudos se fundamentaram, essencialmente, na consulta e na comparação de 
descrições e ilustrações fornecidas na bibliografia especializada para as espécies conhecidas 
ou mais comumente descritas do icnogênero Arthrophycus. A comparação com descrições de 
caracteres diagnósticos (e.g. morfologia geral do tubo, os padrões de ramificação e 
segmentação dos tubos e a presença de sulco longitudinal mediano) com icnoespécies como 
A. brongniartii, A. alleganiensis, A. linearis, A. lateralis e A. minimus levou a conclusão de que 
todos os sete espécimes analisados neste trabalho apresentam padrão morfológico 
semelhante à espécie Arthrophycus linearis Seilacher, caracterizado por tubos 
predominantemente retilíneos e poucas ou nenhuma ramificação lateral, sendo este o primeiro 
registro desta icnoespécie na Formação Nhamundá e na Bacia do Amazonas. A partir dos 
resultados taxonômicos, foram desenvolvidos estudos destinados ao levantamento 
paleocológico da espécie, a partir do qual foi possível corroborar com o que se conhece do 
paleoambiente deposicional das rochas estudadas. Assim, como resultado deste levantamento 
e de sua integração com o conhecimento geológico da supracitada unidade, sugere-se como 
um ambiente marinho raso proximal, sublitoral (shoreface) como o mais provável e, com 
relação à idades, sugere-se Siluriano, com base no frequente registro desta espécie no 
intervalo Ordoviciano-Siluriano. 
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