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AB S ÏR ACT

study of the Rio do Rasto Formation (Passa Dois Group)

along II róads in southern to northeðstern Pðraná state dnd 1 roäd
in northern Sðntà Catarina State, Brazil., has provided the basis
for stratiqräphical correlation of vertical profiles,
estðbl ishment of bÍozones, interpretâtion of Þossíb1e
pð I eoenvr. ronments and new inferences ón the history of the Paraná

Basin ðt the end of the Permiän. The studied sequence comprises
the Serrinha Member (the lowest I/4 of. the formation) and the
Morro Pelado Member. However, the lithologies observed do not
Þrovide reèsonable support for this subdivision' The thickness of
the formation does not exceed 420 m in the studied area ånd

decreases markedly from são Jerõnimo da serrä towards Sðnto

Antônio da PIðtina near the màrgin of the basin.
Fossils were analyzed fór interbðsinal correlàtions ðnd for

paleoecological, biostratinomic ancl biostratiqraphic
interpretations, The fossils found the most important correlations
åmonq ùutcrops and verticäl profiles, Thev also helped to estimate
regional dips of the strata (ðrond 0'5'''-0.9"') and, in some cases,

the äpproxinàte offset of tbe vert j.cal faults, verY common in the
region of the Ponta Grossa Àrch.

The geoqràphical ciistribution, diversity and abundðnce of
the conchostràcàns supports the establishment of the followinq
biozones (in êscending order) i Çyzlcus sp. zone' Mônoleìia
unjcostdtd nicropolyqondta Zone, Pdt'andledld supina-Asñussld sp.

Zone, Asnussia reguldr:is Zone (includins the Pdlaeal imnadiopsis
suþalatd Subzone) and the "Upper conchostracàns Intervà1". These

orgðnisms are typical of freshwater ponds and shal Iov, lakes in
vrarn, semi-arid regions. The conchostracans seem not to be very
important in interbùsinð1. correlations '

Bivalves, most frequent in the loeter pärt of the formation,
are distributed in tÌl.e Leinz¡d slmllis ZoDe (almost entirelv ðt
tlre båse of the formation) and the ? PäJäeo¡nutela pJdtlnensis zone

(includinq the /Voràote¡rär.ì acdÍJnd ta subzone). The bivalves of
the second zÒne, whj.ch comprise some forms similar to other upper

Permian condÎ'anic species, probably lived in calm fresh waters'
whereès the bivðlves of the LelnzJd sJmllls zone seen to be

endemic, associated r¿ith more âgitated waters ånd ÞÕ33ibIy t/ith
hi shter saI inity.



Tr.¡o zones of fossil plants qtere defined: the Pecopterts
dolJanltJl Zone (in the lower part, erith 3 aubdivisions) ðnd the
Schlzoneura qondirdnensi s Zone (in the upper pðrt, vith 2

subdivisions). The elements ðre typical of the last phase of
development of the clossopterls Florà, as reÞorted for the Upper
Ecca croup, the Lo\rer Beðufort crouÞ and the Mðdumabisà Formätion
in southern Àfricð, ànd the Raniqanj Formation in India. The
fossÍl Þlants are relatively abundant, but not very reÞresentàtive
of the regional vesetation. Neither zone shor¿s great diversity.
Elements !rith possiblè xeromorphic àdaptåtions äre common.

Palynoloqical analysis of a single sample from the type-
Iocality of the Serrinhð Member, almost at the base of the Rio do
Rasto Fornation, suggests correlàtion with forms of the
Tdpinocephalus Zone from the basal pàrt of the Lower Beaufort
croup. In åccordance nith previous observations based on the study
of tetrapods from the serra do cädeado, the sequence in the
studied àrea rnay have been deposited in the Lète Kèzèniðn to the
Lor^rer Tatarian; in northeèstern Paraná State (Santo Àntônio da

Platinà), hor^¡ever, deposition måy hðve ended earlier.
Other fossils observed in the fornation, such ås nodular

stromatolites (mainly at the basal pðrt of the unit), smalI
gastropods, ostråcodes, àbundànt fish scales (particularly in
northeast Paraná) and trace fossils (mainly in the lower part of
the fornàtion), ðre consisbent \^tith the above*mentioned
paleoenvironmental interpretations and do not include any strictly
marine species,

The sedimentàry deÞosits \¡rere classified in 17 types.
Lithologic, biostratinomic and påleoecological evidence suggests
that the predominantly red sequence of the Rio do Rasto Formation
accumulated in qreat shð1Ior,, Iðkes characterized by wðter level
and possibly salinity oscillations !¡ithin än variðbIe ärid
context. The lakes r¡ere surrounded by lowlands, nhich containëd
marginal vegetàtion, eolian dunes and probably ephe¡neral streams.
Flood stages erould have caused the deposition of suspension Lobes

and sigmoidal bàrs near the mouths of tibutaries and turbidites
fðrther offshore in the lakes. occasionally, specialLy durinq the
deposition of the lower part of the srequence, the lakès vrere

influenced by heavy storm episodes; r¡reaker rrave action, such as
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thàL produced by winds, ðlso left marks in many Etatö, throuchout
the formation.

The sequence appàrently beqan to ðccumulàte under quite
arid conditions, follosed by more hu id conditions' probablY in
two distinct intervals, The expressive development of
qlossopterids, pecopterids, bivalves and conchostracans (n.

unJcostdta nlcropolvEonata) would have occurred in the first
intervå1, whereà3 ScltJz<>neura gond\tanensl s ðnd several
conchostràcans aÞpeðred in the second interval ' In the latter
interval may have occurred mild tectonic uplift of the areà near
Reserva-cåndido de Àbreu, as suggested by the presence of two

anomalous diamictites with Large intraclåst5' The upper third of
the formation documents the return of rigorous ärid conditions,
thàt ôlternated \tith only a f eu, short, Iess stevere intervàIs.
Mäny floral and faunal gpecies disappeðred at this time' and

eolian dunes invàded the lakes uith greater frequencv' finallv
fi I t inq them up ðnd settinq the stàge for deÞosition of the
Pirambóia Formation.
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R ESUI,IO

O estudo de fósseis e Iitoloqias dà Fornação Rio do Rðsto
(crupo Påssa Dois) ao longo de 1l est,radas do sul ao nordeste do

Estàdo do Paråná e de I estrãdà no extremo-norte de Santà Câtàrina
deu suporte a correlações entre 'as colunas de diversas áreas, à

definicão de bi.ozonas, à interÞretação dos Þossfveis
paleoarnbientes e a novàs considerações sobre a história evolutiva
da Bàcia do Paraná durante o final do Permiãno. .A parte då

següêncía estudada abranoe as porções anterior¡nente deõignàdàs
Membro Serr j.nha (cercà de I/4 då colunå, à partir då base) e

Membro Morro Pelado, cujas caracterfsticas IítoIógicas, no
entanto, não Þarecèn sustentar adequadamente estas eubdirvisões. Do

sul ao centro-norte do EEtädo do Pàråná, nä área aflorante, a

esÞeE¡sura da Formação Rio do Ràsto atinge 420 m. diminuindo
acentuadanante da região
Àntônio da Platinà, onde

São Jerõnimo dà Serra p¿¡rå a de Sànto
encontrarn porções nàis mèrqinai:s da

de

sle

bacia.
Às análises dos fósseis (formalmente descritos em outros

trabalhos especialnente preparados para esta dissertação) buscaram
dados påIeoecológicos, de corre I åção interbåcinal,
bioeetratonÕnicos e bioestratigráficos; também fundånentaram a

maior parte d¿¡s correlàçõeB entre oÊr afloranentos e entre as
seções colunares compostas, tendo Þernitido estimàr oa mergulhos
àproximàdoa daa canèdab (entre 0,5"'e 0,9"') e, em alquna casosr oa

rejeitos de falhas de gråvidåde (muito frequentes na região do

Àrco de Pontè GroBsè) .

À distribuição, a diversidade e a abundância de

conchostráceos dão sustentação a zoneamento bioestràtioráfico
relativànente detalhado, comportando, em ordern ascendente, as
Zonås Cyzicus sp. , l¿lonoJeala unicostdta ùicropolygondta,
Pdrdnaled¡d supind-Asnussid EÞ,, Asnussia reqularis (que

compreende a Subzona PdldeolinnàdiopsiÉ Éubaldtd) e o "Intervàlo
de conchostráceos superior". os conchostráceos evidenciän
principåImente àmbièntes continentåis de áçuas rasàs,
relativamente quentes e são tfpicos das regiões semi-áridès. Estes
fósaeiE nåo logråràm importantes correlações interbacìnais.

' Os bivalves, relativamente comuns na Þarte inferior dð

formåção, estão distribufdos nasr Zonas Lejnzia sinilis (inferior)
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e ? PdjaeonuteLd pldtlnensjs (superior, com a Subzonè Nothoterraia
dcdÍindtd em sua porção inferior). AquelaE formaB da segunda zona,
incluindo aleunås similares a espécieg do Permiano Superior de

outräs regiõeB gondvånicâ5, certamente repreErentam ånbientes
continentais de águas calnàs. Já os bivalves da zonà inferior
parecen ser endênicos, de águas un pouco mais açitadas,
Þossivelmente corn salinidade màis elevadà.

Os megafósseis vegetais poasibilitaràm o estabelecimento
das zo'¡as PecopteÍis doJianitjj (inferior, com 3 subdiviaõee) e

schizoneurd qondetdnens¡s (superior, com 2 subdivisões). Os

elementos são tfpicos da rlltiLma fase de desenvolvimento da Flora
clossopteriõ, permitindo correlação principàlmente com o Grupo

Eccâ superior, GruÞo Beàufort Inferior e a Formäçåo Madut åbisð do

sul da África e a Fornaçåo Raniganj da fndia. Estes fósseis
ocorren etn relativà àbundåncia, mas são pouco reÞresentåtivos dà

vegetaçåo globàl e apresentan diversidàde não muito elevada. Há

diversos elementos com possfveis adaptações xeromórficas,
À ànálise pålinológica de uma ðmostra da localldåde-tiÞo do

Membro Serrinhà, praticamente da båse da Formação Rio do Ràsto,
sugere correlação principalmente con os paI inonorfoe dos depóB j.tos
da zona Tdpinocephalus da pårte inferior do Grupo Beåufort
Inferior. Endossando ainda aB correlåções anteriores indicadaE
pelo estudo de tetrápodes da serra do cadeado, a deposição da

unidade na área estudada pode ter ocorri:do no intervalo
equivalente ão Kazåniano superior-Tatariano Inferior, tendo
possivelmente cessado um Þouco màis cedo na região de santo
Ànt6nio da Platina.

ALém dos fósseis t¡encionados, åinda foran constatados
eEtronätóIitoE nodulåres (pârticulèrmente nð basê da formaçåo),
pequenos gastrópodes, oetracodes, eBcånas de peixes (em maior
abundåncia no nordeste do estado), e ainda icnofósseig
(pr j.ncipalmente na porção inferior da fortnaçåo) . Estes fósseis
apoiam as interpretðções anbientàia já mencionàdas ou, Þe1o menos,

não parecem indicar ambientes eEtritamente màrinhos.
Os depósitoe sedimentares, guase todog avermelhàdoE, exceto

na porção basal da sesüência, foram classificadoe em 17 tipos, o

conjunto das evidenciåE litoIó9icas, bioestratonômtcas e

paleoecoló9icas sugere que a Formação Rio do Ràgto representà
deposiçåo em grandes lagos rasos, cotn oscilação freqüente do nfvel
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de ásua, da área de recobrimento e possivelmente tèmbém dà

salinidade, sob condições climát.icas variavelnente secasr; suÞõe-se
que os lagos eram limitados por terras ÞreÞonderant enent e baixas,
com dunas eólicas em extensas áreàE, vegetação melhor desenvolvida
próximo às nargens, e drenagem provavelrnente efênerà, Àpenas

efetiva nos eventos de chuvås torrenciåis. Os lobos de suspensão e

as siqnóides, acumulados nos lagos próximo às desembocadurae dos
cursos de água, assim como os turbiditos das regiões de costà
aforå, deve¡n atestar as ¡nai:ores descargas durante às che j.as - Em

certàs fases, principalmente durante a deposição da netade
inferior da formação. a dinåmica dos Iagos parece ter sido
influenciada por intensas tempestades; osci Iações màis fracðs,
cono as provocadas pelo vento, deixåråm mårcac èm diversos
depósitos da base ao topo da seqüência.

Os dados apontàn pàrå a incidência de uma fðse inicial de

condições climáticas bastante Êecas, provavelmente sucedida por
dois importàntes intervalos de nelhora climática; o prineiro
intervalo um pouco mais úmido é caràcterizado pelo desenvolvimento
expressivo de glossopterldeas, pecopterfdeäB, bivalvès e

conchostráceos (Ì¿1. unicostdta nicropolygondtd) i o segundo é

representado, principalmente, pelå ingres6ão de Schjzoneura
gond ànensi s e pela máxima diversidade em conchostráceos; durante
este intervaLo Þode ter havido 1içeiró I evant amento,/bascu I åmento

tectônico da área de Reserva-cândido de Abreu, suqerido, em parte,
peLa ocorrência de grandes intråcIästos en doiE dianictitos. o

terço superior da formação evidencia novo acentuàdo
recrudescimento climático, aparentemente com pouc¿¡sr fases de maior
umidade, tendo provocådo o desåpärecirnento de diversas espécies da

fauna e dä flora. Há registro de invasões cada vez mais freqüentes
dos lagos por dunàs eólicàs, até a sua coLmatação definitiva, a

quaÌ representa o infcio da deposição da Formação Pirèmbóià.
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diversas instituições graças à solicitude de Jairo de S. Taddeo,
M.Cristina de Moraês e E. de P. Rodrisues do DMGA-IPT, C.M,
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mencionadås àcima, encontram-se: og gedloqos Roberto F. Daernon
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EXPOSIEÃO DO TE}IA

].. INTRODUGAO

WHITE (1908) foi pioneiro na distinção de uma rmportante
seqüência de litologias predominantemente vermelhas da Bacia do

Paraná, 9uê julqou distribufdas do Estado de São Paulo ä região de

Santa Maria, no Rro Grande do SuI. Referiu-se ao pacote através da

desrçnaçåo "Camadas Uermelhas do Rio do Resto", derivada do rio
lromönimo prcíximo à seção na estrada Lauro-Mül ler-São Joaquim, no

sul de Santa Cat,arrna, onde estabeleceu as bases da classificação
estr-atigráfica dos depósitos gondvånicos do Brasil.

Com o avanço dos conhecimentos estratrsráficos da Bacra do

Pårarrd, a unidade påssou a ser chamada "Fornaçäo Rio do Rasto" e

atl'rburda a parte super-ior- do Ct'uÞo Påssa Dois, ÞoFérn, a Bua

abrançêncra for drver-sas vezes modrfrcada e a gua orlgem confrnua
ser¡do guestior¡ada. Embora nð unidade ha ja registro de

interessantes fdssers como bivalves, conchostráceos e megafcÍsseis
veqetais, r-elatrvamente poucås informações de valor prático têm

sido obtrdas através de seu estudo. Àparentemente, so há certo
consenso nå interpretação de que å maior parte da Formação Rio do

Rasto se deposi tou no Permiano Superior, em ambientes de

sedrmentação continentais. Estes problemas e å conhecida
pocencral idade pa 1 eonto i os i ca dos depósi tos da f ormaç,ão

estrmularam a realização da presente pesquisa.

2. TRABALHOS ANTERIORES

2.I. Estrat igrafia

A tabela I mostra o posicionamento da unidade aqui estudada
nas mais relevantes subdivisões estratisráficas elaboradas para a

Bacra do Parana.
I^JHITE (1908) rncluiu as "Camadas Vermelhas do Rio do Rasto"

nð Série São Bento e considerou os depósitos vermelhos triásstcos
de Santa Marra (Rs), po.rtadores de vertebrados e de troncos de

vegetais, como parte da mesma seqüêncra. Tal correlação foi aceita
por vários anos e veio a ser reforçada pela supos ição de que esta
unroade e a subjacente - "Estrada Nova" - apresentariam bivalves
fosseis (DU TOIT, 1927; REED, 1929a) e restos vegetars (DOLIANITI,
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l-945) de idade triássica. No entônto, DU ToIT (L927) jâ se referiu
ås dificuldades no reconirecimento do limit.e permo-trráBSico, umà

vez que foi constatadè à presença de fóssej,.s permianoE, tais cono
MesosauÍus no "FoIhelho Irati " e Lycopodtopsis derþyJ no "FoIhelho
Estråda Nova", sem ter sido localizada uma descontinui.dade entre
às unidàdes. oLIvEIRÀ (1932) tåmbém estranhou sue REEÞ (I9Z9b)
t.enha àtrrþufdo idðde càrbonfferà àos conchostrdcêos encontrados
em nÍveis quàse equivàletìtes aosr dos bivalves (REED, I929a) ,

consider-ådos triássicos- MENÞES (1945) âÞontou diversoB àrgunentoB
contra a classificação em viçor e, finalmente, coRDON JR- (1947)
apresentou umà novà ctåssificação estrâtigráficå, váIidà åindå nos
dias àtuà j.s, ð qu,rl distinçue ä Formação Rio do Råsto da Formação
Säntå I'lårià.

GORDON JR- (I947) aubdrvidiu a Formàçåo Rio do R,rsto noa
MÈmbros Serrir¡hä e llorro Peì.ódo, A primeirä subdivisão corresponde
ás "cðmadas serrrnha" em MoRÀEs REco (1930) , cuja designação
derivè da localidade da Serrinha dos Måchðdos, situädð è 13,9 km

ao sul de Rio Azul e a 8,1 km äo norte de Màllet (PR) (figs. l, B-
I0) , onde forån coletados bivàtves estudàdos por HOLDHÀUS (I918) e

REËD (1929å), a1ém de qlossopterfdeaB ðnålisådðs Þor R. Zeiller
(äpu¿ OLMIRÀ, 1918).

orr.ç1nàImente, os deÞositos do Membro Serrinha foram
descritos como "folhelhos ärenoaos horizontðlmente lamlnados,
cinza-avermelhôdos e cinza-esverdeados". GORDON JR, (1947)
mencíonou sêr diflcil identificàr IocaLmente o contato entre esteg
folhelhos e os do Mehbro Teresina da Formação Est.rada Nova
sotopostå; alndê assim, a maior guantidade de areia e de silte, e

a äusèncra de nodulos siLicosos serviriam Þåra identificär äs
cðmàdðs basais da Formðção Río do Råsto. O Membro Morro PeIàdo foi
definido formalmente nà seção descrita por WHITE (I908), na

estràdä Lauro MülIer-São Joaquim, en Santa Catarina, nas
proxrmrdades d,fs enc.oatâs inferiÚree do Morro pelàdÕ. Est,f
subdivi.såo seriå cåràcterizadã por Iítotogiàs de coloràçåo mais
roxa, com predominàncià de srltitos e alguns arenitôs. Em toda à

iormaçåo seria evidente à lenEicularidade dae canadas, seu rápido
acunhamento e biselamentö Iater¡ j., GORDON JR. (I947) observou que

o I'tenbro Morro Pelado aparentemente estariä ausente no norte do
Estàdo do Pårànã- A Formäç,ão Rio do Rèsto eguj.vaLeria å parte
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superior d,i "Série" Pässó Þois e seria BobreposLa discordantemente
Þe 1ð "Série" São Bento.

MÀACK (I947) apresentou outrð c1ùssificaçåo dà Série Pðssa
Dois, tambén parcialmente utilrzada por BEURLEN (1953, ]954,
I955) , porém não amplamente àceità. O "cruÞo" Estrðda Novà
incluilria ås c'ämådas serr-ä Alta (ou t'ormaçào Ëstradå Nova) e as
"Camàdas Teresrna-SerrÍnhà"; o "CruÞo" Rio do Ràsto seria
representàdo pelð Formåção Esperançð e a Fórmação Poço Preto (ou

"Càmâdas Vermethas" ) .

MENDES (1954a. b) adotou à c1àssificaçåo de GORDON JR.
(1947) , porém as subdivisões da Formação Rio do Ràsto e da

Formação Estrada Nóva ðpenàs teríam a conotação de fácies.
Quàse todos os trabålhos gue se seguíram, referentes åos

Estados do Pärðná e de Santa Catarina, àpresentàràm a mesmà

cLåssificäção, mas alterando ä hierèrquià atribufdå às unidades
(formàçÉio, membro, fácies ou litossona) e situando o "serrinha"
orà nà Formäçåo Estrada Novà, orà nå Formação Rio do Rasto (Tàbelð
l).

Não só cORDoN JR. (1947) encontrou dificuldades no

reconheci,mento do contåto Serrinha-Teresinå. MENDES (L962, 1967,
I9õ9) veri.f icou a recorrència vertical das duas respectivàs
uni.dades, o que foi posteriormente conf irrmàdo por diversos
autores. PETRI & FúLFÀRo (L983) definirðm ð Fornação Est.rådà Novê

cÒmo constitufda pelas Fácies Teresina e Serrinhå, interdigitådäs
entre si. A Formação É:strðda Novà sobreÞoriå a Formaçåo Serra
A1ta, estå ocorrendo interdisitada com à Formação Irati.

Quantô ðo contäto superior dð Formaçåo Rio do Rasto nos
Estådos do Paràná e de gantà Cåtårina, voltãràn a surqir algumas
dlscussões. Desde o trabalho de coRDoN JR. (1947) até o infcio dà

décàdà de 70 considerava-se inquestionável à existêncið de una

importante discordåncia entre as Formações Rio do Rasto e

Piramböià e/ou Botucàtu - a primelra de idade permiana e as outras
de rdãde triássica ou mais jovem, Contudo TOMMASI & RONCÀRÀTI

(1970) e ÀNDRÀDE E SOÀRËS (I971) ådmitiràm que à deposição da

Formåçåo Rio do Rasto se estendeu até o Triássico Inferior ou

Médio. VIEIRA (1973) sugeriu que o contato Rio do Rasto-Pirambdia
poderra ser concordante e gradàcional no centro-suI dà bacia,
PETRI & FúLFÀRO (1983) advogaram que, nas reoìões onde ocorre a

Formação Rio do Rästo, a Formação Pirambdia está ausente;
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àdicionàlmente, mencionàràn que nås bordàs da bacia poderia haver
contàLo transicional entre ås unidàdes permiànas e as t,riássicàs;
portånto, å deposição dà Formåção Rio do Rasto ter-se-ia
estendidoi possivelmente, até o infcio do Triássico, em Þårte,
concomitante com à deposição dà Formação Pirämbóiä. RICCOMINI et
à1. (1984) verificaram que na região da Serra do Càdeådo, no

centro do Paràná, a passagem entre às Formðções Rio do Råsto e

Piramb(ita é transicional, Ào contrário, em outros tràbalhos
relativàmente recentes (ex.: ÀLMEIDÀ, Ì980; cÀMÀ JR. et al.,
]982) , o contãto Rio do Rasto-Piråmbdia ainda é indicàdo da
maneira fradicional, ou sejä, compreendendo umå discordåncia do
fiual do Permiano Superior ao final do Triássico.

MoRÀES REco (1930) hàviå extràpolado a extensão dàs
"Camadas" Serrinha e Tèresinå at.é o Estädo de São Pàu1o, porém, já
anteriormente (apud RÀGONHA, 1978) , os nÍveis equivàlentes ås
unidades começaram a ser designados como "Corumbåtaf". Àindä
persistem controvérsias guanto a classificação estratiqréfica do
crupo Pêssà Dois no Estådo de São Paulo. Àlguns autores (ex.:
SCHNEIDER et a1. , I974) consideraram a Formação Corumbataf
interdiqitada com à unidade Serrinha, àproximadÀnente na área de

limite polftico entre os Estädos de São Pàulo e do paråná.
MEZZÀLIRA (L964) correlacionou a Formðção Corumbâtàf do Estado de
São Pðulo com ås Formações Teresina e Serrà AItà dos outros
estados e mais tarde MEZZÀLIRÀ (1980), conslderou à Þärte superior
do päcote como eguivålente à Formação Estradå Nova, Þossivelnente
âo j.ntervålo Tereai.nå, e relacionou os nfveis mais inferiores å

unidade Serrè Àlta, a guàI inclu j:u na Formåção lratl. cAMÀ JR, et
al. (1982) tambem seÞàraram a Fornaçåo Serra Àlta da Corumbataf e
jul.gåram està última interdigitadà com ås Formåções Terêsinð e Rio
do Rasto (indivisa). PETRI & FúLFARO (I983) co¡nentaram que âB

fácies Teresinå e Serrinha nåo seriam discrimináveis na áreà ao
norte do Arco de PùnLa Grossa, onde corresÞonderiäm â Formaçåo
CorumbåtåÍ. souSA (1985) reco¡theceu tanto a Formação Estradà Novä
(Memb!-os Serra Al.tå e Teresina) , como a Formação Corumbåtaf no
Ëstâdo de São Pãu1o, cujo I imrte geoqráfico coincidiria
aÞroximadàmenfe com à càlha do rio Tietê (Àlinhamento EstruturðL
do Tietè). os trabalhos aqui citados cÕnstituem apenas ðlçuns
exemplos dag controvérsias aindà exlstentes a respeito do alcance
set.entrionå1 dà Formação Rio do Rasto.
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Em reläção às unidådes ðfloråntes no Rio Grande do su1 , as
po j.émrcas são semelhantes- FIcUEIREDO F". (I972) distinguiu ðs
Fácies caveiras e Àrmðda para a Formação Estrada Nova neste
estðdo. não tendo reconhecidô a ocorré¡rcia da Formação Rio do
Rasto. À j,ndà èssim, consr.derou que, em àlguns locaie, a pdsBagen
da Formàç,ão Estråda Novà pårà à sobrejacente, de idàde t.riássica,
seria t.råns jtcionål; no caso dð Þresençä de contåto erosivo, o

hiato deveri.a ter sido curto, Diversos autores ådotaräm a

cIässificação de FIGUIREDo F'". (I972), mðs nem sempre admitiram â
paråc¡Jnformidade nà sedimentação permo-triássica. TOMMÀSI (1973)
desrgnou as urlidades a leste do meridiàno de porto Àlegre,
correl.ðcionáveis com o Serrinha e o Morro pelðdo, como Formação
Rro Pardo. Est,r, por suå vez, estaria interdigitada com a Formação
Santà l'1ària do Triãssico. SCHNEIDËR et a1. (I974) extrapolaram as
suþdi.visões do Grupo Passà Dois da região central då bacià para o
Rro crånde do SUI , tendo relàcionðdo ð Fácies Àrmåda å Formåção
Rio do Rasto. BÀRBERENÀ et al. (1985) opinaram que à Fácies Àrmada
deveriå equivaler ås cåmådas de topo da Formação Rio do Rasto, e

estð pàssàriè gradacionalmente para a Formèçåo Sangð do Cabral, de
rdade tridssica. Tal hipótese estaria fortemente apoiada pela
ocorrènc1a, no Rio Grande do Su1, de tetráÞodes permianos tÍpicos
de nfveis cronoestratigráficos màis altos do que os dè !'ormação
Rio do Rasto no Estàdo do Paranã.

Nas áreas aflorantes do nordeste de sðntå catàrina e do
sudeste do Pàraná foram medidas esÞessuras dà ordem de 120 m pàrä
o Serrinha e 250 m pàra o Morro pelðdo (MENDES, 1954a; TOMMASI &

RoNcÀRÀîI , 1920). pâra a seção-tiÞo da formaçåo, no sul de Santa
catàrina, T4ENDES (1969) citou a espessura de 40 m parà a fácies
Serrinhà e estimou aproximadamente å negma espessurä parå a fácies
Morro Pelàdo; contudo, CÀZZULO-KLEpZIG (1978) calculou a egpessura
då ordem de 90 m parå à subdivisão superior. VIEIRÀ (1973) estimou
ð esÞessura de 150 ¡n pðrå ,f Formação R jL o do Rasto no nordeste do
Pàråná (região de Sänto Àntônio da platina). SÀNFORD & LÀNGE
(L960) medirän seções dà !'ormação Rio do Rasto com mais de 500 m,

entre as regiões centrais do pöraná e de Santa catârina, os
primeiros mapas de isópacäs Þâra a Bäcið do pàràná, elaboradas por
NORTHFLEET et å1. (1969) , indicam espessurås má*imas da ordem de
700 m, entre o centro-oeste do Estado do Paranå e centro-norte do
Rio Grande do Sul ; nestes màpàs, a formaçäo ocuÞà. e¡n sub-
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superffcie, umã áreå àlongada na dlreção norte-su1. estendidá até
o noroesfe do Ëatðdo de Såo PàuIo, sul do Mðto Grosgo do sul, o

Paråguai, o nordeEte dð Argentrna e sudoeste do Rio crànde do Sul.
À Formäçåo Rio do RasLo corresponde à parte superior dà Formàção
Independência no Paraguai (PETRI & FüLFÀRO, I983; HERBST &

LECUIZAMON, 1984), e å seqijènciå inferior dà Formàção yaguari do
Uruquai (ÀZEVEDo et al., 1985), O mðpå de "trend surface änðlysis"
para ð Fornåçåo Rio do Ràsto, elaborådo por FúLFÀRO (I971.)
distingue-se daquele de NORTHFLEET et à1. (1969) principàImente
peIä indicåçãÕ das maiores espessuras nâ região do Rio Grande do
Su] (cerça de 650m) ; o mapå de desvios de "trend surface"
mostraria umð sériè de reoiões dispersag tectonicàmente näÍs
positivas, ]imitàdàs por estreitas faixas måis negativas. cÀMÀ JR.
(I979) ainda apresentou outrðs curvàs de tendência qye interessam
å For¡¡açåo Rio do Rasto, discutidas no f te¡¡ 2,2..

Alëm do posiciot't,tmento dà Formåçåo Rio do Ràsto no contexto
litoestratigráfico, os respectivos depósitos tànbém foråm
inclurdos numà classificação cronoestratigráficà, Þroposta por
GÀMÀ JR. et at. (1982), referente à sèção sedrmentar ÞaIeozö1cà dä
Bðc 1ò do Pàr'anå. Estes äutores defintram a Série Serra do Espt gåo
parà desr.gnär o intervalo de tempo representado entre o finàl dà
deposiçáo Formação lràtr e o final da deposiçåo da Formàção Rio do
Rêsto.

Em resumo, os tr,tbalhos citados acima demonst.ra$ que a

àbrèngênci,ð estratigráfica da Formação Rio do Råsto ainda não
constitui ponto pacffico. Tal situação reflete não só os'distintos
critérios de análise e de interpretàção adotados por cada autor,
colno à escagsez de dádos-

2.2. ànb ¡ent€E e Hístória Deposicional da Fornracäo R¡o do Rãsto
crånde pàrte das indefinlções quanto ao a¡nbiente

deposicionaL da !-ôrmàç¡jo R1o do Rästo são devidas ðo pobre
conhecr.mento do seu conteLido paleontológico, Às impL icações de
cada gruÞo de fósseis na anál ise ambiental são discutidas
sepårãddmente, nos respectivos cãpftulos. Àqui são . expostas às
po1êmicâs de cardter mais qeral.

Desde o trabalho Þioneiro de (rHlTE (I908) até quàse o finål
da décadå de 40, as unidades Estràda Novä e Rio do Rasto eràm
interpretadas cono marinhas, princrpà1ment,e em função à
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identrficação errô¡rea dos bÍvðlves. LEÀNZÀ (1948) foi o primeiro à

criticar a ldentÍficação dos fósseis e ä apontar origem
continental para estàs unidades. MENDES (1949) ainda considerou os

b j.valves do Serrlnha como mar jrnhos, porém, en L952, mostrou-se
propenso â hipótese contrár jr a.

MÀACK (I952) suqeriu que, no ilmblto da Fornação Estradà
Novà, houve pàssagem de condrções salobras pårâ ås de água doce-
BEURLEN (I953, 1954) foi adepto a interpretações sinilares, porém

posEeriormente (BEURLEN, I957) advogou umà progressiva
dulcificação j¿í à pàrtir dos "tempos" Irati. Às bruscas
modificações da fauna no intervalo Teresinå-serrinha
representariam varrações rápidas da sðlinidade devido à mistura de

águås ånterrormente estratifi.càdas. De màneira inédita, este àutor
apresentóu unå sêrie de interpretações mais elaborädàE a respetto
da hiLstöria deposici:onal da "Série" Pàssà Dois. No decorrer da

àcumulàçåo da Formåção Rio do Ràsto, o ambiente deposicional terið
Þassado de uma ämplå baciå para lagoas menores; ao final, ås

condições climâticas teriam passådo a seni-dridas. BEURLEN et. al.
(1955) aventaram um soerguimento do Escudo sul-Riogràndense nos
tempos de deposiçáo do "GruÞo" Esträda Nova.

MENDES (19544) mencionou que à seqüênciå da "Série" Pässa

Doi,.s se depositou em bacia extensa, calma, rasa, com pafs
circundante plano i nenhuma associação faunfstìca seria
decisivamente mârinhû; quase todos os gêneros de bivalves
rdent i fi cados seriàm indfgenos.

PUTzER (1955) suqeriu ambíente subaquoso em 9ràrìdes lagos e

estuários,pðrà a Formðçåo Rio do Rasto.
BIScHoFF (1957) abordou a relação màrinho/continental de

modo urn pouco distrnto: ås camadas marinhag Teresina Þassàriam
qradativànente parâ unidðdes contÍnentais, incluindo a Formação

corumbataf; neste intervðIo teria ocorrido um levanta¡nento a leste
da bacia.

segundÒ sÀNFoRD & LÀNGE (1960) , a "Fornação" Serrinha
representaria a trånsição de ambiente märinho påra continental, o

que teria sido provocado pelo levantamento da ãrea atuèlmente ao

sul dos Pampas e dà áreå de Buenos Àires, atrãvés då desconexão dà

bacia com o mar aberto; as águag continentais teriàm reduzido a

sèl tnldåde do mar lnterlor, porém condições cl imáticas
grådativàment.e mäis quentes deveriam ter limitado ð sui¡ extensão à



reçião entre os cerrtros do Pâraná e Santå Cåtarina ê ào oeste do

Uruguài ; nas dreås sucessiva¡nente expostas, teriam passado è

predominar condições de planfcie de inundação.
SÀLÀMUNI (]963) considerou que as estruturas sedimentàres

do "l'lembro" Teresinå indicariam cl ima quente com evaporação
Èfetivà, chuvas t,orrenc j.ais Þericidicäs e inundäções em grandes
dreas; mostrou-se propeDso à rnterpretar o ðmbiente deposicionål
dos Membros Teresinð e serrinhä como extènsas v,lrzeas.

LOCZY (1966) sugeriu que as "Camadas" Serrinha
representarran àlternånciä de fácieB litoral/sub-litoraI,
depositadas num 1a9o intercontinental afetado por ¡novimentog
epÍrogènicos. Às "Cðmadàs" Morro pelàdo teriam aido acumulädas em

numerosos lagos pequenos.
MENDES (1967), em suð revlsão do crupo passa Dois,

reconheceu que à "Fácies" Serrinha, em contraste å Teresina,
deposr. tou*se em ambiente lacustre co¡n mèior persistêncià das
cond jrçöes e mäior competènciè dos agentès de tränsporte. À

Formâção Rlo do Råsto (=Morro PeIado) repr-esentaria anbiente de
plänlcies de rnundaçåo e LåcuEtre.

BIGÀtlËLLÀ & SÀLÀMUNI (1967) também afirmaram que durànte ð

deposição do Crupo Pdssà Doie nunca houveram condições marinhas
tlpicas. Interpretàrêm que, antes do inÍcio da deposiç.io da
Formãção Rto do Råsto, às áreås de naior subsidència teriåm sido a
parte centràl do Para¡lå e o sudoeste do Rio crànde do Sul; em

seçuida, durante a deposição desta unidåde, ås dreas antes
subsidentes ter-se-iam tevantado; na faixa de afloråmentos, no
norte do EsLådo do Paraná, o sentido prlncipàl de trànsporte dos
sed jrmentos provðvelmente era do norte para o sul; na porção
meridionäl dÕ estådo e em Santa Catarinà, este senti.do deve ter
sido de noroeste pårà gudeste; o trånsporte, portanto,
provavelmerrte era do ).nterior da bàcia Þarà á gua periferia; iseo
explicarià a granulometria fina dos sedimentos da Formaçåo Rio do
Rasto.

NORTHI'LEET eL al.. (1969) inÈerÞretåran o ambiente
deposicional då Formação Est.rådä Nova como de planf ci.ea de maré e

o dä Formação Rio do Rasto cono continental fluvial com plðnlcies
de inundåção; durante à deposição tería ocorrido um levantàmento
na borda oeste e sul dä baciå, Quanto ào àmbiente deposicional,
TOMMÀSI E RONCÀRÀTI (I970) , ANDRADE & soÀREs (1971), vr E rRÀ
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(1973), SCHNEIDER et aI. (L974), RÀMoS & FoRMoso (1976), RODRIGUES

& QUÀDROS (1976) , ZÀINE (1980) e diversos outros ðutores
àpresentåram äÞroximàdamente as mesmäg conclusões. por outro Iado,
RUNNEGAR & NEt¡rELL (I97I) , CÀZZULO-KLEPZIc (1978) e àteuns outros
åutóres nåo modificåråm substàncialmente a opinião expres¡sa por
MENÐL'S (1967).

DÀEMON & 9UADROS (f970), ðträvés de dàdos palinoló9icos.
confirnaram hipóteses anteriores de que no intervà1o deposicional
dos Membros Serrinha e Morro Pelado preval,êsceram condições de
semi-ðridez, porém teriàm existido faixas de mangues màis úmidas.
Diversos outt-os àutùres também conclufram quÈ houve um àqravàmento
dàs condÍções climáticäs no final do permi.àno (FúLFÀRo, L972¡
BrGÀRELLÀ, 1973; RóSLER, 1976a, b; RÀMOS & FORMOSO, L976;
RODRIGUES & QUÀDROS , I976; SoUSÀ, 1985) - Entretanto, CÀZZULo-
KLEPZIG (1978) conÊIiderou àsr condições cl imátic,ts como
provavelmente temperàdas e cfcl icås.

BIGÀRELLÀ (I973), pela primeira vez, identificou depósitos
de dunas eó1icas na Formação Rio do Basto, tendo interpretado o
ambiente deposrc j.onàl como fluviðI e de plàya; por àção de chuvas
na åreà-fonte e ausência de vegetação exuberånte, teriam sido
desenvolvidàs torrentes, espalhadas ä1ém dos cånais anastomosados,
con origem de depógitos rnaciços, "tão freqüentes nà formação".
CASTRO & MEDEIROS (1980), também i:nterpretaräm alguns arenitog
como reÞresentando dunàs eólicas; outroB corpos seria¡n depdsitos
de auspensão em meio lacustre; portanto, estes autores ðlteraram a

trådicional premissa de que todos os corpos Ienticulåres dà
Formaçåo Rtù do Ràsto deveriam corresponder à depdsitos de cana jts

fluviais.
SOARES & LÀNÞIM (I973) expuseram a hipótèse de que no

rntervalo de deposição dos Membros Serrinhå e Morro pelado ocorreu
regressão e assoreamento da båcia por levåntamento das s¡uas
marqens; devido ao soerguimento não uniforme em toda a área, o

hiato Pðssà Dois-São Bento corresponderia à intervàLos
r-Èq 1onà I meDte varidveis.

RODRIcUfjS & QUADROS (1976) , com bàse em anál rses de
minêra jrs de arçi1a e de boro, verificaram que ås pðIeossåIinidàdes
dos ambirentes deposicionais das Formàções Iräti, Serra Alta e

Èlstradð Novd eràm bem màiores na Þorçåo nordeste e ìeste da båci'.à,
tendo suserido, Þràticamente como NORTHFLEET et al. (1969), a
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reàtivaçãô dàs áreas-fonte a oeste e sudoeste (ambientes com menor
salinidade dèvido ao aporte de åguas conti.nentajs). Às condições
de maior evaþoração no final då fase rêgressivà (de sudoeste Þara
nordeste) ter-se-iam manifestado particulormente na região do
Estådo de São PauI o -

GÀMÀ JR. ( l9 79) àpr-esentou Í nterpretåções bàst ante
dlstintas däquelås dos outros åutÒres, Considerou äs unidades
Serra ÀLta, Tereslna, SerrÍnha e Morro pelado como integràdàs num

sistemå deltaico ("Sist.ema Deltåico Serra do Espigão"),
representåndo respecti.vâmente a plataformè epinerftica, o

prodelta, ä frente deltaÍca e a pIànlcie deltåtca. À unidade
corumbàtat reÞresentàr1a ambiente de planfcle de måré; a

temperatura e a pluviosidåde deveria¡n ter sido al.tas; o suprimento
de sedimentos em relaç.ão à subsidêncrå teria sido elevado, com
progradaçåo de noroeste pärà sL(deste. BARBERENÀ et a1. (1980)
encontrèràn nestü hipcttese um possfvel nodelo para explicar å

distribuição dos tetrápodes nå Serrå do Cadeàdo. ÀLMEIDÀ (l9eO)
tårnbëm abordou o tràbàlho de cAMÀ JR. (1929) na análise tectônica
da Bacia do Paråná. Segundo ÀLMEIDÀ (1980) , a espessura
relatrvànente grande das Formåções Teresina e Rio do Rasto nå
depressão central då bäcià sugeriria que â subsidênciå se åcentuou
bastanLe neste j.ntervàlo; contudo, através do sistema deltaico a

oesLe då bacia, o afluxo de sedimentos não só teria sido cåÞåz de
conpensar a subsidénciâ, como t.åmbém teria imposto condições
continentais; à região do Àrco de ponta Grosså dever jtà ter estado
eìï acentuàdà subsidencia e as outrås estruturas marginaiE não
teriam constitufdo relevos àpreciáveis; ao contrário, o Àrco de
Rio crènde ter-se-ià mantido como ¡jrea positivà, com fornecimento
de cIásticos grosseiros as Formações Teresina e Rio do Råsto.
Àinda de acordo con ALMEIDA (1980), apos a deposição dà Fornação
Rio do Rasto, enquanto predoninavåm condições f luvj.àis, ä bacið
terlä experimentàdo um Levàntarnento epiroçënico, cÒm inf c jro dos
fenómenos erosivos, os quais se estenderam por toda a bacia.

ZÀINE (I980) sueeriu que nô permiano Superior existia unà
conpàrtimentação da Bacia do påråná àtravéÊ de uma barreira
geográfica na área atualmente localizada grosseiramente na calha
do rio Itararé.

FúLFÀRo et al. (Ì982) julsaram que a compârti.mentação da
Baciå do Paraná se ðcentuou å pàrtir do permo-Triássico. O
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levantamento dos Àndea f4eridionais terið câusado aeverag
restriçöes à bùctâ, com fortes nudanças do nfvel de base regionàl ,

concomitånte ào agravarnento das condições climáticas, tendo
condicionädo, em parte, a sedimentaçår: predominantemente edlica
das For¡nações Piramböia e Botucàtu. FIILFÀRO et à1. (f982)
verificårâm que eapectåìnente à ârea entre os ålinhamentos do rio
Àl.onzo e do rio Piquiri deve ter manif est.ädo tendênciå Þositiva. o

Àrco de ponta Grosså terià começädo seu Ievàntamento mais tårde,
juntamente com o soerguimento crustàI do Triâssico-Jurássico_

cÀMÀ JR. et al. (1982), para a definição da Série serrå do
Espigão, àdotarðm ã premissà básicà de que ô Formação Irati
representår-i.a o clfmax da trånsqressão mårinha permiana e que seu
toÞo màrcäriå o infcio da seqijênciå regressivå. Contudo, é

necessdrio 1èmbrar que PETRI & COIMBRÀ (I982) observaràm
estruturàs rndicativas de águàs muito ràsàs em depcisitos da
Formação Irðti, o que sugere que a regressão talvez tenha se
iniciado äntes do final da deposição desta unidade. Também

mencionàràm a ocorrêncía de anidrita em depósitoa de subsuperffcie
(Estado de Såo Pðu1o) .

PETRI & FúLFÀRO (I983) sugeriram que diversas feiçöes
semelhäntes ås encontradas nos depdsitos de planf ci.es de maré
poderiam estar relåcionädås a flutuåções prolongadas dà
pluvrosldàde regional e não à nar-és, uma vez que, segundo os
autores, faltðm evidÈnciðs pàleontoldgicas parè confirmdr à

existéncia de mares francos. Interpretaran å Fácies Teresinð como
Lagunar regr-egsivå. com ùreå fonte a sudoeste (âscensão do Àr-co de
Ponta crossð) , sob influència de intensa evdporåçâo,
principalmente na região nordeste da bacia; å Fácies Serrinha
representàriå "avanços progrðdäcionais de clásticos dè ÞlànÍcies
coateiras sobre deÞcisi.tos da Fdcles Teresina", depositadè sob
condições gradativåmente mäis subåéreàs. pE't'RI & FrjLFÀRO (I983)
interÞretàrùm ,r É'r)t-mãçåo Rro do RðstÐ (-Morro Pelado) como geràd,ì
5ob condições contirrentais fluviais, com rios ànastomosantes
1s.rc), porem sem 9ràndes cânais fluviais, tendo predominado as
fácies de tr:a¡rsbordamento (de båixa enerçia) . o sistema fluvià1,
provavelmente, di.rtçiâ-se para o sul. (Torres) , onde supostðmente
teria havido certa conexåo com o mar. Os àutorês aventaram que o

ÀI inha¡nento d,: Tietê deveria ter estädo inâtivo nos ,'tenpos"

corumbatåf, porém com reåt1våção durånte a acumulação då Fornàção
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Rió do Råsto. o Escudo Sul-Riogra¡rdense teria proporcionàdo å
deposiçåo de cunhag cLásticas.

MENDES (1984a) teceu uma sêrie de comentários sobre as
incollsi.stè¡1ciàs ätualmente verificadas quðnto às interpretàções
dos pdi.eoambientes do crupo pðssa Dois. por exemÞlo, criticou o
"Sistema Þeltäico Serrâ do Espigão" ideâlizado por cAMÀ JR-
(I979), por diversas r¡zões: as estruturas sedimentares da Fácies
Teresina seriam evocativas de ambientes mðis rasos do que o
prodeltaj.co sugerido; haveria discrepånciag entre os depocentros e
ås direçeies de transport.e; hàverra o problema de escàIa; e,
finàImènte, nem todàs as unidades consideradas no rnodelo poderiàrn
estar laterèlmente relècionàdäs devido ås suas distintas idådes.
MENDES (I984) considerou admissÍve1 interpretår a Fáciea Teresinà
comù origÍnådà em ðmbiente de plànfcie de rnaré, porém com as
seguÍntes ressålvàs: esta fácies possivetmente estäria combinèda
com outrås, como as de ambiente lågunar ¡ Þofeuê "seria
probìenâticÕ preenchet- à baüia j.nteirà con uma única fácies,'- O

àutor questtonÒu o destino das fâcies verdadeíramente marinhas e

se estås t.erièm qradado pårà o àmbi.ente fluvial do Morro pelàdo
sem uma fase làcustre intermedidria; sugeriu que à sua åpãrente
ausènciä talvez se devå ;l erosão posterior dos respectirvos
depósi.tos, ou parle poderia estar preservada na plðtðformð
cont i nentð L åtlånticå,

À presenLe abordagem sobre ðs principais hipóteses
levantadas a respeiLo da origem dà Formåção Rio dó Rasto denonstra
que hè¡ diversas divergèncias quanto ås interÞreLações ambientais.
portânto, åir¡då faltam importantes fundðmentos pärã sustentar
reconstituiçöes mais fidedignäs dà bàcia no intervalo considerado.
Embora muito discutidas, as questões referentes å salinidade do
meio tàIvez sejûm contornávers com maior fàci l idade. certàmente
mãrs grave é a caréncia de informações precisas que digðm respeito
ão entendimento da dióâmica de sedimen!àção na bacia e ¿t

påjeogeomorfoloçia, pr j.ncipalnente no contexto tectónico e

cl.imdtrco.
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3. ÞEFINIGÃO DAs },f ETAS

Serlà presunçoso julgar que a presente pesquisa poderia ser
suf rcieltteme¡rte abrangente parô aventurär propostãs inovadoras na
interpretaçËio da paleogeografia, da paleocl.imatoloqia e da
história da Bãcia do Påràná no intervalo equivalente à deposj.çãó
dà FormaçJio Rio do Rästo, Àindå assim, seu objetivo princiÞaI é o

¡-orr¡ecimento de novos dados, princlpalmente pal.eontolóqrcos, I)arå
ð suå apl icaç.io neste sentido. Foram estabeìecidas as seguintes
metas:
a) -Descriçåo e interpretaçÊio das litologias dä Formação Rio do

Ràsto ao longo das principais estradas de rodagem na sua área
de åflot-àmentos, no Estådo do paraná, incluindo o extremo norte
de Santa Càtàrina (f ig. l).

b) -coletå sÍstemdtica de fósseis e aproveitamentô de àmostràB
pr-eviamente. coletadas, Þárå à sua descrição, classificação e

interpretação, com ènfase aos conchogtráceos, bivalves e

megaf ossei-s vegetais; estudo de olrtros 9ruÞos de f cissèis
conforme a suä representàtividade e Ò julq,lmento da sua
impÕrtáncta Ém re1õção åos objetivos åImejådos.

c)-Correlação entre seções colunares compogtas e avðli:ação das
tendênc i as verilicadås.

ci) -2oneðmento bioestratiqréifico com base nos conchostráceÕs,
bivålves e megafcisseis vegetäis.

e) -Apreciação dos resultados obtidos.
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I'iETODOLOE I A

CLASSIFICAË¡{O LITOESTRATIGRÁFICA AOOTAÞA

Em vrstð dàs variadås subdrvtsÕes l"itc,estrdtigrdflcag J¿i

ùpresenE,tdas Þåt-,f o Permir.fno SuÞerior dà Bùc1à do pär.fnå (TabeIa
1), são aqui ôÞt-esentàdÒs algurls escLörecimentos sobre o intervàlo
abr,lngido no pl-esente estudo, sem o intutto de redef i.nir äs
unidådes.

AdÕtou-se ,l c1össtficaçåo litoestrot.rgr,lf tca de SCHNEIDER

et al. (1974) ou cÀMA JR. et à1. (1,982) , que corresÞonde
äpr-oxr.madamellte å c j.,tssrf icaçåc) orÍ9inðI de cORÞON JR. (1947).
Portanto, collsiderå-se a porção usuäImeute desisnàdä "Serrinl.¡a',
coìTrÒ pàr-!e da Formäç3io Río do Rasto (Tðbèið l. ) , Devido à

interdigitaçðo dd !'ormaçåo Rio do Rasto, nð bðse, coììì a FormðçÊlo
Tereslnd e, aparentemerrte tamþém no topo, com a FÒrmação
Pirambdià, foram tentaLivðmente estabel,ecidos alguns critérios
Þrdtrcos pùr'a ù delirnitaçäo verLica). aproximada cla unidàde.

Nd ,irea de afloramentos do centro e do sul do Estådo do
Par¡nd, à pðssùqem dù Formaçåo Teresi.nâ pära å Rio do Ràsto foi
ùorrsi:derada reconhecfvel através de:
a) AÞðreclment.o de seqüèrrcias com estrðtos pouco esÞessos (0,3 ð

I , 0 m de esÞessut-à ) , freqúentemente sem grànde cont i nuiddde
laterä1, compreendendÒ litolóqi,rs diversificadäs com evidènciùs
de deposiçäo em åquås rasäs, porém não incluindo cälcdrios
oolfticos, nem fendas de ressecäment.o em qrande profusão.

b) ocorrë¡1cj.a cdrêcterfsti ca de um pacote bem definido,
suposiamenf,e de grande extensão l,iteral, com aproximada¡nente l0
¡n de espessura, formado Þor arenitos e siltitÒs cinza
calclferÒs, muÍ to comÞactos, apresentando principalmente
acamdmento lenticular e/ou otrdulado ("r{ävy" ) e grande
abund ånc:. a de icnoióssers.

Apos a conclusão dos trab,tlhos de campo e â construção de
seçôes colur¡ares, constatou-ae que ð porção aqui àbrangida do
Serrìn¡ra pt-ovavel.merìte é metìor do que à ampl it.ude usuðlmente
atribuÍda a unidade (cf . MENDEs, 1967). pot- outro Lado, ao longo
de divers¡s seções (ex.; resião de União da vrtórrè,
Prudentópolrs, sert'å do cadeado e são Jeröntmo då serra), há
passaqem ðbrup¿a entt-e as Fot-müções Teresina e Rio do Rasto devÍdo
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ä presençä de faLhamentos de qràvidðde. A constatação de um únicÒ
pùcoEe esÞesso e muito comp,tcto de rochas calcfferas cinza em

Þratlcðmeltte todas äs sèçõès (ftem b) äpðrentemente constitui nuÍì
critërio bastånte ritil nas correlaçiJes e no reconhecimento do
limite entre às formações. Este pacote sobressai em rel.ação às
Iitoloeiäs ädjacentes, comumente rnurt.o intemperizädas, tanto då
"bàse" dà Formação Rio do Rästo, como do toÞo rla Formàçåo
Tel'esinð, o pacoùe sempre foi reconhecido em Þroximìdùde
estråtrgráfica aos nÍveis de ocorrênciå de LeinzJd srrrJJJs e de
outr-os bivalves exclusivos dà Formaçåo Rio do Rasto. Nà parte
inferior dð 1(-,cal idðde-tipo do Membro Serrinha também eståo
presÈntes estag mesmas litoloqiðs,

No nordeste do Estàdo do pðrànã , a d i st i nção entre å
Formãçåo Terestna e å Rio do Rasto é bem mais diffcil, tanto pelas
próprias caracterÍsticôs l j,toloçicas, como pel.a pequelrð espessurð
dðs unidades nà resiåo; aiDda há Þroblemas devido ¿¡ intensa
conparttmentaçåo da áreð por fðIhamentos. Nesta ãrea, forarn de
grande vðI ra as descobertàs de conchostráceos, atribufdos à
Pormaç.lo Rio do RasLo, e os nfveis de calcários silicificados, its
vezes, oolfticos, considerados como Þertencentes à Formàção
Teres i na .

Confot-me exposto à¡lteriormente, d maiorià dos autores
considerð o contato entre à Formaçåo Rio do Rasto e å Formação
Piramboia como drscordùnte, Õu rnesmo öngul,ìr (ÀLMEIDÀ, l9B0; cÀMÀ
JR. et al., 1982). Entretanto, tâmbém já se àventou que haveria
passäçeft gradacional de umå unidade pðrð ù outra (vlEIRÀ, 1973;
HICCoMINI et a1., 1984) , Nð redlizùçåo d(ì presente trabaLho, de
f¡to, confirmou-se a i¡:cidèrrcra de litoloqiås simil¡res às da
l'ormâçåo Pil-ambóià rìð porçåo superior de diversas seções da
unidade em pauta (Èx. ; na região de União dd Vitóriö,
Pr-udentópoÌis, Serrð do Càdeðdo e São Jerônimo dä Serrà). por
räzðes pråLicrs, eståbeleceu-se que o ,,contato,, est,l posicionado
acima da mais alta ocorrènciä de pelitos homogêneos avermelhädos.
o àssunto vo j.t¡ a ser d j.scutído nog capÍtulos subsequentes,

Segurldo SÀNFORD & LANGE (1960) , MENDES (L967T , SCHNEIDER et
al . (1974) , PETRI & F\rL!-ARO (1983) e diversos outros ùutores, ,r

"unidàde" I'lorro Pelãdo seria distinçulveI dà ',unidade" Serrinha,
nrincipaìmente Þeìos arenitos comumer¡te lenticulares ou também
tabulares, mõcÍços, com estt-åtificàçâo ,'horizontal" ou cruzadè
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dcanèlada e Þelos pèlrtos quàse semÞre àverrnelhados e com finas
laminações p i a no - p a r a I e L a s . Ëm contraposição, nos nfveis måis
inferiores prÈdominärram pel ltos c jlnzentos ou esverdeados, com

mðis freqüentes Laminações onduladùs e estrutura f1àser. No

desertvolvrmento do presente trabalho, por um Iado, constàtàrðm-se
arenitos lenticul.öres em nlveis estratigrdficos rnuito båixos da
formðçåo e, por- outrÒ lðdo, estruturäs ondulådås em ðbundåncia
pra¿ic,lmenf,e nù topo dù formdçáo (fiqs. 89 e 90). O ct-ttério da
colordção das I i tologrås Þàrð distinquir à unidðde serrlnlìä da
Morro Peìddo pårece iguàImente pouco consistente devido å

recorrência de Þelitos cinzå em vários nfveis da formaçåo, sem

corrsrderaÌ' às Þol.êmiüas exisf,entes sobre à origem clð colorðç;Io,
Näs åreðs åbrängidas do presente estudo, têm-se a ',unidade"
Sel.rinhâ sequramente representada apenas onde se constatou a

prÈsençð de bivalvÈs como LetnzJa slìn j I ts, quåse gemÞre

Þreservðdos em arenitos r¡uito finos ou sÍltitos amarelados,
confor-me comentado ècimd, ð Þorção àcuradamente anal isada,
aLribufvel à unidadè SerrÍnha, aparentemente é menor do que na
acepção originå1 (coRDoN JR., 1.947), Em cada seção, ð cercå de 15
,r 50 m ðcima dùs nfvers com os bivalves exclusivos dà unidade
serr j.nhð, ðparecem as primelras l¡.tol,o9iås avermelhadas, porém
aindä com muito freqLÌentes estruturäs indicðtivås da ação de
ondas, e não obrigatoriàmer¡te Ientes de ðrenitos eÌì grande
abundâncið. Em face dest,rE obset'vaçöes, preferiu-se não considerùr
a Formaçåo Rio do Ràsto subdivididð em membros, A väriedade e å

distribuiçåo das litologias dà Formäção Rio do RastÒ comÞortariam
a definição de diversos litossomas ou de fácies com esta mesma
conotaçðo (cf . MENÞES, 1984b), porém indeÞendentes das Bubdivisões
ånteriormente estèbelecidas, Entretanto, àpesar dá preferêncið en
não fazer uso dest,¡s subdivrsões, suð mençåo ainda é necessdriä
por eìas representarem, muitas vezes, o unico referencial parà ð

recuperaç,lo dðs informaçöes dà literaturð. Deste modo, o "Membro,'
Serrinhå deve ser aqui entendido co o ã porção basal da Formðçåo
Rio dÒ Rasto, ab¡ixo dð seqiièncÌà Þredominantemente avermeLhada; o

"Metnbro" Morro Pelado, portðnto, enç1obä toda a porção restante
(cerca ðe 3/4 d¡ formação), coincrdrndo, nd base, ðproximädamente
com os primerros nlvets em que há grande abund¿incia de megafósseis
vegetais.
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2. TRABALHOS DE CA¡.IPO

os tràbðlhos de campo foram realrzadog em 6 etapag
previarnente progt-àfiådds e em mà jts duas etapas comÞlementares,
somàndo um tôtal de 36 dias de atividades, sen contår o tempo
gôsto nas viägens. ÀLén da colåboração do orientador, Dr. oscar
Rösler, tíveram a part.ícipaçåo de silvið czäjkonski, victor
czajkowskr, Eleuze Mendonçà e HÕerard-peter K, Dàvies.

Os trðbðlhos de campo consistiram no levantamento de seçõeg
(àÞroxrmadamente como prescrito em MENDES, t9g4b) e na coleta de
fóssers (conforme os métodos expostos em RösLeR, L9g6), ao longo
das prlncipÀis estradas nô äreå de àflorÀmentos då Formação Rio do
Rasto, no Estado do p,rraná e de Santð catarina (fÍg. l.) .

A Iocà1. j.zaçåo dos afìoramentos, äqui apresentàda em måpàs
na esc,ì1ô de l. :100.000 ou menor (f igs . Z, S, B, Ll , ItS, Ig, 22,
25, ?,8, 33 e 36), fc¡i dÈtermr11ðda com base em:

a) FoIh,rs topogrdf Ícas nð esc,il.a I; S0,000 na regiåo de s,lnto
Àntón1o da pIàtina e Ribeiråo do pinhðl (equidistàncj.a das
curvàs de nfvel de 20 m) e nð escala de I:100.000 nas demars
regiões do centro e sul do Estado do parar¡ËI e norte de Sðnta
Catårinà (equidistiinci:d das curvas de nfvel de 40 ou S0 m).

b) Mðpas de traçados de estradès na escala I:1.00.000 e I:25.000 e
plantas de consLruç,ão ou de pavinentaçåo de estrådas na escala
de l- ;4.000 ou I; 2,000 (equidist,âncið das curvas de nfvel de 5

m) dos ProJetos de Engerlì1,rria do DepartärÌento dÉ Estradas de
Rodðgem do Estådo do parðná e do Departämento NacionäI de
Estrðdas de Rodagem (anos de 1977 a l9S2). Foi possfvel o

acesso aos pt-oJetos relàtivos ås seguintes estradas; BR 2ZZ, BR

373, pR 239 (trecho Reser-vd-c¿lndido de Abreu), BR 326 (Rodovia
do Café), pR 90, pR 2LB (a leste de Jundiàf do Sul.) e BR 153
(trecbo Sðnto Ànlönio da platinð- Ibårti; trecho da região de
Jacarezinho).

c) Fotoqrafias aéreas d¡ Àerodat¡ consultðdðs no Instituto de
Terras e de cdrtogrðfia dô Estådo do pdràná e no Instituto de
Pesquisas Tecnol.cjgicàs do Estadô de Såo pàu1o, na escala de
l;25.000, das reqi,5es da BR 476, estrada Rio Azul-MäIIet-
Dorizon-P.iul.o Ërontin-Rondinh,l (conjunto de fotogrùfiðs
incomÞleto), BR 373, pR 239 (Reserva-cándido de Abreu), BB 326
e estrðc¡,1 Santo AntOn¡.o da platina- Ribei.rào do pinhal. Forðm



IB

tambéni cor'ìsultðdäs fotografias äéreds na escala l:60.000 (I965)
da reqião dãs estrðd,ts BR 277 e BR 323,

os aflorðmentos foram denominados de acordo com a Þosição
geoqráficù (m¡rcc¡s quilométrlcos das estradas ou diståncias aos
pontÒs de referénci¿, tais como c j.dðdes ou vi làs) e,
ädicionalmente, no cäso da presença de fõssèis, forðm numerados
obedecendo å ìistã de registro das Iocalidades foss:. lfferås (sisla
ÀF/cP), organizadà em äpoiro å CoIeção paleontológica dù Instituto
de ceocièncias dè Universidade de São pâulo. No totäI, forðm
descobert.ts cerca de 140 loc,lt idades fosst I fferas (vrde ÀÞêndice
r).

À l jlsta abaixo rtliorma os trechos de estràdas invest j.qados
e sintetizð os dädos de cåráter geraI. Em vistå da correlaçåo
entl.e os àfLoråmentog ser fortemente prejudlcadà nas âreas
divrdidas em blocos por f à1ìlamentos de çrðvidðde, deu-se étlfàBe
especial ä este aspectô; comu[ìente há diques de diab¡f sio
lnsEä1.àdos nestàs zorras de fràquezà.

a) Estrada PoGo Pr€to-Porto Un¡ão (BR ZB0), SC (fiçs. 2-4):
Às observações for"äm realrzadas ao longo de aÞroximadamente 20 km

da estrada (não påvimentädå) de direção médið NgSt{, e no kn 424 +

600 dð Ferrovið poço preto-porto Untão, prdximù â estação de poço
Preto. Há pol¡cès exposições neste trecho, porém um àfIorämento ë
muito siqnÍficåtivo pela divers¡dade de conchostráceos, estudados
por REED (].929b) , MENDËS (1954b) e ROHN (1987) . A cerca de 6 km a
oeste do rio Timbd, foi observado um dique de diabásiLo, porêm nåo
foi posslvel determinar se está relàcionaclo a falhamento de
gravrdade. Embora não tenhà sido interceptado o tópo, nem a base
då fQrmaç,lo no trecho percorrido dð estrada, concluru*se que ås
cår'ùcterÍsttcas dos ãf loì-ð¡tìentos, assim cono a suä Iocöl.izaçåo,
evocam a porção média a superior då unidade (não a ',Fðcies"
serrinhð, como havia sido sugerido por MENDES, 196g).

b) gR 476, PR (fiss. 5-7) t Às observações forðm reðlizadas
do km I80 a 230 da estrada (pavimentàdà) , aproximadamente entre o
Arroro LäJeàdo e a ponte sobre o rio Iguàçu, no acesso a Uniåo da
Vitdria; as exposições slgnificativàs ocorrem a sudoeste do rio da
Val'çem crande, correspondÉntes à porçåo médiå a suÞerior da
formação. À drreção médra do perfil é N60E, quðse perpendicul.ar à
ràixà de afloramentos da reqlåo. Neste trecho foram descobertas
dlversas locar idades com grande àbundåncia de megàfcisseÍs



L9

vegetais. FercÒt-reu-se tã¡rbén å estradå (não påvimentadà) entre
Päula Freitas e o rio do Soldàdô. Uma importante fatha ou sistema
de fðIhås provåvÈltììente tlorrrdis de dir-eçåo not-oeste ocorre na
ùLtura do riú J,f r,aracà, perceptlvÉ1 pelas f e).çöes geomorfológic¡s
e pel.a Þassðçem súbit.à da !'ormação Teresir¡a pðrå å Rio do Rasto à

sudoeste clo rio, onde deve tÈr ocorridÕ um abaixamento do bloco.
Prõxrmo åo km 214 dà estrada há um dique de diabásro, porém não
par-ece esf,ùl- t-el.ðcion,tdo a füIhàmento com grande rejeito. Nð

expc)srçâo èm frente å ponte sobre o rto Iguàçu, em União da
Vitóriå (kn 229, /, ftqs. 1I0-l.ll) é possfvel obser"var o contàto
Ër:rtre à !'ormðç,lo Riù do Rasto e a Formdçåo piramböià. Na áreð
dest¡ esir,td,t, consider"ando tàmbem a seç¡iô dô estt-acla Rio Àzu1-
Ì.1ö]Iet-Dorizon-PðulÕ Fronti.rr, a formação äpresetìtà egpessurð
ð pr ox i. mãcl å de 420 m.

c) estrãda PaulÕ Front in-Rondinha, pR (flçs. 5-Z), À

estrãdä (rråo Þavimentåda) tem traçàdo qrosselråmente parðlelo à BR

47o, pðrtindo desta nå àltura do km 208. os aflorämentos foräm
desi gl-¡ädos de acordo com à distància à errtrddð da cidade de paulo
t'r-ontir¡, À iuvesti9,f,çåù neste tt'echo foi Þdrticularmente
i.mportallte peLä !ìcorré¡ìcià de aflorámentos fossr I fferos
significùtivos (Þrinc).p,rìmente com megafdsseis vegetais È tämbéÌrì
conchÒstrâceos), correspondentes ãos nÍveis encobertos nä BR 476.
Deste modo, considerou-se os ùfLÒràment.os d,t estr,tdù paulo
FronLilr-Rendinì1a como parte do mesmo perfil da tsR 476 (direçåIo
åÞroxrmad,t NbOf:). À seç,ão coLunàr dà dre,f foi construfdà
utilrzändo ôs d,ìdos dàs duðs estt-àdås.

Cl) estrada Rio A:¡¡1-l'fal let-Oor ¡=on-paulo Frontin, pR (fiS.
8-10); As invèstiçaçöes foram reaLizadas ao lÒnço de
aproximûd,tmeDLe 2t, km da Èstrùda. os ,lf loramentos foram designados
conforme à distáncia äs cldàdes ou viIärejos mðis próximos ðo
norLe. Elïbor,f a drreçlo rnédi.a dà estrada - N-S - seJa quùse
paral.el.a å direçåô das cðmådàs. normàInente Í:nadequadð å

investiqaçåo estràtigriifica, hit trechos com rðzoavel desnfvel
topoÇr¿ír-ico, que compensaram Þarcialrnente este problemà.
Àdicionalmente, a pesquis¡ na área foi bastðnte promissorð porque
ocorrem diversos afl.oramentos pouco intemÞeri:zados (ÞrinciÞalmente
expostos apos o infcio dàs obras de pavimentaçåo da estrada em

1986) e hó quantidade relðttvamente çrande de localidades
fossilfferas, descobertàs, em çrancie parte, por RösLER (]"978à), o
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åflordnento änal isado com maior diversidade em megafósseis
vegetais é o AF/GP 79, ao sul de Dorizon. Entre Rio Azul e Mallet
est¿l situðdð a localidåde-tipo do Membro Serrinha (AF/cp 274r,
atualmÈnte bem expostà devido å ilnplantação de utnà pedreirå, Þorém
com a porção måis inferior encobertà; påra complementar a geção
col.unâr do local, representada na fiS, 10, utilizou-se ð

r lustraçâo e deacriçåo de SÀLÀMUNI (1963) . À ÞoBiçåo
est.ratigrdfica exdtè da seçËlo Serrinha dos Machðddos não p0de ser
determinadè devido à retativä distância às outras exÞosições tnais
dia.lnosticðs e porque Þossiveltnente está num bloco deslocàdo Þor
falhðmentos; MENDES (I954a) conståtou um dique de dìab¿lsio ö cercà
de I,5 km åo sul da localidôde, De quälquer modo, o afloramento
pðrece constituir a ocorrência estrôtisrafica¡nente mais baixa da
regråo. Em todo o tt-eclìo, até a cidade de paulo Fronlin, os
afloràmentos representam ð parte inferior då Fornðção Rio do
Råsto. somente nas proximidades de Rio Àzul há exposições de
nfveis mai,s baixos, porén já equivalentes à Formação Teresina.

e) BR 277 (trecho lràti-Relógio), centro-aul do Estado do
Paranå (f iLSs. 11-13) : As Þesquisas foràm reàlizadas do km 292 ao
km 305 (principalmente a parttr do km 290), entre o rio dos pàtos
e a convergência coft a BR 373, pröximo a Relógio. o trajetó têm
direção àpronimàda N84w. o trecho do km 305 em diðnte ¡nuda
bruscamente de direção, tendo sido considerado juntômente com o
perfil da BR 373, Emborð a estrada esteja Þavinentàda, os cortes
são relativamente antigos e nåo oferecem boag exposições, por
outro lado, foi possfvel coletar fósseis em diversas locàIidades,
destacando-se o aflorämento AF/cp LgZ, com grànde abundåncia.de
biv¡lves bem preservados, Diques de diabásio foram verificädos
apenðs no km 290,7 e no km 291,5; o segundo está relacionado a una
falhà de 9ràvidade, porém aparentemente com rejeito verticdl
Þequeno (?al guns mètros) . o trecho estudådo corresponde a un
desnÍvel estràti9ráfico de aproximadamente 130 m, àbr,tnçendo a
pårte infer¡or da fôrmàçåo.

f) BR 323 e BR ?77 (trecho Reló9io-cuðraÞuava) , centro-sul
do Paraná (fiqs. 11, 14, I5) : Às observðções foram reàlizadas
entre o km 92 e o km 110 <la BR 373 (entre prudentópolis è Relóçio)
e entre o km 305 e km 3I4 da BR 277 (entre Relóqio e à subida då
Serra da EsÞerànçä). O trecho tem direção aproximada Nó08 e

abrange nfveis da "bàsÈ" ào "topo" dä formaçåo (desnfvel
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estrãti9ráfico de cerca de 3.70 m) . os cortes normäImente estão
intemperizàdos ou encoÞertos, principalnente próxino aós rios
Desprðièdo, Reldgio, Àreiå e xàxim, À porção média a superior dð
urìidàde est,l mutto mål reÞresentada. o ',contðto" entre as
É'ormaç¿jes Rio do Råsto e pirambóia está encoberto, Não foram
encontradas evidêncÍas de fåIlìanent.os no trecho investisådo, Em

d j,.versos afloramentos correspöndentes à porção inferior dð unidade
foram encontrados fóssÈis em abundåncia, destacando-se bivàlves e

meqafôsseis vegeta i s.
S) estradå Reserva-Cånd ido de Abre¡r (pR 239), centro do

Pdrand (fiqs. I6-18); os trðbåll.¡os de càmpó nestð estråda foràm
reðliz,ldos em très etaÞðs - duas antes do infcio das obras de
retificàç¿Io e de pàvimentaçåo da estrådð e outra durðnte a

efetivaçåo destðs obras. Obviamente, o voLume de inf orrnåções
obtido em cðda fase é contrðstðnte. Nas duðs prineiras etapas, foi
investigado o trecho situ,ldo entre 1.6,S e 6g km de Reservå, porém
sem a obtenção de resultados significativos. devido ðo estado
lntemÞerizðdo dos åfloramentos; ainda åssirTt, foi possfvel a coleta
de fôsseis importantes, principal ìentè conchostrdceos e
megafósseis vegetais, Duränte a terceira etaÞa, já estavam
disÞonÍveis cortes de estrðdè bem mais altos, que forneceram os
dados mais interessantes de toda a presente pesquiså, aIém de
qua¡rtidade relðtivðmente grånde de fõsseis. Infetizmente, em

função das obras, foi possfvel o acesso somente a certos trechos
da estrada, nåo fàcilÍìente lÒcðIizáveis nos måpðs disponfveis.
Àdicionalmente, ocorrem algumas fàlhðs de qravidåde na área, cujo
rejeito pode ser extràordinário. por exemplo, próximo à um longo
dique de diabásio a oeste do lugarejo Três Bicas há titologi.ås que
evocam a Formàção Pirambóiå e/ou a Formåção Botucàtu, o que só
pode estar correto se esta reçião estiver separ¿¡da da porçåo mais
oriental Þor um sistema de falhas, cujå soma de rejeitos seria da
ordem de 170 m. outrå alternativa, menos provável, é admitir uma

discordánciä erosivä local de qrandes proporções entre estås
unidades e a Formação Rio do Rðsto. À completä fatta de controle
da Þosiçåo estratigráfica dos aflorðmentos a oeste da localidade
Três Bicðs imÞossibilttou o ðproveitàmento das descriçõeg
realizàdas nestà áreå. Deste modo, nä seçåo colunar congtruldå
pàrà è estradà Reserva-cåndÍdo de Abreu não se dispõe da pärte
equivàlente å metäde suÞerior da formação (f iq. 30). O trecho
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rneÌlìor investigàdo, de direção médiå E-W, con desnfvel
estratigráfico de aproximadàmente I90 n ainda está subdividido por
fall'¡ðmentos em pelo menos très Þårtes. Contudo, os deslocamentog
e¡rtre og blocos pàrecem ter sido menores,

h) BR 3Zó (Rodovia do Café), na Serra do Cadeðdo, centro-
norte do paråná (figs, l9-2I): Àtrðvés dos achådos de tetrápodes
nð Serrð do Cadeado, BÀBBERENA et at. (1990) obtiveram alqumas däs
informaçöes cronol.óqicðs nais relevåntes Þarä ð Formação Rio do
RaBto. No contexto da presente diseertação, os trabalhos de canpo
foram realizàdos do km 253 ðo km 292 dð BR 376, entre o rio Bòrra
Grande e o limite do sequndo para o Tercêiro pl,3nålto, em terrenog
corn variações de altitude relativamente grðndes. À estrådÀ
(påvimentadð) oferece algumas exÞosições bàstante amplàs e pouco
inLemperizadas, porém há diversos trechos encobertos. A direçåo do
perfil é aÞr-oximadùmente N30w. ÀÍnda que o volume de informàçõeg
geolrJqicas e pareontológicas pärà esta reqião seja consideráveI,
esLas àÞat'ecem de modo nuito diluldo em vistð da grànde extensão
do perfil. Àdicionalmente, a regiåo då BR 376 constitui um mosàico
definido por longos diques de diabásio (åté dezenàs de km de
comprimento), qêralmente de direçåo noroeste, muito bem
discernÍveis nàs fotografias aéreas pero padrão geonorfoló9ico,
separados entre si ÞeIà distâncià de I a mais de 6 km, pårèce
evidente que os diques eståo relacionados å fàlhðs de qravidade.
l-ordm estimados reJei.tos da ordem de l0 a 70 m, Em virtude das
incertezas, cadð bloco foi consl.derado como um perfil sepàrado;
aÞenðs posteriormentÈ, åtravés de critérios Iitolóstcos,
ÞðLeontolóqicos e gráficùs, ðs seções colunareg i,ndependentes
foram tentåtivämente correlðcionadas entre si (fis. I37). Apesar
da lnsegurança no controle na posiçåo dos blocos, pode-se dizer
que o trecho anålisðdo abrange prðticamente toda a amplitude da
formaç,lo (desnfvel de aprox i mad ament.e q2O m), faltùndo àpenas os
nÍveis estratigráficos mðis baixos. O "contato', Rio do Rästo-
Plrambciia foi observðdo no km 296,9 (ÀFlcp 224) - Na áreà da serrð
do cðdeado, constatou-se maior frequêncið de Iitologias calclferås
do que nàs seções ðndrisödös maìs ao sul. Aindà foram reaLizadas
alqumas observåções na estradä làterðl nåo t)avimentðda de rumo
nordeste na alturã do km 284,8 da BR 37b. Nesta estrada, C.
Riccomirri hðvia coletado excelentes exemplares de pecoÞterfdeas,
cedidas äo Þr' oscðr Rosler e estudadðs no desenvolvimento da
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presente pesquisð (ROHN & ROSLER, L986c). Infelizmente, a posição
estràtiçráfica exàta desta ocorrëncia é dúbia por não ter sido
Þossfvel locðlizår o afloramento de coleta e pela comÞlexidade
tectùnrca j;j apontada. Também é låstimáveI que nåo tenhå havido
possibilidade de recuperär ¡rrecisamente a posição estratigrãficð
dos megäfósseis vegetåis descritos por cAzzuLo-Kt-Epzrc & coRRErÀ
(f98I), nem a atnpl itude de ocorrência dos tetrápodes estudados Þor
BARBERENÀ Et AI. (}980).

i) PR 9ø, entre Sapopema e Såo Jerônimo dä Serra, centro-
norte do Paraná (fiqs- 22-24): As invesLisações fÒr,lm reaìizaclas
entre o km 1.07 e L24 da estrada, porém ô Formaçåo Rio do Rasto
aflorö åpenas a pðrtir do km 116 e nåo se dispõe da pðrte
equi.vaiente â mecade inferior da unidðde. Num trecho dè S km de
extensão (km I10,6-II5,6), repreaèntando um désnfvel topoqráfico
ûproxrmädo de 240 n, a estrâda foi construfda sobre um dique de
diðbásio. A leste do dique, há excelentes exposições då Formaçåo
Teresrna (por exemplo, frg. I28), À oeste, num trecho de direçåo
médiå N-S, tem-se cortes relativamente novos e àbundåntès dð
Formâçåo Rio do Rùsto, que permitem uma boa apreciaçåo da metade
superi:or dð unidåde (desnfvel estratiçráfico de àproximâdamente
II0 m). Da regigo da pR 90 para o norte, a formàção começa a
apresentar espessurås bastante menoreg do gue as observadas nas
seções das estradas mäis ao sul. É marcante a grande freqüêncið de
corÞos arenfticos, o que implicou em certa escassez de Iitologias
favoráveis il preservação de fósseis. À melhor exÞosição é a que
mostrd o "cont.ato" èntre as Formações Rio do Rðsto e pirðrnbóiâ,
prÖximo ao km 122 (fiSs. 112-IL3), onde também há certa öbundåncia
de litoLogiðs calcfferas, ålém do reqistro de meqðfósseis veqet.ais
e de conclìosträceos.

j) estrada Ribeirão do p¡nhat-Jundiaí dÕ SuI e trecho da pR

214 (a leste de Jundiaf do SuI), no nordeste do pðraná (figs. 25-
27) z Às pesquisås fot-am reälizâdas no trecho situådo entre 2,9 e

I2,9 km de Ribeirão do pinhål e entre o km 70 e 75 da pR 2lB, de
direção ðproximadå N85ü¡. Às tnvestigðções deveriam abrànger todè a
amplitude vertical då Formaçåo Rio do Rasto, â qual é pouco
espesga r¡esta área (cerca de L50 m), porérnr o número de
afLoramentos é restrito, principålmente nå parte equivalente à
metade suÞerior dð unidade. Àinda que à região sejå ricó em diques
de diàbásio, nènhum aflorå no trecho mencionado. Diversos
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aflorämeÌltos àpresentåm Iitologías cdlcfferas. Båstðnte èxpressiva
é a ocorréncia da malac¡:fauna tfpica do Membro Serrinha no
afLorämento Al¡lcp 241; aparentemente é o seu registro nais
setentr i ona I d,t B,tcia.

k) 8R f53, entre Sänto Antônio då plalina e Ibaiti, no
nordeste do Pðraná (fiçs. 28-30): os träbäl.hos de campo foran
efetuådos no trecho de direção média N05t, do km 4l ao 52, entre
sànto Ànlónio da plðttnä e um ponto un pouco ålém do trevo dà pR

2L Em virtude â espessurð pequena da Formàçåo Rio do Rasto nà
área (cerca de ? Il-0 m), o ntjmero de informações é reduzido; a
parte superior da unidade, que deveria àflorar logo ao norte de
gå¡'rto Àntónio da pl at inð, está encoberta, Em geral , os
afLoramentos ðpresentðm litoloçias calcfferas, evidências de
deposiçåo em ðguas rðsås e de exposição subàéreå, porém ðir¡dà
foram descobert,ts du¡s ocorrèncias com meqafóssÈis vegetais,
Prõximo ao km 44 há um dique de diðbásio, provavelmente
relåclonädo a fð1ha de qravidade, cujo rejeito nåo parece ser
nuito grande, e foi considerado desÞrezfvel nð construção da seção
co l unðr compÒst,t.

1) estrada Plat ¡na-Santo Antôn io da Plat ¡na e Santo-Antôn io
de Platine-Ribeirão do pinhãt, no nordeste do paraná (figs. 29,
31, 32): Às duäs estràdas f or:åm considerådas num único perfil
porque apresenLàn orientàções similares, em nédiå NgsE. Tomâclas
juntas, o trecl'lo at1àl isädo Þerfaz aproximadàmente lg km, Às
cäräct.erfsticas såo as rnesmas apresentàdas Þör¿r a BR 153, havendo,
no è¡rtänto, tÌaior subdivrsão do perfil por falhas de cravidade,
reLàcionàdäs ou nåo a diques de diâbásio. Muito siçnificativa é a
provável. fðIhð prciximo ao ribeiråo Bói pintðdo, nð extremidade
oeste do perfil, que posicionou nfveis estratisráficos não muito
altÕs da Formåção Rio do Ràsto prèticamente ao lado da Formação
Piramb'Ji,i; nð extremidade opostd do perfi I , há diversos
àflol-ömentos com caräcterlsticàs tfpicås dð Formàçåo Teresinð
(fig. 106), porém em al.titude muito mais elevada (cerca de 1.30 m

de desnfvel ) , não compensadÕ ÞeIo ¡nergulho dðs camädas. Às
locðlidðdes fossilfferäs såo restritäs, havendo pouco controle
sobre a Þosição relativð dos blocos,

m) BR I53, na reç1åo de Jacarezinho, no nordeste do paraná
(fiçs. 33-35): Às observåções foram realizadas entre os dois
trevos de acesso à cicl,ide, do km 17 ao 2I,g da estråda. À Formação
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Rio do Rasto aflorà àpenàs numà área muitö pequena (? 5 kmar ) e

aparece como um Þequeno testemunho nà faixö de äfIoràmentos da
FÒrmàç,lo piramlrói,t, supõe-se ter observado a posição do contato
entre ås duas formações no km 17 da estrada, porém, as Iitologiäs
estõÒ muito aIter,id,¡s, Às caracterfsticås gerais da Formação Rio
do Hasto nestð área combinåm com ¿rs observadas próximo a Santo
Antonio da PLatina,

n) estrada Juá-trevo pR Zf, no nordeste do paraná (figs.
36, 37): À cerca de I km ao sul de Juá, o geóloqo o. Fràncisconi
descobrru um nfvel de catcório coquinóide, com nódulos
estromðtôllticos, e cedéu umà ðmostra ao Dr. T.R. Faircl.tild.
Durante o desenvolvimento dô presente pesquisa, tal amogtrå foi
est.udðdä (RoHN t FÀIRCHILD, I986), o que estimulou à investigação
daquela área. Percorreu-se ù estrada ,¡té a vilä (extensão
aproxlmadå de lL ,5 km) e seguiu-se ainda ru¡no noroeste, åté
prðticðmente interceptar o cóntðto entre as Fôrmðções Rio do Rðsto
e Piränbóiå, a 3,5 km de Juá. Contudo, em todo o trecho, foram
verificadas åpenès 9 exposições, relàtivðmente af ast,rdðs umas d,rs
outrðs, pouco diägnósticas quanto ao nfvel èstrðtiqráfico,
bastànte ålteradàs, tendo fornecido somente égcam¿¡s de pe:.xes. No
preserìte trabalho, optou-se por apreser¡tar unica¡nente ä seção
colunar do suposto afloramento de coìeta do calcário coqui,.nóide, o
qual se estende por um trecho de desnfvel topográfÍco de
aproxinadåneltte 50 m. provðvelmente, este corresponde à porção
inferior da formðção, porém não se tem conhecimento exàto dð suå
correlação com ås seções das áreas mais meridionais.

o) PR-2t, enLre Joàquim Távora e CarlópoIis, no nordeste do
Parãná (f is. 24): Forðm sumariamente observados IO àfloramentos
èntre o km 22 (próximo ão ribeirilo Águà do Lau e à Torre de TV) e

o km 3j. (nàs proxim j.dðdes do trevo de acesso à estrðdð para Juá),
Com exceç¡io dà exposÍç,ão do kn 2I,9, a qual evoca å Fórmåçåo
Teresina, tùdas as outràs åpresentåm prüticðmente ås mesmas
càråcterÍst.icàs do aflor¡mento cit¡do próxifto a Juá. Àpenas foråtn
descobertas rarôs escamðs de Þeixes, No km 3I ocorre um dique de
diab,isio. Os mäpùB geotógicos da áreð (BRÀstL, DNPM, 1978) mostr¡m
umd relativa comÞIextdåde estruturð1. Há dificuldådes de
correlaçãö destes afloramentos con ås ouLras geções da Formrçåo
Rio do Rasto, em virtude dos fåIhamentos, das feições Litolóqicas
mondtonås e dù f åIt,i de fósseis mais diagnósticos. Estes depósitos
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talvez nem devam ser referidos à Formação Rio do Ràsto, portanto,
no est,lgio atual de conhecimetltos, preferiu-se não utiÌizar c,s

dados refer-erltes ð està áreå.

3. ANdLISES L ITOLóGICAS

Às litÒl.ogias e äs estruturås da Formaçåo Rio do Rasto
encolltram-se resumj.das r¡d Iegendå das figs, Z-37, e são descritas
no cðpftulo "càracterfsticas dos Depósitos sedimentôres',.

SemÞre gue possfvel, as análises foran realizadas de
estràto em estràto, objetivando compreender os processos ffsicos,
bioldÇicos, diagenéticos e intempéricos responsáveis pelas suàs
caracterfsticás. À pðrtir destes dados, procurou-se interpretar o
siçnrfÍcðdo åmbiental dðs seqüéncias verticèis e dðs suas
variações laler,tis. No entànto, não foi possfvel manter a

unifc,rmlddde desÈjável nas observações, sejä pelo estðdo de
älterðção dos afloramentos, sej,l pela experiênciå qradualmente
adquirida rro desenvolvimer¡to dð pesquisâ, os estratog ou conjuntos
de estratos juI qados como representäntes de proces.sos ôu
combinações de procesBos deposicionais especf f j.cos (a não ser
menções ao contr.lrio), foram agui designados através dos
resÞectlvos te¡-mos descritivos mài'.s diägnósticos. Evitou-se a
classrficação dos litótipos como ,,fácies", èlrì virtude aos
dist,intos seDtidos já ðtribufdos ao termo (MENDES, L9B4b).

À çrånul ometr i a das rochas fo i est imada obedecendo
äÞr'ox i mðd amentè a escala de wentlrorth (sUcUIO, I973), Þorém sem à
conf irmðç,1o ôtravéE de andlises granulométricðs de laboratório. Às
roclras pelf ti.cas com algurnå quantidade de grãos da fräção areià
muito fina e relativð heterogeneidade composiclonal foram
desi gnadas "lamitos"

À determiDaçõo då composiçåo das rochas I imi tou-se
praticarnente às observàções de camÞo, com exceção do exöme de
algumás åmostrüs em seçilo e con auxflio de lupä (aumento de até 50
x), aIém de alrálises petroçráficås preliminares de algung
calcários. A mðioriè d,¡s rochas com alqum Éärbonà!o de cálcio na
üomposição, Þorém não anðlisadðs com detalhe, forðm aqui
der¡ominadas como "rochas catcfferas" ou simplesment.e como
"cal.cários".

procurou-se adotar expressões já consðqrådas nð l fnsuà
portuquesa para as estruturas sedimerrtares (ex,; ,'estratificação



cruzadà äcär¡aIadð"), porém, e¡n alguns cðsos, houve necessidàde de
cùmbinar ternos descrítivos com os prováveis processos genéticos
(ex,; "1ðminåçåo cruzãdä Þor ondutðções de oscilãção',) ou
preferiu-se mðnter as denominàções largamente utilizadas nâ Ifnguà
j'.rrglesa (ex,; esträtif icðção cruzåda "hummocky',) , No càpf tulo
"Caracterlsticas dos DeÞósitos Sedimentäres" são prestådos alguns
esclarecimentos sobre o pàdrão de càda tipo de estruturð e o seu
posslvel si.tllif ic,rdo. Empreqou-se o termo "estråtificação', para o
conjunto de låminås com ÞersisténcÍð laterål e verticðl superior ð
5 cm' deposi tadc, por um processo ffsico espeËffico e relùtivamente
contf rruo, no máximo, acompanhado por pequenas variaçôeg de
energià, Ao tet'mo "laminaçåo', atribuiu-se o mesmo sÍgnificado,
porém pàrå Ò conjunto de 1åminås formadoras de estråtos com ðItura
inferior a 5 cm, originadas sob condições bem menos energéticas. À
expressão estratificaçåo cruzada é usada no mesmo sentido de
REINECK a. sINcH (1980) , que a definiram como una simples càmada ou
unìa unidade de sedimentáção contendo Iåminas internas (tåminas
frontäis) inclinad,ls em reLùçáo à superflcie principål de
sedimentaçåo; està unidàde de sedimentaçåo seria separada das
cam,rdås adJacentes Þor uma superffcie de erosão, de não deposiçåo
ou de nudançè abruÞtð de cãráter. À estråtificação plano-Þaralela
refere-se aog arenitos depositä<los em regi¡ne de fluxo supertor
(cf . MEDEIROS & PONTE, IgBl), porém seu reconhecinento neln sempre
é simples, exceto quando constðtadas lineações de Þdrtiçåo. Nðs
situåções de dúvida, preferiu-se conEiderär éstas rochas como
lÈnçóis arenfticos suÞerpostos. De qualquer naneira, é imÞortänte
f r1sår- que nåo cabe a designaçåo ',estratificaçåo plano-paralela,'
no caso de ritmitos e de folhelhos. O arrånjo interno dos
cÒmÞonentes de outros tÍ'pos de rochäs heterolfticas também não
constitui "estratificaçåo" (no sentido åqui assumido), uma vez que
não representa o resultado de um úr¡ico evento deposicional. para
èxpl-ess,rr ù orgàni z,lç,lo inter11ð destðs rochas, empregou-se o termo
"acä¡tamento" ("beddinç"), embora ðIguDs autores apI iguem este nome
no mesmo seDtido de "estratificaçãcr,'.

À simbolosia utilizåda nas seções colunðres (legenda das
fiqs. 2-37) tenta reproduzir, de formä estilizada, o caráter das
estruturas, rÌonr-orme a seção vertical tnais propÍcia. Nestas seções
äi.r1dd são indicådos os tipos de fósseis enco¡ìtrados, suö
ðbundåncia e dislribuiçåo apro),.imàdå, à geometrta dos corpos e ð
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cùloraçåo predomtrrðnte dos estrðtos, dispensando descrições
individuais de cðd,i nfvel (salvo casos especiais, explicitados no
texto)

4.TRABALHOS PALEONTOLóGICOS

os traball:os Þaleontoldgicos no desenvolvi¡nento då presente
pesgui.sà foram realizados cóm base no seguinte materiåI: åmostrås
colet¡das por- o. Rösler e alunos, principàlmente dos afloramentos
ÀF,/cP 13 e 79; ðmostrðs coletadðs durante os trabalhos de campo
(cerca de j.000), depositðdàs na Coleç,Io pàleontológica de
Departamento de palèo¡rtolo9ia e Estratigrafia do Instituto de
Geocièncias d,¡ Universidade de Såo paulo; algumas amostras de
conchostráceos e bivalves ar¡al isadas por MENDES (1954a, b) ,

depositadðs na mesmà coleção; algumas amostras de bivälves,
àndlisadðs por Hol.ÞHÄus (l9LB) e MENDES (I9S2, l95sa), deÞositadås
nå CoIeçåo Paleont{)ldsica do DNPM - Rio de Janeiro; algumas
amostrås doådas, como bivalves pelo Dr. Cândido Simões Ferreirà,
estromatólitos nodulares pelo seólogo ódimo Francisconi, e

ÞecÒpterfdeðs pelo Prof. Clðudio Riccomini.
À medida em que os tràbåIlìos paleontolóqicos foråm sendo

conclufdos, geralmente com a participâção do orientador, Dr, oscðr
Rösler, e åinda do Dr. Thomðs R. Fairchild e da Dra. Mary E,C.B.
de oliveira-Bðbinski, os resultados foram sendo apresentådos parð
Þublicåçåo, objetivou-se ùdiantar os dádos reIåtivos à composiçåo
dås ãssembléias fossilÍferas e à classificðção taxonõnica, Þara
poder dedicàr a Þreselrte dissertàção exclusivðmente às
interpretações decorrentes das anál ises paleontol,ó9icas
realizadås. Foram estudådos os seguj.ntes fósseis: conchostráüeos
(ROHN E RöSLrjR, 1985; ROHN, I986, l9e7), bivåtves (ROHN, no prelo
a), estromõtdIítos nodulares (ROHN L FÀIRCHILD, 1986),
spnÈnoptlyllur,t (RösLER & RoHN, 1.9s4) , GtossûpterJs (RoHN et å1. ,

198{; ROHN ô. RöSLER, no prelo a), !texÒt,Jephytlun (ROHN & RöSLER,

no preì.o b) , caules de esfendfitas (RoHN s" RöSLER, I9B6b) ,

gchizoneuta (ROHN & RöSLER, 1986a), pteridófitås pecopteróides
(RoHN E RöSLER, 1986c) e pål inomorfos (RoHN, no prelo b) . À

metodologia empregädä nestes estudôs é esclarecida em c¡da um clos
trèbàlhos, Àdicionalmente, foi eIðborado um sumário sobre o

conhecimento päleontoldgtco da Formação Rio do Rasto (ROHN, t9S4)
e um träbäIho mais abranqente sobre as relações entre å florå



gondvånica e as floras dàs provfncias setentrionãis (ROHN &

RösLER, t9s7).
Na presente dissertdçåo, àindå são àpresentðdas

col¡sideråções prel iminares sobre os icnofósseis observådos nà
formação.

Os ost,racodes cc¡letados da Formäção Rio do Rasto estão
serìdo examirlados Þor Lfvià M. O. Càsàle (pös-graduação, Ic-USp).

5. PROCEDII'IENTOS GRÁF ICOS

As fisuras 4, 7, IO, I3, 15, tB, 2l , 24, 27, 30, 32, 35 e
37 cÒnstltuem seções colunares comÞostäs, onde são reÞroduzidðs
esquÉmàticamelìte ¡s car¡cter.fsticas l,itoló9icas e p,tleontùló,tic,is
de cädð aflorðmento. À posiçåo verticåI dos aftoramentos nas

' seções foi i'ferid¡ através dä construçåo de Þerfis de referência
(fiss. 3,6, 9, L2, 14, 17, 20,23,26,29,3I e 34) de direçåo
médÍa dos Þontos de afloråmeutos marcados nos mapðs (fi9s. 2, 5,
8, 1I, 16, 19, 22, 25, 28, 33 e 36).

Os pèrfis de referéncia foram traçados de acorclo com os
procedirnentós descritos elì LOCZy s. LÀDEIRA (I976), àdotðndo-sè
escaìa horizontal iqual a I:40.000 e escåIa vertic,¡l de L:.I .000
(exägerÒ vertical de 40 x) . No cåso de muita imprecisão da
altitude dos afloramentos, plotou-se inicialmente o máximo
i¡ltervàlo de toleråncia, Na Þrèsente dissertäçåo, os perfis são
apreserltådos em escala mäis reduzida e ås Iocalidades eståo
representðdas Éð posiçåo altimétriÇä mais provável, objÈtivando
öpenas llustrðr ,l Þossfvel correlação entre os afloramentos e a
posição relativa dos blocos limitadÒs Þor falhas,

o mergulhc, aparenle das "camadas', nas seções foi càlculado
Þelðs expressões (LOCZy & LÀDEIRA, I976) :

tsß = t.l û sen A

ts ß t* n.ts ß

o¡lde, À* ànqulo entre a direç,1o da cama,la e o sentido do
mergulho èparente, d * merqulllo verdädeiro, ß *merculho aparente,
ß'= mergul)ro ,lparer¡t,e corrrgido Þårå o perf il com exagero vertical,
n- e)'.å ge ro verticå1..

À direçåo das camådas foi estimaclå conforme ôs limites
ertre ðs unidådes estÌ-atlgráficãs no mðÞå geológico BRÄSIL, DNPM
(I974, I978) (fiq. 1). À determinação do mergulho foi bem mais
problemática, uma vez que este é praticamente horizontal e não há
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camàdas-guia ben def ilridas na Formðçåo Bio do Rðsto, Foråm
reàlizðdas inlimeras tentåtivas de correlação entre os ðfloramentog
e elrtre as seções colunares coftÞostas, variando o mergulho
verdadeiro desde 0, 3"' até I,5"'. À estimativa ðpôrentemente mais
Þrecisa (0,8"') foi e¡'rcontrada pàrð äs seçöes dàs esLradäs BR 373 e

BR 277 (figs. II-15) , que åpresentåm ocorrências de bivaj.ves
fósseis bem cùracterfstÍcos e¡n nfveis provavelmente
correlåcionáveis, a1ém de um afloramento em coRum na convergêncið
das duðs rodovias, En retðção àos outros perfis, inferiu-se
valores de mergulhos entre 0,5''' e 0,9.", deterninados conforme as
ÞossÍveis correldções eÍrtre os nfveis fossi I lferos e entre
determinâdos conjuntos litoldgicos, consídêrando tùnbém as
tolerilncras quåhto ås aLtitudes e os rejeitos estimados das falhas
normais, O mersulho parece cregcer de 0.,65," no norte de santa
càtàrina até 0,9''' nà estrada sàpopemå-São Jerônimo da serra,
decrescendo bruscåmel'rte nå regiåo de Ribeirão do pinhál e de sànto
Àntônro dä PIatina. contudo, o grau de confiabitidades dos valores
pàrä o norte do pðraná é muito baixo; há imprecisão devido èos
fålhànentos, à pequena espessura da formôção e à escassez de
i rlf ormaçðes paìeontoldgicås.

ErÌbora número bem naior de dädos tenhå sido obtido ao lonço
dås estrddäs Rèserva-Cåndido de Abreu e BR 376, as tentðtiväs de
correlðçåo entre os blocos, å princfpio, forðm desalentädoràs,

Para å resiåo da BR 376 (figs. L9-2Lr, a posição relàtívà
inferidå pðra os blocos bðseið-se nos sequintés parâmetros: à)
correlaçåo entre as seções de cada bloco através do nfvel de
"contåto" entre a ForrÌação Rio do Rasto e a Ptrambóià, reconhecido
nos trðbalhos de campo e por fotointerpretåção, admitindo-s,e que

este era aproxinadômente contfnuo e plano antes do diàstrofismo;
b) correlação com seçõÈs cölunares compostas de outras estradas,
ðprôveitando principðlmente os dados paleontológicos; c)
correlåção åproxrmada com o perfil de poço de AÞucðrana (Z-Àp-l-
PR, Petrobrás, 1962).

confornê já mencionado, próximo å localidade de Três Bicas,
nã estråda Beservð-cåndido de Abreu, há um importànte sistemà de
fä1Ì'r,ls, cujos rejeitos podem ultrðpåssàr uma centena de metros;
foi necessário desprezar os dados obtidos a oeste da localidade,
por falta de controle dâ posiç,lo estratigráficà dos aflo¡-amentos.
FeI i zmellte, o trecl'ro dð estrùda situado màis ð leste pÀrece
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interceptar åÞenas mðis duås falhås de rejeito sisnÍficåtivo; os
r-espectivos blocos foram tentativamente correlacionadÒs entre si
pe1,1s carðcterfsticås Þàleontotdgicas e litolósicas dos
afloramentos e ðtravés d,¡ possfvel correlaç&ô com as outr¡g seções
co ] ur1àr es .

Pàrà inferir ðs correlações entre as seç,5es colunares
coDstrufdas parð cðdå estråda (fig. L37), utilizou-se o método
descrito Èm SHÀ{,J (19o4) e ctiscutido em MILLER (I977). Na

real ídade, o método objetiva å determi¡1ação da ampl itude de
ócÕrr-ènci,f dos fdssers numa certd rÉqião, porém serve bem ¡f os
propctsitos de correlaçåo. Em Þoucðs palavras, o método consiste
Èm: ,r) rieleciot'rar uma seção qom diverÉidäde relètivamente grande
de fdsseis, a qual é eleita como seção de referêncÍa; selecionar
outra seçãÕ colulrar qualquer; b) plotar ås ampl i t,udes de
ùcÒrrèl)cia doEi ranå de cada seçåo r-espectivame¡lte r¡d ðbsc j.ssö e nà
ùrdÉn,rd,1 dÈ ufi s j,.stemð de eiXos cartesi,¡nos; c) utilizar og
fdssels comuns às duas seçöes (os mÁis seguros possÍveis quarrto à

1dèntif icäç,ão e ã 1oüalÍz,tç,lo) Þara traçar uma rÈta urédra aos
respectivos pôl'rtos projetados no gráfico; d) trånsferir os dados
Þaleontoldgicos adicionais dr seção åuxiLiar Þärð a seção de
referêncið ätr¿¡vés do rebatimento dos respectivos Þontos na reta
tr,rçàdð; e) reÞetir o mesmù procedimento pðra as outràs seções,
conplementando gradativamente a seçåo de ref erë¡.lciö. Ào finäI da
plotagem de todas as seções auxiliares, a seção de referénciù
mostra ã ämplitude ou o nlvel de ocorrência de todos os fõsseis dð
áreå considerådå, fornecendo oB subsfdios necessários parö
elaborar zoneamentos bioestratiqráficos e reÞresentåndo
âutomaticamente o conjunto das ùorrel,èçöes. obviùmente, os
9ráficos precisam levar em cot'ltð as eventuåis discordåncias em

c,tdð seção e as variações dos fndices de subsidêllciå ào longo do
tempo e de uma área para ð outrà, No Þresente trabalho, por råzões
práticas, util,izou-se não apenas uma única seção de referência,
porém a combinação dås seções da BR 476, estrada Rondinha-pàulo
Frùntin, estràdã R j,.o Àzul-Paulo Frontin e estrada Porto Uniåo-Foço
PretÒ, localizadas prr5ximas entre si. Dados importälttes forðIn
ðcresc j.dos pelðs sÉções da BR 277, BR 373 e da estrada Reserva-
Cändido de Abreu. Quanto às outràs seções, cujð sucessåo vertical
dos aflor¡mentos é parciðlmente incerta em virtude à maior
incidência de falhas geolósicäs, os dàdos foram organizados, pelo



rnerros, de modo a não distorcer as ðmplitudes de ôcorrência
deduzrdas ¡tr,rvés dðs seqr¡ênci,ts mais contf nuas, Ao irlvéB de
plotar àÞenðg os nfveis verticàis extremos de ocorrënci.a dos raxa
em cada seçåo, foram considerôdos Ecrdos os nfvers fossilfferos.
Tal procedimento permitiu visuàlizðr as variaçõeg da concentraçåo
dos fósseis ao longo da sua ðmplitude vet'tical (TabeIas 3-5 e 7);
estas variðções poden ter r.¡zões tanto ecológicas ¡ Gorrìo

bioestratonömic¡s. O lånçamenÈo de todos os dados também se
justificou pelo nì.lmero reIàtivatnente Þequeno de fósseis
encontrðdos em determinadas seções, À medida en que se
aperfeiçoåva å correlação entre as seções (combinando distintos
valores dos ånqulos de nergulho das catnadas e, às vezes, ð posição
altiméLricð doB ðfloråmentos), os nfveis de ocorrência dos fósseis
na seçåô de referêncið passaråtn a ser determinados
matematicämente, sem a conetruçåo dos tråbåIhosos gráficos.

O procedinento acima t.¡mbém f oi åp1icado, erÏì cet-tùs cagos,
para testar o àlcánce Iateral de determinådos conjuntos
I itoló9icús. Não se objetivou ä identificàção de ',cðmadäs',
espectficãs nås seções, urÏlà vèz que os anbientes deposicionðis nö
borda leste da baciú Þrovüvelmente não devðm ter proÞiciado grande
homÕgèneidôde de cotldições por Iongas diståncias; o método
descrito foi utiliz¿do na tentátiva cle reconhecer circunståncias
espeËiàis nå deÞosição com reflexo em toda a regiåo da bacia, como
os intervalos dé maior arídez, de nÍvel de base mðis bàixo, com

maÍor incidèncrà de temÞestådes, etc..
É necessario ter em mente que tod¡ eBta metodolosi¡ pocìe

implilcar em erros, por vezes, acumulativos, lÌá imprecisão desde os
valores das esÞessur,fs dos depósitos nos afloràmentos, sua
lÒcãlizaçåo nos maÞas e a suð posiçåo àltimétricà nos perfis, até
a identrf isaç,9o de determinados fósseis utilizados Þar¡
correlações, a estimativa do mergulho das camadas e a construçåo
de srdficos através do método de sHÀt,l (I964). Ainda assi¡n, após
diversås experièncLas através dð varÍaçåo dos Þàrilmetros matc
problefiáticos, ås correlações sugeridðs atrðvés de èlguns dados
começðràrh a ser corroboradås atrâvés da coincidênciä
estrat.iqràfica de outros, AdiÈÍonalmente, ås Ègpessuras estiñadas
då formação àtravés das seções coincidem äproximadðmente com äs
espessuras r¡rf eridas ètr,¡vés do mapð de isópacas en NORTHFLEET et
al.. (I969) , Portål'¡t.o, ãËredita-se que ås correlações suseridðs rråo



ãper1a s cÁsua 1s, pod er¡d o sus t ent ar zor¡eâmentos

þioÈstrüt jtsr,rf icos e certo ðÞrimoramento ná reconstituição do

histõria evolutiva dö bordå leste da båcia no f irral do Permiano, o

esquema prÒposto talvez girva como suÞorte Þåt'a o direcionåmento
dÉ rlovos estudos, prir¡çipalmer¡te em relação à porção bðsal e

supÉrior dü f ormùçåo, p,lr',å ås quais ¡tndd lì¿l grande escassez de

i l1formàções .

5. DEFTNIGãù DAS B I ÛZONAs

À amplitude de distribuição dc)s raxå nas tðbe:lð5 3*5

demonstrå å potencialidade dos conchostráceos, dos bivalves e

pùrcråImentè dos megåfdEsÉis veqetais pðrâ a subdivisão
bioestråtigráfica da seqüèncið resÞectivä à Formação Rio do Rasto.
L. M. o, CÀSÀLE (comun. verbaì) observou que a distribuiçlIo dos
ùstr-ðcodes também pode ter valor nà bioestrðtiorafia. contudo, o

núrnero de fósseis conhecidos de cada grupo ,rindà não é muito
grãr¡de. Não se pode comparàr as assembléias analisàdås, por
exernplo, com as ricðs faunas fósEeis de plataformas marinhas ràsas
das reqiões tropicðis ou com a flora do garbonffero dä região
euro-amerlcana.

Nas tâbÈlas 3-5 e 7, notð-se que há ràzoável coincidèncià
entre o iDtervålo inferior cofi grånde abundåncia de vegetais
fósseis e o de conchostráceos da subespécie ¡ronoleata u¿Jc'ost.tta
tict'opolygùndtd. Tàmbén há equivalênciå entre o nfvel de

apareci¡nerrto de schizo¿eut'd qondvanenSÌs com aquele de maior
diversidäde de Èonchostráceos. Por outro lado, não existe Þerfeità
':{)rrelação elìtre os interväIos mencionados acimä e ÒB dois
Þrin,JiÞäis i¡ìterval,os definidos pelos bivalves. Àssumindo que ðs

ampl i tudes de distribuiçåo dos taxú eståo aproximadamente
corretas, umð subdivisão estråtigráfica que ðbårcasse os três
grupos de fógseie apen.rs resLringiria a pontecial id,¡de de

regoluçåo de cada um. Adicionalmente, å distribuiçåo de cada qruÞo

deve estar relaciùnada à distintos fatores ecoló9icos. Portänto,
ðir1da que a diversidade de fósseis seja relativàmente båixa,
decidiu-ge c'Jnslderar os conclìostráceos, og bìv,lIves e os restos
vegetais em seÞåradÒ parå o zoneamento bioestråtigráfico.

conforme os critérios eetabelecidos pðra ð definição de

Þiozonåa (MENDES, 1984b; PETRI èt ä1., 1986) e as caracterfsticas
de distribuicåo dos taxa d,¡ Formação Rio do R,tsto, descarta-se, de
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antemåo, subdivisöes bioestratigráficas fundðmentådås em zonas de
amplítudÉ e nås f ilozon,rs. À zonå de apogeu (ou epfbole) seria
ðÞI icável , Þor exemplo, aos intervalos de maior abundåncia de
ËertcJs cúncl'ìos trãceos ou de glossoÞterfdeds, Þorém sobràriåm
lasurras em que lrÈhhum fàfoÌt tem ÈxÞressividðde, Em relação às
cenozorl,rs, pressup!5e-se que devam estar pregentes divergos t,rXa
rlum mesmo depósito, como se verificå comumente nÒ cåso de
pðl.irromorfos e outros Íìicrof óssei.s. Na FÒrmação Rio dó Rasto é

fr.eqüente a ocorrêlìcia de assenbléiðs monoespecfficas, o que
tàmbém impede å subd j.visão bioestratigráfica da seqüência con bðse
rrestas cätegorias. Observou-se que, Èm determinados intervalos,
todog os dep,jsitos co r ¡- È I á ù i orláve i s apresetltåm uma única esþécie
de um determinôdo grupo de fósseis, Em resumo, nenllum dos
zoneðmentos previstos nÒ Códi.;ro Bråsileiro de Nomenclatura
Estråtiqráficã (PETRI et a1, , I986) pårece acomodar adequadamente
a distribuiçåo dos fdssers ùbserväd.t pårð ù Formaçáo Rio do Ràsto.

KOZUR & SEÌITEL (1983b) apresentaram um outro tipo de
zoneame¡rto, sem denominação especfficð, que se fundðmenta n,l
distribuição de conchostráceos triássicos de uma áreà dä RepúbIica
Demoùráttcù Àlemá. Arìalisöndo o träbàIho destes åutores, notû-se
que älgurnas biozonas Ëomportariàm S ou mäis espéËies
car,rcterf sticas de conchostráceos, ehquanto que outras foram
definidðs com bage numå únicà esÞécie. À dívisåo bÍoestråtigráficà
destes autores é essencialmente prática e leva em conta o fato de
que ö diversidàde dos coDchostráceos é extremðmente vàriáveI de
acordo com diversos fatores ecológicos. Um intervalo
estråtigráfico com fàuna pobre seriå tåo siqnificativo quanto os
outros mais ricos, merecendô também a eleição como biozona, os
autores verificãram que a amplitude das esÞécies das faunas Þobres
podem ultrapassar bastante os timit.es däs respectivàB biozonas,
exåtamente como obgervädo no cåso de l+I . un1¡:ogtdta filcropolyqonatd
dð Formåção Ri o do Ràsto. Uma vez que os métodos
bioesträtigráfitcos foräm institufdos påra clåssificår os conjuntos
de r-ochaB com båsè em seu conte\¡do p,ileont,oìógiÈo e que a
apl icåçåo ri qorosà de un tipo esÞeclfico de zor¡eåmentù
bioestratiçráfico pàra ð Formaçåo Rio do Ràsto não contrlbuiriä
efetivamente pära ãlcançår os objetivos almejados, optou-se por
subdivisões bioestrati.lrãficås menos rf 9id,rs, simi lares às
utilizadds r)or KozuB & SEIDEL (I9B3b).
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As biozonås åqui utilizðdðs estão fundamentadäs en umð ou
nais espécies e são limitadas nð base e no topo pelo aparecimento
de certâs esÞécies e/ou pelo desaÞarecimento de outrðs,
preferenciàInente bastðnte representat.ivas das assembléias. og
romes emprestados às biozonàs corresÞondem às esÞécies mais
cðraüterfsticas, porém estas não ocorrem obrigatoriðmente ao longo
de toda a unidðde ou, ao contrário. não se restringem aÞenðs ao
intervalo considerðdo. Àpesar desta toleråncia, o reconhecimento
dås biozonas, nð prática, é relativånente simples. A definição dàs
biozo¡läs é àpresentada nos càpftulos subseqijentes, na discussão
sr>Þre cada grupo de fdssèis.



B IVALVES

1, HISTóRIEC,

Praticämente desde o tråþâlho de DERBY (I878) , os fósseig
que åpårentemente provocaran ås nåis sériàs Þolêmicàs sobre o

ðmbiente e è¡ idåde da Formàção Rio do Ràsto e de todå è porção
superior do Grupo Passå Doi:s são os bivöIves.

Os Þrimeiros verdadeiros estudos dos bivalvea dà Formàção
Rio do Rästo datam de 1918, quändo HOLDHÀUS descreveu bivalves da
localidade posteriormente eleita como tipo do flembro Serrinha, no
sul do Estådo do paräná (e de umð Iocål idade dà Formação
leresi.na). Este åutor descreveu 4 novas espécie6, as quais incluiu
em 5olènoìnorphd. um gênero carbonffero mårìnho do Hemisfério
Norte.

À Þartir do final dä décàdà de 20, F.R.C. REED publ. icou uma

série de trabàlhos sobre bivalves de diversàs localidades däs
Formações Estrada Novà e Rio do Rasto, tendo sempre lhes atribufdo
idàde triáseica. De especial interesse é o de 1929(a), no quðl
descrevèu, ð1ém de outroE¡ fósseis, 37 espécies distintàs de
bivälveB da locälidade serrinha, e o trabalho de 1935. onde
introduziu mais 4 espécies, estâs procedentes de Sänto Àrìtônio da
Platina.

Vários autores encontraram novas ocorrèncias de bivalves e

endossarãnì å clåssificäçåo de REED (Ig2ga) . BÀsTos (Ig35) citou
ocorrências dos arredores de santo Àntônio da platina; ROxo
(1935), dð resião de Ribeirão Ctaro; CÀRVÀLHO (I932), da reoião de
Canoinhas, MalIet, Poço Preto e Campinå da Rèia; e DUÀRTE (1936)
apresentou uma revisão das esÞécies já conhecidas de bivalvee e de
outros fóaseis do "Grupo Estrada Novà Superior" (=Formação
TeresÍnà e Membro Serrinhå) .

COX (1934) analisou Þivälves då "série" pàssa Dois do
Uruguai e identificou umå espécie que ocorre no Membro Serrinhà do
Brasil, Þård å qual introduziu o gênero Ter-r-d ja. Também notou
semelhànçås entre outrås esÞéciea.

MENDES (1945), ànteriormente já familiarizado com os
bÍvalves da Estrãda Nova de São Péulo (àIguns provenientes
aproxinadämente do megno nÍvel e li)cäl que Òs egtudådÒs por REED
(1929a, 1935) , marlifestou descrëdito em relåção å semelhànÇa
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coçit.ãda e¡ttre os mol.uscos da Formação Teresinà e as formas do
Tri.áasico SuÞer i o r Éut'oÞeu.

LEANzÀ (19,18) teceu diversos comentários sobt-e todos os
invertebrådos e outros ånimais anteriormente considerådog
t.riássicos do Brasil, Pàraguài, Uruguai e Àrgentina. Assj.m como
MENDES (I945), concluiu que boå parte dos bívalvee corresponderia
a 9èneros endêmicos, tèndo sugerido algumas novàs desisnações.
'lambém julgou que âs fÒrmas provaveLmente seriäm Þermj.ânås e de

orirçÉm Èontinental.
Em 1949, MENÞËs introduziu o gênero Lejnzja para designar-

bivãlves da Formação Estrðda Novå de São Paulo, nais tarde também
atribufdo a bivalves dà Formèção Rio do Rösto. Àindå descreveu
åIgumås novàs espécies do Estädo do påråná e revisÕu pðt-ciälmente
ð clåssificäção täxonõmica orirginèl de HOLDHÀUS (19I8) e REED
(1929a). Sugeriu idade provävelmente Þermiàna e o ambiente
deposi.cional, possÍvelmente marinho, próximo ä cogtå.

MENDES (1952, I954a) deu continuidade a estes estudos,
féndo finalmente reduzido o número total de espécies conheciclàs do
Membro Serrir¡hã parà 4; Leinzia sJnjJjs, Terrãja altjsÉjma,
CoetpèÌ-esla emetitd e Oli.veira¡a pÍlstjnd. O nÍvel estratigr¿ifico
de procedênciå de ?Bdr'þoÉãid gor-doni e ?Te,.rdia ef ic¡rse¡Ji seria
incerto, Éventuälmente ta¡nbém atribuÍvel å Fornação Rio do Rästo.
o Membro Morro Pelado estårià ðÞenas reÞresentado pelà esÞécie
?Palaeomuteld platinènsis. MENDES (I954a) ¡nostrou-se càuteloso
quanto à interpretåção ambiental, porém propenso em ðceitår
ðmbiente nåo marinho pàra a "Série" Pðsså Doìs, já que os novos
estudos não mantÍveram Õs çêneros màrlnhos de bivalves; outros
ånimàis exclusivos deste mel,o estäriån ausentes,

BEURLEN (I953, 1954, I955, 1957), que apresentou amplas
discussões sobre a evoluçãc, då bacið no intervåIr) equivalente ao
crupo Pässå Dois, tanbém descreveu diversas formas de bivålves.
Poucos mÈsea åpós a publicação de MENDËS (I954a), BEURLEN (I954)
apresentou 29 esÞéctes de bivalves. das quais 7 obedecem a

classificação orisinà1 de REED (1929a, 1935). os bivaLves foram
discriminãdos entre às "Cåmådðs" Serrinhà e Esperånçà. BEURLEN

(1954) constatou que ðlgumas formas dâs "Camadas" Serrinha
apårentenente Þossuiriåm estreitas relaçõeg com as formàs de água
doce dos "Lov¡er BeauforL Beds" da África do Sul. O àutor julçou
que as "Canadas" Serrinha foran dèpositadas numa bðciå continentål
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de dgua doce que evoluiu å Þartir de condições marinhas. EvÍdênciä
positiva è este respeitc' seria å redução da eapessura dås conchas,
comÞårando åguelas då Formåção leresina com as do Membro Serrinhä,
além da paggagem descontfnua entre ås duas respectivas faunas.
BEURLËN (I957) explicou a falta de regietro de formès
intermediárlas pelo seu provável desenvolvitnento nàs regiõeB
costeirås, cujos depósitos foran posteriornente perdidos peIð
erosão das bordàs da ba€ia. Îàmþén teria havido im j,qrðção cle

bivålves dulcÍcolas. MENDËs (l-967) discordou de BEURLEN (1954,
I955, I957) Èm relação a diversos aspectos, incluei.ve quanto à

identificação de àlguns tdxð originalmente descritos em outras
bac i as.

Na décàda de 60, foråm citadas algumaa novãs ocorrências de
bi:vàIves dä Formèção Rio do Ràsto, poré$ não espécies àdicionais
(CX.: MENÞES, 1962; MENDES & F\,LFARO, 1966; MENDES, 1967, ]969).
MËNÞES (.1.969) verificou ö ocorrènci a de p jnzonell.d neotro¡?Jcã nos
deprjsitos do Membro Serrilìha, u¡nä esÞécie ðnteriormente
considerada exclusivä da Formação Teresina. MENDES (1971-) coqitou
a possibilidade de que à màlðcofaunä indf ,Jena do cruÞo passà Dois
tenhå evoluÍdo das formås mârinhðs que invadiram a Bacia do paraná
no interval,r equivalente à deposição do crupo Tubârão.

O último tråbàIho l)ublicådo que inclui deËcrições de
bivålves då Formação Rio do Rðsto é o de RUNNEGÀR & NEITELL (f97I),
o qual corìsiste numa f¡ovó revigão, Os autores mantiveram è

clèËsificação de MENÞES (1952, I95qa, I96Z), com exceção de
al.gu¡nas formas. Fä1tå c1årezà nå designação genérica Þropostä parà
a espÉcie "Cot¡peresid" ene.r¡ tä (Reed) Mendes: em Buä listðgem, foi
åssinaladå como "?Pyt'amus" eneIita, porém, no texto, foi
considerada como "Leptóterïâid" emerità ou como passfvel de
j.nclusão èm lerl'äia ou em Pyramus. Este último g¡ênero seria o

ún j.co não endÉmico do Permiano Superior da Bacia do paraná, atém
de ?PdlaeoÐutela- RUNNEGAR & NE(,'ELL (I971) admitiram a ocorrênciä
de ?Dât'þosdJd sp. e ådicionàlmente de um bivalve mitrlÍcleo não
identificådo r¡å assembléia Lejnzjd sjtnj j js, resÞectiva ao
"Litossomå" Serrinhä. Numa localidade em Santa CàtarLna, os
àutores encontraram, jur¡tàmente con T. dJt.issina e L. s-¿rrjJ js, ås
espécies Tet't'd jd bjpleu):d t Jdcquesja eJonqatd e ?Fer.r-ãz ja sp. ,

Þer-tencentes ås àssembléiðs respect.ivâs às Formðções Corumbataf e

Teresina. RUNNEGÀR & NEWELL (L971) explicaram a ðusênctä de
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continuidåde no registro das for¡nas atrèvés da mesma hipótese já
del. ilreada Þor BEURLEN (1957), ou se j,i, pelè erosåo dos depósitos
dås bordås da bacia, onde äs espécies teriåm proliferado,

SIMÕËS e FIITIPALDÍ (no pre.lo) resumiröm as divers¡s
informações referer¡tes aos bival.ves do Grupo passa Dois.

Em vista do desenvolvimento do presente trabalho, foràm
descobert.as cercä de 25 novès ocorrèncias de bjlvalves nà Fornåção
Rio do Râsto. À måior parte das formas encontrà-se descri.ta em

ROHN (no prelo å). Em termos gerais, este tràbålho não forneceu
qualquer evidência que desabone a classificaçåo dr:rs bivàIves de
MENÞËS (195aä). Um dos dados inéditos é o reconhecimento formåt de
dois rlovos 9èneros e espécies -Nothoterraid dc.?t-t¿å fa e

RelÒqiicold dëljcdtd - encontrådos em nfveis estratigráficos
parcialme¡ìte equivålentes aos de ocorrencià de ?palàeonuteld
p)atinensjs. No aflorðmento ÀFlcp 192 (BR 277), as 3 espécieÉ
foråm encontt-adås assosi.fdas. Bivalves adicionais foråm coletädos
pÕsteriormente à realizðçåo deste tråbalho e a).guns são distintos
de todès åE espécies já referidðs. É possfvel què determinadas
formas, inclusive ¡/. dëdrJnatd, correspondåm à elemenLos dâs
assembléias åssinalôdås por BEURLEN (1954). Contudo, as deacrições
e ilustrações äpresentadås por este åutor såo insuficientes pàrð
comparações måis Èfetivas.

LISTA DAs ESPÉCIEs

Em resuno, são aqui admitidas
bivàlves rrä For-màção Rro do Rasto:

às seguintÈs espécies de

Leinzid siñilrs (HùIdhaus) - (fis. 38.3-5)
0liveiïaiã pristinà (Reed) - (fi9. 38.6)
Terr'àid dltrsstn¡d (Holdlìàus) - (f i,l . 38.8-9i cf . T. dttj.sslnd

na fis. 38.10)
Cowperesia eneïitd (Reed) - (fi9. 38.I1.-13)
ct. Tert'àld sp.I (em ROHN, no prelo å) - (f is. 38.14-I5)
cf. ?e.rr',,i.r ep.2 (em ROHN, no prelo .¡) - (f ig. 38.I6)
cf. Tèrràid sp.3 (em RoHN, no prelo a) - (f i9, 38.I7)
cf. Tet'rdJd sÞ.4 (em ROHN, no prelo a) - (fig. 38.18)
Ëf. TeÍr'd jd sÞ.5 (não formalmente descrita) - (fia. 38.I9)
Relogrrcolà del.rca ta Rohn - (fiq. 3A.2I-22)
Alothoterrald dcdì-tnd tà Rohn - (fig. 38.25-29)
? PalaeÒnuteJd plàtinensis (Reed) - (f i,t. 38.23-24)



40

Não foram identíficadas ðIçumås formðs dos åflÒramentos
ÀFIGP 199 (fi9. 38.20) . Àindå há formas nas coquinàs dos
afloramentos ÀFlcp 230 (Jàcarezinho) e da região de Joaquin
Tãvorå, as quâis não puderön ser obaervadas por faltè de exposição
trid imensional dos fósseis.

Os espécimes considerados como cf. ferraja sp. 4 (ÀF,/cp
297) tãlvez correspondðm å Jdcquesja elanqatd, ori.çinalmente
descrltà pàrä os depcjsitos dãs Formàções Corumbåtal e Teresinå
(MENDES, 1952, 1954a) . Contudo, não foi possfvel confirmar ä

constatå,Jäo dè MËNr)US (1969) e de RUNNEGÀR & NEWIiLL (1971) sobre a

ocórr'énclå de outt-os elemer-rtos destas uDidådes em assocÍação às
formas tfpicas dä Fùrrnação Rio clo Rästo-

3. BIOESTRATIGRAFIA

MENDES (I954a) verificou a ocorrência de duås assembléiùs
distrntas de bivälves r¡ã !'ormação Rio do Rasto. Uma seria
c à r- a c t e r' Í s t i c a da "Fácies,' Se¡-rinh,:, representàda por L. sinJ j js,
Teï!-did a)tisÉina, O. p[istjnã e CoÈper-eÉid elrerj Êa. À outrà
ocorreriå nå "Fácies" Morro peìàdo e eståria represent,ada apenas
por TPdldeonuteJa ptatjnènÉjÉ. RUNNEGAR & NEt"tELL (Ig7l)
classificaram os bivalves da Formação Estrådå Nova em 4

assêmb1éras disti¡'rtås, dås quàis a designadä "Àssembléia Lejnzja
siùiJis" seria referente ào "Litossoma,' Serrinhà. Não mencionårùm
os bivälves då unidade Morro peIàdo- Os estudos reðIizàdos en
vista da presente dissertàção possibi I itaram um räzoável
refinamento do quadro de distrrbuição estratigráfica das esÞécies
de bivalves da Fot'måção Rió do Rasto, principalnente para o
irntervàlo "Þós-Serrinhà". As amplitudes das espécies de b'ivalves
(Tab. 3) permitiråm o estabelecimento de duàs zonas bem definidás
e de uma gubzonä.

zonä ¿. siìnilis

Def in i cão : ampt i tude aproximada
eìrer'r ta (Reed )

de ocorrència de Çoçtpeïesja

L¡mite ¡nfer¡or: aparecíment.o de 6. ernert ta, sem a presençè de
Pinzonella neôtrÒpica ou de outros elenentos tfpicos dà Formação
Teres i na -
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Lintite suÞerior: apäreci.mÉnto de cf . fer-r¿j,l sp-l (em ROHN, no
prelo å), åproxlmådämente coincidente com o desaparecimènto de cf.
Terldja sp. 4 (em ROHN, no prÉlo å) e de C. errerl fa.
Espécies conFonentes: C. enetltd. L. sjnlljs, T. altissjmd, cf.

îeIt-a ja sp.3, cf . îerì'd ja sp. 4 e 0Jjvelrãlà prjstjna -

Equivalência I itoesÈrat igráf ica: porção inferior då Formàção Rio
do Rðsto, åÞrox it mad anente entre os nÍveis correspondentes a 5 t e

25 t da coluna Iitoestratigráfica, a partir da base.
Equivalência cronoegtrat igráf ica: provavelmente Kðzäniano

suÞer i or .

D¡stribuiGão geográfica: pelo menos do sul do Estèdo do paräná
até a região de Ribeirão do pinhal-JundiåÍ do SuI; apärentemente
estendidå àté o Uruguai (COX, 1934) e o paråguai (HERBST &

LEGUIZAMON, 1984).
observações: À zona foi designada conforme ð espécie L. sjnjljs,

peLâ suà morfologia caråcterfstjrcà e nitidåmente distinta de
quaisquer outras eepécies do Grupo Pàssa Dois. Cowpe):esia eneÍitd
foi registrãda em måior número de åfloramentos, porém E¡uå

identif icaç,f o. ¡'råo é tão segura; o tdxon poderá vir a ser
desmenbrðdo en outras esÞécies. C. emeÍjtd geråImente compõe
assembléias monoespecfficas e, às vezes, ocorre de modo
lnexÞressivo junto a outros elementos da zona" Embora nå
Iiteratura haja registro significativo de åfloràmentos com ferraja
dltisÉi td, nenhun dos fósseis coletados durante o desenvolvimento
da presente pesquiså permitiu a ldentificåção segura dà espécie
(ex. : fie. 38.10) .

Zonè ? Pdldeoìnuteld platjnensjÉ

Def i n icão: ämpl i tude aproximada de ocorrencia de ?p. pldtinénsi s
(Reed) .

L¡n¡te infer ior: aparecimento de cf. TeÍrdJd sÞ. I (em ROHN, no
prelo å), äpr.oxifiladàmente coirrcidente com o nfvel de ocorréncia de
cf. Teïtdia sp, 2 (em ROHN, no prelo a).
Linite superior: Desapårecimento de ? p. plãttnensjs.
Espéc ies componentes: as mesmàs que definem à Subzona

Nothoter'r-aiâ ãÉðt'itrd ta, possivel¡nente åindà incluindo os Liltimos
representantes de 6. emer i. tà.
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Equivalência l¡toestratisráficá: predominåntemente na Þorçåo
inferior dà Formäção Rio do Råsto, entre os nfveis correspÒndenteS
a 25 å e 60 I da coluna litoestrâtigráfica, ê pàrtir da base.
Eql.rivã¡ênc¡e cronoegtrat ¡gráf ¡cã: provàveImenLe fina] do

Käzànianô È/ou inlcio do Tàtåriåno.
Oistribui6äo gaográfice: no mfnimô, do norte de Santa Catarina

até o nordeste do Estàdo do Pàrðná, nä áreå de afloramentos.
observacöes: os exemplàres de ? p. platJnensjs seguråmente

deternináveis fôråm t-egistrados não exatamente a partir da bäse da
zonà; em compensação, entre os bivalves deste intervalo, està
eslrécie é a que apresenta a naior èmÞÌitude. No âmÞito da btozonä,
Ém sentido ¡scendente, sua .tbundåncÍa cresce do, centro-suI parà o

rrorte da lracia. À Zor¡a ?P.platjnensjÉ foi subdivididå e¡n duås
pàr-tes. À inf erir)r cor-responde ä Subzona NÒthoter)-d jd àc-à.1-.¿na tã,
definidä a segui r.

Subz'Jnå I'lotho tet' Id)d dcãr i nB td

ûe{inicão: àmplitude aproxirnada de ivof¡roter- ràid acdr- jnà ta Rolìn e
pårcialmeDte de Reloq¡jcold del.tca fa e cf. Tet !"aJd sp. I (em ROHN,

no prelo a) .

L¡nì¡te inferior: apèrecimento de cf. Terraia sp. I
aÞroximadÒ de ocorrência de cf . '/"errdld sp. 2.
L¡nì¡tÈ sup€r iol-: desàpðr-ecimento de 

^/. 
àëar- jndtd e horizontes

apr-oxinðdos dås ocorrências måis àlLas das esÞécies
indubitavelmente determinàdas como å. detjca tå e cf. fer-t-ä ja sÞ.1.
EspÉcies co ponentes: ,/l/. acarjråtä, R, del j.cata, ? p,

pldtinenÉis, cf. î"er!'àld ap. I, cf. Terr"a ja sp.2 e cf . ,îerrajd
sp. 5 (talvez esp,srs,fmente d. enerita)
Equivalência I itoestrat i9ráf ¡ce: parte inf eri:or da Formação Rlo

do Rèsto, compreer¡dendo aproxtmädåmènte å Þorção entre 25 I e 35 å

da cr:luna litoestratigráf1ca, å Þartir d¡ base.
Equivalência cronoestrat isráf ica: provavel"mente final do

Kåzåniano e/ou inicio do Tatãrrano.
Distribuicäo geográfice: no mfnimo, do sul ao centro do EBtàdo do

Pàràná, hävèndo ainda possÍveis ocorrência6 no nordeste da área
investi,lada.
Observacöes i N. dcaljnãta é facilmente reconhecfvel quando sua

charr¡eira está preservadå ou mesmo através da observação acurada
da sua morfolügià extertlå. Os nfveis de ocorrên!-ia concentram-se

e nfvel
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numä ampl itude Þequenà, de modo que ã espécie parece constituir um

importante marcädor estratigráfico. À åmplitude de R. deJjcafa
pode ser maiorr Þùrém a espécie apenås foi såtisfatoriðme¡ìte
ide¡rLif icùd,:r nos nÍvets equivàIelìtes åoEJ de N. dcdrinatd.
Considerando especificamente estes nfveis, os representantes då
subzona são bastante abu¡ìdantès.

4. POSSiVEIS CORRELAEöEs

Confor-mè ó resumo äci:ma, MENDES (1954a , I967 , I97l )

considerou todàs as formas de bivalves do Grupo passà Doj.s como
èndêmicäs. Somente um gënero - ?paldeonutela - Þoderia ser
refe¡-Íve1 a formàs encontrêdas em outras bacias. RUNNEGÀR & NEI¡¡ELL
(1971) ainda àdmitiräm a Þresença de pyrdìnus nog depósitos da
Bacia do Påråná, inclusive no Litossoma Serrinhè. os ðutores
comentðràm que, embora od bivalves da Formäção Estràdà Nova sejam
c]år-amente distintos dos outros conhecidos, estes ostentarian
grande simí laridade às faunas marinhås permianas da Àustrál ia,
Novà Zelâr¡dìa, lndiå e de outràa regiões da Àmérica do Sul . o
mesmo não se verif i'.caria quanto às faunas narinhas triássicàs, As
constatações de RUNNEGÀR & NEWELL (t97l) não puderam ser
conf i rmàdas no Þresente t.rabå1ho.

COOPER E KENSLEY (1984) deecobriram gêneros e espécies da
Formèção Estrðda Nova (Formåções Serra Àlta, Teresinè e
Corumbataf) nos deÞCisitos do cruÞo Ecca (Fornäção VJaterford) da
Bäcia do Kàrroo. lal fato, å1é& dà clásEica correlação ätråvés de
lTesosdurug entre a Formação Iràti e à base do Grupo Ecca Superior,
parece reäImente åpoiàr a hipótese de conexão geográflca entre as
bacias, ðo menos, r'¡os temF,os de depc¡sição dà parte inferior do
Grupo Paasà Doj'.s. MÀRANHÃO (Ì986) , que recentemente anal isou
bivàlves da Formaçåo corumbataf, deixou a questão sobre a presença
de ele¡nentos não endêmicos e¡n aberto.

Aträvés dàs investigações aqui realizâdas, julça-se ter
constatado algumas novås possfveis correlações com base em

bivalves, principalmente no que se refere às assembléias em

posição esLråtigraficamente màis äItå dà Fornação Rio do Ràsto.
Contudo, deve ser lembrådo que as compâraçõÈs entre os fósseis dag
diversas reeiões fundamentam-se apenas na Iiteratura disponfvel,
cujàs descrições e ilustrações nem se¡npre såo eeclarecedoräs.
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Conpetesid eneIitd pàrece Ievemente similar a Rldodjd coxj
Bond (BONÞ, ]954) dà Fùrmação Madumàbisà da Baciâ do Zanrbezi (em

nÍveI correlacionáveL å Zonä 'îapjnocephajuÉ) .

Tertdia dltisstma (e cf. îer.raiâ sp.5) lembrå "CdIbonicoJa"
ëà!'inata Cox (COX, I936) do "HorÍzonte Não Marinho" däs Camàdas

Rul¡Èmbe da TatìzåDiå, provâvelmentè correlacion,ivei:g ào crupo
Beðufort Infer i or.

Relogiicold clelica ta lembt-ä uÍì exemplar de paJaÈonutela
(rþlonqd ilustrado por COX (]932), cujå charneira não está ben
preservadâ. Também tem âspecto externo da conchà muito parecido
com o de algumås espécies de Py[ãnus, cono certos exemp].åres do
Perniàno de New South Vlàles da Àustrá1ia apresentados por RUNNEGÀR

(r974) .

NothoterrdJd acdt'ind ta, quanto å forma externa da conclìå, é

semelhante a "Cât'þonjcold" kldodjensjs, registrèdo por COX (1936)
pàrå o "Horizonte Não Marinho" das camadås Ruhênbe da Tanzânia. O

mesmo se ver-tf 1cå em relação a ?Cat'bÒr1lëold t-eç-ond.¡ ta Reed (REED,

I939) da região de Kåtl'¡lrai (em nfveis correlacionávei.s ào Àndar
Rðn i 9ånj ) .

À possfvel corr-elação ånteriormente verificada entt-e as
formås determinädas como ?PalàeonuteJà dè Formàção Rio do Rèsto e

os represent.antes deste gêr'rèro ern outras båciaE (MENDES, I954à)
pårece conf i.l'mådå åtravés dåg rrovas pesquisas. pdldeornutel å foi
Þrimeira¡nente dessrito nos depósitos continentais da Båcià Oka-
Vol.gä e outros deÞdsitos correlacionáveis dos Àndàres Kåzaniano e

Tatariano (apud cox, ]932). Às comparàções foram reålizadas com
elementos i lustrados dås sÈguinteE unidades: GruÞo Beaufort
Inferior (ÀMÀLITSKY, 1895) , Formação Madumäbisa (BoND, 1954,
1955), camàdás Ruhuhu e Ruhembe da Tänzânià (COX, I932), Formação
Upper Gri,.t da zåmbia - provavelmente equivalente å Formação
MðdumabiËå Superiùr (LÀCEY, 1974), depósitos de Kathvrai da fndrå -
equival.ente ao Àndåt- Rani,lallj (REED, 1939). Îämbém existe leve
semellrança cr¡tre ? P. pldtinensis e Kj.'lodja stockleyj das 'Càmðdàs
C,llc,írias" - equivaì.entes åo crupo Ecüð ou åo Beäufort Inferior
(cox, 1936); nesse céso, ð forma africanå não a¡rresenta dentição
bem preservadä. NãÒ se verif i.cou boa identidade en relação às
formas do Cãrbonffero e Permianò då Argentina, descritðs por
FRENGUELLI (L945). ROssoUw (I9-7O) observou que palaeonutela,
PdlaeonodoÙtd e RidÒdid do crupo Beàufort Inferior da África do
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Sul. e de M¿lawr (Rodésiá) IÈtìbräriåm for-mas dä Tänzár¡ta, Unrão
Soviét1cå, Burma, Ceilõo e Àméricå do SuI- EËtes qêneros (FåmÍlia
Anträcosiidãe) seriam cäråcterÍsticos dos depdsitos de dguå doce
do Devonrälìo ao pe¡-mi,rt-to. É interess,tnte notàr que foi etìcont.ràdâ
umå espécrè de pàJdeanodontd na Formação Mount dJossopËer-Js em
Mercer Ridge, Àntártica (BRÀÞSHÀI,J, lg8q). Nå Áfricå, taI çê¡ìero
freqüentemente ocorre,associado a pdl.deonuteJd,

. Há irrcertezas se estes efêmeros dådos são úteis em termos
de correlação bi.oesLrðtlqráfica. De qualquer modo, os resultàdog
obtrdÕs são consistentes em reIäç,5o ås outraa informações já
disÞonfveis, ou seja, há uma prováveI equi.va]ênciè
cronoestratigr,lficà entre a Formäção Rio do Råsto e o cruÞo
Beðufort lnf eÌ-iot-, d Formaçåo Màdumàbrså e o crupo Raniganj-

É sugestivo, porém estreculatlvo, afirmar que os componentes
da Zor¡a ?PaJdeoDutejd pldt jneDs-ts, tåis cono /tlothote)-!.did
dcar-itldta, Relùgi jc-old deJjcàtâ, além de ?pdldeotnute)d
plãttùensJs ' reÞl-esentem imigrantes nå reçião da Bacia do paraná;
de qualclue!' modo, outros dados påIeontolóçicos Þarecem ,lescàrtår a

exrstência de bðrreiras j,.ntl-ansÞoltf veis èntre às regiões
gondvålticðs, ilo menos dur-arrte certos :.ntervalos do permiano
Superior (ROHN s. RoSLER, l987; vide caÞftulos referentes ð
conchostr-áÈeos e å megåfdsseis vegetais, no presente tràbàIho). No
que se refere è 

^lothoter-ïdid 
dcdr- jna ta, é necessário lembrar que

sua dentÍçåo é bastante semelt¡ànte å de Teïrdià äl tissimâ;
portanto, se esta última esÞécie för endêmicå e se Ãt. acdïjndta
descendÉ dÈ un ancestràl comum, Þoder-se-ia supor que alguns
elemer¡tos, f r loqel-reticåmente relacionådos e já àdåptàdos às
condições contirrenLais, tenharn dispersado para outl-as áreas à
partir da região dà Bacjr å do pàraná; tal diferenciação e miçração
Jd devÉria ter começ¡do n¿s bordas cja bacia, àntes do rnfcio da
acumul ¿çâr"r dos deprisi tÒs dtrr,tì.metlte Þreservadog cla For-m.rçåo Rio do
RðstÕ s. s.

5. PALEOAUTOEtrOLO6IA

Os principais pðt'åmetros parð à ànálise èqui realizadä
estão fundamentados ¡los trãÞaIlìos de KÀUFFMÀN (L969) , STÀNLEY
(I970, r972) , RUNNEGAR (1974), ÞoDD & STÀNToN (I98t) e sÀNcHEz
(1984). Àlqumås das conclusões abåixo levam em conta certôs



46

fðtores tåfonömicos; dados mãls åcurådos â este respei to são
äprÉsent,f dos no ÍtÈn 6 e no càpftu1Ò ',Bioestratonomia,,.

Há relativa sÈgurançä na interpretação de que ?pä_¡deonutelà
plâttnens)s se dÉsenvolveu em âmbiente continentål (dada a suà
pr-oximidade tåxot1ómica å fÒrmås dulcÍcolès de outras bacias e a

suå frÈqijente associ:ação a conchostráceos). Como ,/t/. åcàt-l ndtd e R,
dè-l tc,eta foråm encontradas junto a ?p. pldtJnenÉjs, comÞondo umå

assernbléio pr-ovaveLmente àutótonã (ÀF/cp I9Z, BR 277) , ä

interpretåção ambiental mencior¡ada Þode ser estendida Þàrå estàs
duðs espÈciÈs. El)tr'Ètdltto, a ,lssoctaçåo ver jlf icad¿ entre ?p.
I)lãtrDetrsts e cf. C. eÐeÌ'J ta (afloramento AF/cp 249) não reflete
comprovadúmente umà antiq,r biocenose e seria especulâtivo
extråÞoIar- o dito habitat air¡da påra esta rlltina espécie, Tàmbén
não há evidÊncias diret,ts sobre à naturezè do corpo de água que

àbrrqou os bivålves dos nÍveis eBtrat.içráfìcos nais inferiores dð
FormàçõÒ Riú dù RastÒ.

MC ALESTER & RHOÀDS (l-967) aler-taram sobre os riacos de
el]gàno r¡ås ítìterÞretàções ambientais realizadås àtråvés dos
brvalves. Por exemÞlÕ, ¡ìo Mâr Báltico, à profundidàdes
relåtlvamente gralldes, f orarn encóntrados bivåLves tfpicos de
salinidãde reduzid,l devido ao grande afluxo de éguâ dos rios.
Þrferençàs de t,fm,rnho e de esÞesaurâ daa concìlas dos rndivfduoB de
uma detèrminàdâ espécie poderlàm l:efletir desenvolvimento en
àmbientes de distintas sälinjrdades. seçundo DODD & STÀNTON (198I),
o teor relàtivåmente baixo em carbonato de cálcio das águàs
sålobràs deveria ser o responsável pelå redução do tamanho e da
espessura das conchas, afetando ta¡nbém sua ornàmentação. À

sãturåção em cårbonåto de cáIcio da águà depende rgualmente då
temper'åtura. Àg conchas de biväIves dà Fornação Rio do Rasto, de
um modo geraI, são Þouco ornämèntådäs, delgadàs e não atingem
grandes dimensões (comprimentos råråmente superiores a Z cm). É

rrotável que õlgumås assembìéias da Zona L, sJnjljs åpresentåm
apenãs elementos de dimensões pequenàs enquånto que HOLDHÀUS

(I918) e MENDES (1954a) encontråram representantes de grande
tåmår¡ho (fiqs. 38,6, 38.8, 38.9). Desta maneirå, nos càsos em que

Ìlão há evidènciås de seleciotìamento das conchas por Þrocessos
taf onômj.cos ¡ pàr-€cê atraente a hipõtese de que algumàs àssenbléias
reúnem bivalves afetados por condições ambientais bastante
desfavoráveis. Tal situaçÉo poderia estar relacionàdâ a variações
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dð såli¡1id,åde, da energià do meto e dä àLtura da col.una de água,
uma vez que não parecem existir evidências de outros fatores
rregativos - as temÞeràturäs provävelmente eram adequadas e o
substrato dÉve tet- sid(r suficientemente mole e di:versif icado.

A morfoLogia das couchås dos bivalves reflete a posição de
vidð, o ¡nodó de Locomoção ou de fixação e o modó de al. iment.ação - O

¡ldbrto depende do suprimento de ålimentos, do caráter do substràto
e do movinento de águà (e menos preponderantementÉ da altura da
colur¡a dÉ águà) - Entre os diversos ti.pos de bivalves atuålmente
conlìècidos, segulrdÒ STÀNLEy (I972), no paleozdico existi.ràm apenàs
os seguintes: a) escavadores Iivres susÞensÍvoros; b) escàvðdores
livreg sedimentfv'rros; c) endobissados; d) de epifàunà. STÀNLEY
(f972) ol:servou que muitos gêneros incluem eðpéci:es de distintos
hdb r tos de vida.

A tabelâ 2 resume as principais caracterfsticas das conchas
de bivälves dä unidade estratigráfica ðqui estudðda, às quais
podem cÕnstituir evidênci¡s clo sèu hábito de vi.da. os critérios
ädotados para as interpret.àções baseiam-se Þrincipàìment.e no
trab,lllro de STÀNLEY (I970), partindo da premissa de que não
Ilouvet-äm signrficattvas åltel-åções quãnto à morfoloiã funcional
dos bivalves do Permt,3no ào Recente. Contudo, STANLEY (Lg7Z)
observou gue determinådoÊ hál¡itos, como o de escavåção, aindð não
eÌ-âm exercidos com tanta eficiència pelos bivalves do perm j.åno.
Àdrciotìålmente, o potensiäl adaptativo dos bivalves (sue se
reflete na morfoloqia) é fortemente influenciàdo por fatores
extrÍnsecos, como a competição, a predação e å estabilidade
climijticð (lEvESZ & MC CALL, L979). Tä j,.s fatores såo
f u¡rdåme¡ìt.r Imente d i st i ntos nd compåråção, por exempl o , dos
or9ånlsmos nàr-ilrhùs com os cÖntinent,lis. À estabi: I idacle na marorra
dos ambientes de águâ doce é menor que nos ambientes marinhos
nor'¡nèis ' impl ica¡rdo na necessidade de que os bivalves åpresentem
grände tolerèrrcia às vàriåções de temperåtura, de substråto e de
àlimentos dispolrÍveis. Em contraposição, nos meios marinhos,
geralmente lìá måi.ores pr-oblemas de predàção e de competição;
segundÒ TEVËSZ & MC cjÀLL (I979) , umð dàs co¡lseqüèncias clest.es
fåtores de pressão ecoldqica serid à restrÍção dos bivalves
mat-rnhos åos leì tos är-enosôs. Em razårr a està variedade dè
paråmetros respons¿iveis pelos hábitos dos biväIves, todas äs



48

r.rrterpretãções èquÍ reàli.zâdåg devem ser enLendidðs em termÕs
rel àt r vos -

O cardter equiv,rlve dås f ot-mas dð Formãção Ri.o do Rasto, a

cor'¡vexrdade máximã prdxrmo å màrgem dorsal dâs conchâs e â regråo
anterior bem desenvolvrdà permitem classificar os bivålves como
escavadores (cf . STÀNLEy. I9Z0; RUNNEGÀR, I9Z4) . Às conjecturàs
àpresèntùdâs abaixo sobrè a eficiência de escavação dos bivalves
tèn como propósito o possfvel reconhecimento dä estabilidade do
subatr-ato e, deste modo, dàs condições hidrodinåmicas do meio.
Sesulrdo MC ÀLESTER & RHOADS (1967) , há bivålves adaptados à

escåv,rçãc, nås mais diversas profundrdädes dos corpos de áqua. A
maioriå alimenta-ge de pårt.fculas em suspensão. principalmente sob
condições de áquas rasas. rnfelizmente, quãsè todos os bivaLves dà
Formação Rio do Rasto estão preservados como moldes, onde ds stuås
feições internðs, tais como ð linha pä]ià1, o possfvel sinus
pà1ià1 e às cicätrizes dos núscuLos ådutores ràrðmer.¡te são
discernfveis. se fosse pogsfvel consLatär ð presençà de
pronurrcíado sinus pàliaI, poder-se-ia supor que o blvåIve erä
dotado de longo sifão, o que indicðria hábito de escaväçåo
profundà. À observåção deste cäráter foi. bastante valorizadå por
SÀNCHEZ (1984). MENDES (I952) e RUNNEGÀR & NEWELL (]92].)
ver-ificàram que a maioria das espécies dàs Formðções
Teresin,t,/CorumbaLaÍ não mostram reentrånciå na I inha pal iaI .

ÀpÉnas Roxoa jntt' jgans e Coh,pereÉid anceps (=,,pytanus,, dnceps) |
que àpresentäm si:nus pàliðl um pouco måis pronunciado, a Þriori,
poderiåm ser considerådàs escåvàdoràs profundas. Entretanto,
STÀNLEY (1970) e RUNNEGÀR (1974) àdvertiram que não hé relåção
direta entre o tamànlìo do sinus palial e o conÞriment.o do sifão-
KÀUFFMÀN (1969) mencionou que os bivalves do pàleozóico Ìnferior e
Médio çeralmeDte não àÞresentàvån sifões ou, no máximo, tinham
sifões curtos. SegundÒ STÀNLEY (L972), a efetiva radièção dos
bivàlves escav¿dores profundos (instaladog a Þrofundidàdes
superrot-es ä l0 cm åbaixo do leito) só teriå ocorrido nc)

Mesozó j.co. Ào contrário, RUNNEGÀR (I974) interpretou que äIguns
represenLantes da Fàmf11a Meçädesmidae, de grånde importåncia no
Permiano, provavelmente já eram escavðdores profundos, Ta1 fÀmflið
deve incLuir RelÒqjjcola deJjcatá e Coe¡peresja eìneJ- j td, a1ém de
outras espécies do crupo pàssa Dois. E diqno de notå que, por
outro lado, RUNNEGÀR (I974) tenha considerådô os generos com
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derrtição cardinal proeminente, incluindo pyIdnus, comó bivalves
escåvàdo[ÉÉ r-agos; à norfo]09iä externå dos supogtos escàvadores
profundos exempl ificädos por este autor. exceto suà margem
posterro¡' geÌ-alrÌente retå, difere dðquela das espéciÉs clã Formàção
Rlo do Rasto. Portànto, os dådos åtuàlmente disponiveis parecem
convergir- pär-a a interpretação de que osl bivalves aqui estudados
eratn escávädores rasos,

De acordo com STÀNLEY (1972\ , os bivalves do PaleÕzóico,
å]ém de terem sido j:r¡caÞäzes de escavar profundàmente,
prúvaveìmente. desenvc,lviam esta atl.vidàde Lentamelrte. Tal
dÉfrciéllcia teria prejudicado å ocupåção dos substratos
freqùÉntementÈ retrabalhados e aÞàrentementÈ promoveu à expàr-ìsão
dos brval.ves endobtss¿dos, cuja fixação åo BUbstràto deverià ter
sldo må1s estáveI. STÀNLEY (I972) sugeri.u que as formas
Èndobissãdâs podèrt åm ser reconhecidas ÞeIås seguintes
carâcterfsticès: formä älongàda, sinus bissal pronunciado, lado
àr¡terior reduzido, porém lobàdo e convexidêde relativàmente grande
das vaLvas entre à porção central e à ventrål. Ào menos às duàs
úItimðs car'äcterfsticås não Þarecem existir nos bivalves då
For-mação Rlo do RåBto, provavelmente deEcàrtando à hipdtese de que
estes tenham sido endobissados.

Em T. dltissjtnd, cf .Terr'àJa sp. 1., cf. ÎÈrrdja sp.2, cf.
Te)'r'dtd sp. 3, Èf . 'IerIdja sp. 4, cf.. Terrdjd sp. 5, OJjve]ràjd
priÉtlnd e /Vo tàofe¡ra jù dcdrina ra (figs. 38,6-I0, 38,L4-19), as
seguintÈs caracterÍsticas suqerem hábito de escävåção em pequenð
profundidade: è forna alonÇàda, a superffcie då resião posterior
um pouco ou åcentuadamente chanfrada, a Þresençå de costä ou a

tendCncr.â dÈ desenvolvimento de umê ðresta dorso-posterior, além
da Ieve rugosidåde nà suI)erffcie externa. Segundo STANLEy (I970),
a forma chanfrada seriå adequadê pàra Õ moviment.o ascendente no
substrato, o que poderiä refletir uma ådäptação à necessidðde de
escapàr freqijentemente ð cðrgas grandes de sedìmentos.
Adicionalment.e, à margem posterior retilÍnea poderià constituir un
excelenle indicad,¡r da posição de vidð dos bivalves: sempre
estårið orientadð paråLeIämente à superffcie do substrato, um

pouco acima destð, parå facultår o intercåmbi.o com o meio aquoso.
Entre ás formås cttädas, aquelas com vàlvàs mais de1gådas, menos

ornàmentadas e menosJ convexas provaveìmente tinham maior
caÞacidäde de escâvåção (ex. i TeIr-à jd dltlÉsiìnd, fi9. 38.9). Às
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: ¡ilùthotet-rdid d¡:drind fa, fiqs,38.25-
rugosa e conchå provavelmente mài s

escavàdores maia lerrtos. Em âl.guns
afloramentos, particularmente no ÀF/GP I92, foram encontrados
drversos exemplares em orientáção discordånte åo acàmàmento. Esta
deve reÞresent,lr o sepuLtamento dos or9ånj.smos em posição de vicla,
porém possivelrner:te modificada no decorrer da compactação dos
Sed Í men t ¡JS .

A forma mu jtto alongada e a região posterior praticamente
åçudä de ¿. siniJiÉ (figs. 38.3-5) poderiam evidenciär que este
organismo se orie¡ltava com o eixô naior em Þosição praticamente
vertlcðl (cf . STÀNLEY, 1970). À regiãó Þosterior chànfradà e ä

märgem ÞÕsterior retä (de åpårenciå truncäda), a exemplo dos casos
merlcioÌados acima, devem indicar que og bivalves se ma¡ttinham
quase que totalmente enterrados, sonente com a extremidade
posterior åcinä do substràto. À protuberäncià no lado anterior
podet-iå lndicar una ad,tptàç,\(l åerodrn.imi,ca pùr-a a egcav¡ção maig
ráprda (cf . STÀNLItY, 1970) - A ornåmentðção relåtrvðmente
pronunciådå talvez tenha sido desenvolvida cono recurso de melhor
fixðção ão substräto. Estås càrècterÍsticàs, em con junt.o, devem
ref Iet j.r àmÞientes com substråtos f reqijentement.e aubmetidos à

erosão ou ao entulhamento,
Considerando ðpenðs os criLériÕs de STÀNLEY (L970), a formà

ãIonçadå ðe ?P. plà Êj¿e¡t.sJs (f i.9s. 38.23-24), a superffcle lisa
das conc¡ìaB, sua espessrura provàvelmente pequena e a charneira
deI icådå (com exceção da convexidäde pronunciàdà) , poderiàm
sugerir que a espécie tenha sirdo um es,cävador rápido e

relätivamentè profundo. Col'rtudo, a qrånulometria geraLmente muito
fina dÈ,s sedimerltos dos r'espectivos depcisiLos não coaduna com este
hábito. EÀGER (1974) analisou o modo de viLda dos unionfdeos atuars
e interpretou a pús i çåo de vida de à1gumàs espëc i es de
CaIlJoDicoJà, cuja formå se àproxj'.mã å de Pâ)deonute].a; conc]uiu
que as fornas com maior álLura, o melhor desenvolvimento do Iado
arrteri.or e a maior- obÈsidåde, cono no càso de ?P. pjåtJnensjs,
pr-ovaveìmËnte teriam aÞr'esetlc.ldó o êixo mais longo das coDclìàs
drsposto Þðr'ålelàmeÌitè e pr-ciximo å superfÍcie do substrato; tal
hábito, em cùnträposrção ac, dos indivfduos em posição de vrda
vertrcal, ter-iâ sido ådquirido em funçãó äo substrato de lama mole
e r'Ícamente rrrgånica. TäI situação deve ser extraÞoIóvel .t certos
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ùàsos da Formação Rio do Ràsto, havendo dúvidäs sonente quanto à
abundáncia de mat.éria orgânica. N'r afloramento ÀF,/cp 214, alguns
brvåIves åpêrentemente jn sjtu er¡contråm-se na dità posição.
SegundÒ EÀcER (197{), det.erminådos unionfdeos ätuais Þodem
"flutuär" ¿Leatorramente Da I,amå grðçås às conchàs muito delgadäs.
Tål possibil idadÈ nãú deve ser dÈsc-rtada em reìäção a arguns
re¡:rreseltantes då Formãção Rio do Rast,o _

Às mesmås coDsideråções deL ineådås äcimð pàra ?p.
f,rldtrnensjÉ, àpårentemente, t)odem ser extràÞoIàdas para R,
deJ.rc-"¡td (f i.ls. 38 -2L-22). No entântù, esta espécie ,rpresenta
mellor cÕnvexidade, evÍdenciando, pt-ovavelmeute, maior capäcidàde
de locomoção. å. deJJ(].ì f,i mcrstrâ algumas däs càracterfsticås dos
bivålves sedimentÍvol-os: conchas delgàdas, pequenðs e
aerÕdi¡¡åmi:cås (srANLEy, L970). Estes bivalves seríam mai.s comuns
nas règiões de dquðs relðtivamente profundas (MC ÀLESTER & RHOADS,
1967) .

CoHpeÌ'esjå er¡,erj ta (fi9s. 3B,lI-13) é â únic,t espécie não
ålonqadà da Formàção Rio do Ràsto, merècendo, portanto, outräs
considerações. De fatÒ, as àssembl.éiàs que contém est,r formä
geralmente são monoesÞecÍficàs, I)ossivelmente refletindo condições
ecológicas ligeirämente dist jtnt.as daquetas em que se desenvolvi.am
os outros organismos contemporånèos. A norfoloç j,ä externa de C..

ener-itd ðssemelhà-se å d,:s espécies atuaig NucuJd pt-oxJrnd e

Astàr'te L*ästaDèd, as quais podem fícar em pos]ções variáveis no
substr-àto, mas sempre enterrados a profundidådes mui tc, pequenàs
(STÀNLEY, 1970). Àpårentemente, C. erneï j tã é màis freqüente nos
depcjsitos psamfticús do que nos pelfticos. Se està situagão não
for âpenas tafonómica, poderia sugerir condições de certð
turÞulêncÍ,t da Égua, cåÞàzes de mobi t i zär àEj conchàs, o que
deveria ter sido compensådo Þelà eficiência na sua reacomodáção no
substrato. À superffcie externa lisa dàs conchäs deve ter
oferecido Þouco dt.rito à Iocomoção, Sua espessurà relåtivåmentè
grande pode ter insrementådo liqeirämente su¿¡ estabilidäde nó
substràto. CÐntudo, o contorno åprox j. måd ament e circular, segundô
STÀNLEY (1970), seriå tÍpico clos elèmentos com velocidðde baixa de
escavåção, NormåLmente, C. enet-itd dèverià ter ocupådo áreås com
águas uìn poucù meuús ågr L.ld,ls que ¿. gJnJl j:j e T. dlltssi td.

Em rÈsumo, os brvalves dos nÍveis estratigráficoe mais
Þaixos dà Formàçåo Rio cìo RàBto (Zona L. sjniljs) desenvol.veram-



se, provàvelmente, ern águas ligeiràmente ä9ìtadås. L. Éjnjl j.s e T.

altissi.nà apresenLavam ådàptåções pära a escàvàção reLàtivamente
rápidà, ainda que não profundå, para à fixação ao substrato e pàra
a movi:mentação ascendente ern compensação ao soterramento. Esteg
bivålves devem ter sido susÞensfvôros e possivelmente
desenvolveram-se sob condições eurihal inàs (vide ftem 5 do
cäpftulo "Conchostráceos") . C. etEti ta pode ter habitado áreas con
águås um ÞouÈo menos agitadãs, pórém, ås vezes, deve ter alcançado
os mesmos nÍveis Þåtimétricos que äs espécies conì maior eficiêncià
nä esÈàvação. Os bival.ves da Zona ?P. pJatjnensjÉ, provàvelmente
ocuÞävam ånbientes de d9uà doce calmos, reIðtivamente mài,.s
prolundos, Àlgumas áreas apårentemente ofereciam substràtos muito
moles, talvez tolerados ãpenàs r)or ?P. platjnensjs e R. deljcàtã,
os quais podem ter sido sediment.fvorós. As litologras pelfticas
sugerem ã existérrciã pret.érita de quantidade grande de pàrtfculas
arç1l.osas em suspensåo próximo à superfÍcie do suÞstrato,
geràLmente rl]súmpatÍve1s com a atividade normål dos èparelhos de
filträção encùnträdos tìos organi.snos susÞensÍvoros.

6. TAFONÛII Ï A

Prâf ic.¡mente todú o regi.stro conhecido dos brvalves f ósseirs
limita-se às corrcllàs È/ou aos respectivos noldes. A relação
espðcÍal entre ðs duas vålvas ¡ ässim cornô o seu estädo cle
preservação podem refletir claramente os Þroces6os ocorridos entre
,f mol-te e o sepuLÈamentó dos orgånismos. Em geràI, se ös restos
fícam livremente expostos sobre o substråto, à nedida em que
ocol-r-e å decoÌnpösiçãú dÕs músculos adutores e de ¡rutros tecidos do
Õrga)rismo, suðs valvas ter¡dem a se abrir como respostå à tensão
exercrda pelo liqame¡rto (estt'uturê eldstica de cotìexão entre às
vålvas tra regrão dorsál). SoÞ condições åquosas agi.tãdàs ou ¡>or
ressecdmentc,, o Ligämento pode 9e romper, ocôsionando a

desarticul.ãção definitivà das valvås. Segundo DODD & STÀNTON

(L98I), a dentiçåo pode àjudàr a månter ðs valvas articuladås por
m,lis temÞo. Se o brvalve é sel)uIt.ado antes dâ decomÞoBição dðs
F)artes moles (ou 3e permànece na posição de vida no substrato) , as
vålvàs podem ser fossl llzðdås no estado årt jrculådo fechado. Nå

For-mðção Rio do RåsLo, os biv,llves fósseís evj'.dencÍam distint.as
srtuåções de sepultàrìento: ocorrem com valvås f eclìädas, na posição
de vidð (f ie. 38.25) c¡u conciordantes ,to acàmðdämento (f i9. 38.29),
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com våìvås ãrtrculådás ðbertas (f iq. 3B. ZB) ou àinda isoladas
(f i.J. 3A.2b) - TÒdas as esF,écies identificadas posEruem dentes e

resÞectivås fossetas, porém I)rovavelmente apenas N.dt:dt ind tä, cf.
fel-.r'.lJà sp. I e T. dlt jssirnd ,tpreselltam dentição complexa, a quðl
poderið ter favor-ecrdo a mànuter¡ção das vålvas unidàs Þor tempo
mai s prÖI ongàdo.

A orientaçãr:, das valväs desart.iculadas em relação ao
acamadamelltó pode ref leti.r às condlções hidrodinåmicas do meio.
Velocidades de corr-ente t-e1àttvamente èltas tendem a posicronàr as
valvas mais åbauladas com a sua superfÍcre convexa pàrã cima e, no
caso destas apresellta¡.'em razodvel simetrià làterð1, poden ser
orieÌrtadàs com o umbo no sentrdo då corrente (DODD & STÀNTON,
1981). Erìtretðnto, estü ter¡dència pode ser altèracla pela presença
de sedimentos finos retidos nå superffcie ci5ncavè dås vàlvds, ou
por rnfluèncta de substratos muito lanosos, fluxos muito
turbulentos, forte åção de oDdås, äcentuàda compactðção, etc.
(FUTTERËR, 1978). Entre os bivalves estudados, not.ou-se que
somenle em certos nÍveis do afloramento AF/Gp 272 (BR 277) todäs
as vàlvas isoladas ocol'rem com a suÞerffcie convexê pðr,ì ci.ma. Em

diversr:s åfloråmentos, há räzoável equilfbrio entre o liúmero de
v,f lvas posrcionadas com a superffcie convexå parå cima r¡u pèrä
baixo, porém este número pode ser superado peIå quðntidade de
vá1vàs art j:culadas em posição fèchðdå. En äIguns åfIÕränentôs,
orlde h¿Í bivàlves mui to concentrados, suå orientação pode ser
totalmente cäóticã. Portànto, na maÍoria dos casos, a disposição
dos þivalves l1ão suçere å ação de correr¡tes fortes e duràdouràs_
Nor-målmeDte, f,ti possf vel. cont.fr um número ,:proximðdðmente iqual
de valvas esquerdàs e direit.ds èm càdå camada. À gàmà de våriàção
d,ts suas di.mensões pode ser grande, indican'Jo pouco ou nenÌlum
seleci.onåmènto por fraciorramento granulométrico. De uma maneirà
ger'ã1., às concììàs nåo demonstram desçastes e fraLurås por impacto.
Tàis observações Þarecem descårtar, nà maloriã dos càsos, ä

incidéncia de repetidos retrabaLhamentos ou o transporte
prc,l.ùngådo das conchas Þor correntes. No cäpftulo
"Bioestratol'¡omiù" sãù novamente èbordados ålguns destes aspectos.

Segundo DRISCOLL (1970) , as vàIväs mais espessås, por
pr-ùcessos sedimÈnLàt-es diversös, são màis facilnente sepultadas e

irncÒr-I)oÌ'ádås aos depcisitos sedimentðres que as delgådäs- Às
concfrås que permànecem proLongadamente nà interface água-sedimer¡to



pode$ ser perfur-ådas por organismos, sofrer àbrasão e dissolução.
Pot' outro lådo, podem ser incrustådâs por epibiontes, o que
fåvorece o aumento de Ëeu peso relètivo e a possi.bilidade de
sepultamerìto. Collforme já mencionado, na Fôrmação Rio do Rästo
foram observàdas assembléias de bivalves monoespecfficès e

multrÉsÞecf f ircas. Nås multiespecÍficès pùde ocorrer èssÕcläção de
bivàlves de conchas esÞesrsas e deIçådàs, gråndes e pequenås, todas
bÈm preser-vad¿s, gem furos de orgðnismos e sem evidências de
incrustações, suÇer j.¡tdo que r¡ão houve selecionamento por
t:,otencrialrtl¡de drfereDür.ìd.r de sepu I !ðmentÒ. ÀE assemblétae
monoesÞecÍficäs (por exemÞlo, representddas por CoþlpeÌ-esjd
ernér'i t.ì) provavelmentÈ foram mais condicionadas por fatores
ecoì.ógi.cos do que por preservàção dlferencrål. o conjunto de
cår-ðctet'Ísti.c.ts parece evidenctàr sépult,tmento relàtivamente
rápidÕ de todos os btvålves fossilizados. À única exceção é a

ùcorr'êncið de alguns biv.f lves inrr-ustàdos por estt-omütóìrtos
l-¡ûduÌàres (ROHN K FAIRCHILD, l986), cujá exposição ào meio
c)bviåmÉnte f oi mais prú1onça,l,f .

Embora vár-ias dae consideråções åclmå digam respeito às
ccrl'ichàs dos bíva Ives , d iversas Õbservàções foram rea I i zadas
indiretamente porque ù naioria dos bivalves da Formação RÍo do
Rasto está preservådå apenas sob a formå de moldes comÞostos
(ROHN, no Þrelo a). Por exemplo, å egpessurä das conchas somÉnte
foi estimada. SÈgurrdo MC ÀLESTER (I962), o molde composto seria
for-mado pela superimposição dos moldes interno e externo devido à

compactação da rocha, åpcis a remoçåo då conchð originàl por
dlssoluçãù do car-bon¡to de sã1cio. port.anto, duranLe a diaqènese
de gr-ände parte dos depósi tos c(:,m btvalves dä Formðção Ri o do
Rasto devem ter predomrnado condições ácidas. próxrmo a

Jacarezinho ocorrem cor¡cl1às recriståIizadas e parcialmente
sillcif Íc,ìdas, em mãtriz calclfera, denotðndù a permällêncÍà das
cc,ndições ålcå1i,riås'em Þelo menos alguns estratos (fiSs. lZO,
I21). Às feigões externas freqüentemente eståo berfl preaervadas nos
moldes compc'stoS däs vðIväs desarticuladas ou articulàdàs abertàs
da Formàç¿io Rio do Råsto. porém as feições internas, exceto a

dentrção, estão obscuräs (em rarfssinos cåsos há impressões das
cicåtrÍzes dos músculos adutores). Os moldes muitå9 vezes nostram
marcas de pequenas fraturas prdximo à margem ventral e nå região
de máxima curvàtura do umbo (f i9. 38.28), refLetindo quebräs d,ls
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väIväs durånte à compàctåção da rochè e antes dð dissolução das
conchåEJ. Mä ic,r número de f raturamentos ocorreu l'täs concì¡ag
äparÈntemente mðlg esÞessaE (ex.: /t/o t¡Jo t e r. r d J d acattDdtà, f igs.
3a.26-29) , enquanto que as suposEämente mð1s delgâdas (ex. :

RelÒqiicold delicata, fiqs. 3A.ZL-22) foram submetÍdås a un
achatarnento mais pronuncièdo, sem fraturamento. Os moldes
ir¡ternos, fornãdos entre vålvås ðrticulèdas fechadas em l)osição
cônsordante ao acarnadamento, geralmente apärecem como umå fina
peIÍculå sedimentar, quàse plana, que e¡<ibe numerosas mårcas de
fräturas caôtIcãs (fiq. 38.29). Provàvelmente, não houve
possibjrl jidåde de penetração de quãntidðde grande de sedimentos
entre as vålvàs f e'Jhadas åpós a decompogição dà pàrte mole dos
organlsmos. As marcas de fråturàs de¡nonstrarn que a compactação
provocou coIåpsamento total das Þartes que ficàram sem sustentação
(partes ocas), tendo sido poupàdàs apenås as charneiràs, ås quais
estavåm apoiad,fs umå soþre à outra (ROHN, no prelo å). Nà Formação
Rio do Rasto, os bivalves em posição ortogonal äo acamàdanenEo,
encontràdos nos årenitos làmÍticos muito finos, demonstram que

houve uma redução de mais de 50 t do seu comprimento original,
por-ém apårentemente poucå expansão l,ateral (fi9s.38.25, L22.2).

Os exemplðres do àfIor-amento ÀF/cP l.7O correspondem å flnos
contramoldes, constitufdos pùr materi.åI àrgil.oso esbrànquiçådo,
apàrentemente båstðnte fiéis ås conchas originais (fiss. 38.II,
38.13). Neste åf lorårnento, os moldes internos são formados Þor
sedimentos mais grosseiros que a måtriz da rochå (fi9. 38.11),
i:ndicando retrabalhamento das conchas após pequena l itificação
(RoHN, no prelo a).

Segundo KIDr¡¡ELL (1986), cär'apaçäs c,f lcáriâs acumuladas em

áburrdenclà são menos faci lnente dissolvidas do que quàndÕ

disÞersàs rsol.ada¡nente na mãtriz sedimentär. No último càso,
principalmente quando os sedimentos estão sujeitos å bioturbação,
o valor do ÞH da ásuð intersticirå1 qerålmente abaixà muitó com a

decomÞôsição microbianä da matérià ors¿lnica. Por outro lädo, onde
há 9r-àndes concentråções de conchäs, há maiores espåçosJ

intersticiais que Þermitem o ir¡tercåmbio com soluções não

sdturadas em ãci,dos ot-gànicos, a1ém da criação de microàmbientes
màis carbol-¡áticos entre ås conchas. KIDftELL (I986) conclui:u que,
por este fator, a Þrobabi I idade de pregervação de conchðs
drspersàs é mui to pequena. confirmåndo estaE observações,
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constätou-se que nã Formação Rio do Rasto rårðmente ocorrem
btvalves muit,l diispersos nä màtriz (apenas nos afloramentos AF/cP
79, 2I??). Co¡ltudo, estd dedução pode ser extremamente tendenciosa
peLa dificuldåde måior Èm se encontr,¡r fósseis esp,trsament.e
distribufdos. Nos cðsos em que houve preservâção de btvalvès
drspersos, pr'11-¡ci.Þàlmerìte quando em agsoci¿ção taf ontSmica a restos
vegetais, deve ter ocorrido umå acumulação dos sedimentos
sufrcrentÉmeDte rápida pat-a ter promovrdo o seu isolàmento dog
mi.cr.oorgani,.smos l-¡ecrófðgos. À dissolução dås conchas processou-se
pr-óvavelmente àpen,f I numa fåse mã j.s adiantàda då diasènese, quånclo

os sedimentos já estavam t'azoavelmente comÞàctàdos.
Concluilldo, os biv.f lves que ge preservaråm nos sedlmentos

da Formåção Ric¡ do Råsto, nesmo quando desarticutådos, não
evidenúiäm lonqo t.rånsporte, forte retrabalhamento ou àtåque
mecår¡ico/quÍnico pol" outros orqðnismos. Muitos encontram-se com as
vaìvas àt'trcuI.ld,f s fechadas, cioucordalltes ao aca¡nad¡mento ou mesmo

na posição de vidå. Na maioria dos cåsos, os bivalves devem ter
s j.do sepultàdos rapidamÈllte èpós å sua norte, à quã1 muttas vezes
deve ter sido catastróficà. À dissolução das conchas provavelmente
ocorreu apcis estdglo relðtivamente åvànçðdo da compàct,fção dog
sedimentos. contudo, os bivalves fósseis conhècidos da Formåçåo
Rio do Råsto certàmenLe reE,resentam apeDas una pàrte dà fauna
oriçinal. Em ålgumas regrões e em determinados intervåLos podem

fer prevalescìdo condi.ções ambientais que oÞliterar,ln
completðmente o regrstro destes organisnos.
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gONCHOSTR 4íCEOS

]. HISTóR ICO

O primeiro eBtudo sobre conchostráceos da Formåção Rio do

Ràsto foi real izådo por REED (1929b) que oB atribuiu ao

Cårbonffero ou Permlano e reconheceu suà origem continental. Este
autor provavelmente ignorðvà completamente que estes fósseis eram
provenient,es de um nfvel estratigráfico nuito próximo ao dos
bivalves por ele descrttos (REED, 1929a), os quêis considerou
triássicos ¡narinhos. Esta inconqruênci'.a foi Ioqo notada por
OLIVEIRA (1932) e ter¡tàtivàmente explicada por umå possfvel
amplitude de dirstribuiçåo de certos tåxä de conchostráceos màior
nå Baciâ do Pàråná (äté o Trlássico Superior ?) do que em outräs
regiões. Somente måis tarde, conforme mencionado acima, MENDES

(L945) e outros autores äpresentäram razões parå ðtribuir idade
màis ànti9ä à Formação Rio do Råsto.

MENDES (1954b) descreveu diversos conchostráceos da
formåção e de outras unÍdådes geoló9icas, o que reverteu nà

reclàssificåção taxonômica dås espécies estudadàs por REED (I929b)
e na introdução de umä espécie novâ-

Em vistà da fà]tà de consensJo na I iteratura internacional
quànto à clàssificação do6 conchostráceos, as fornàs encontr,¡das
nå Formàção Rio do Rasto pasrsaram por diversåg deslgnações
genéricas. Por exemplo , Leaja unicostdta de REED (1929b) foi
inclufdä em MDnolejÒ)ophus (KOBÀYASHI, I954; MENDES, I954b) , Inkus
(NOVOJILOV, I956; CÀRDoSO, 1965; MENDES, I967) è Fonoledld (TASCH,

1956; ROHN & RöSLER, 1985; ROHN, 1987).
TÀscH (I979a) observou a ocorrência de Gàbonestherid na

parte infêrior då Formåçãô RiÕ do RasLo e, posteriormente (TASCH,

1982) registrou ainda à presença de CornÌa nesta unÍdàde. con base
nestes e outros gèneros då Båciå do Paräná e de outras regiões,
sugeriu hìpóteses de reconstruções geográficas e de correlação
estråtiqráfica.

Com o desenvolvimento da pregente dissertaçåo, foram
descoþertos conchostráceos em 69 localidades, incluindo 7 formas
ànteriormente não conhecidâs, descritas em RoHN & nöSfpn (1985) e

RoHN (I987).

-. 1
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2. LISTA DAs ESPÉCIES

No prèsente trabðlho, sãr) considerâdäs válidas as sequintes
espécies (REED, 1929b; MENDES, I954b; TASCH, I956. I979a; RoHN &

ROSLER, 1985; ROHN, 1987):
l4onoleà ja unJcostdta nicropolygondtã Rohn - (fiSs. 39.I5-19,

39.46-47)
M. unicostètd tJnþoensJs Rohn - (figs. 39,ZO-22)
ParandLedja suptnà Rohn - (fi9s. 39- 23-ZS)
Asûuss j.d règular is (Reed) - (fige. 39. 28-3?)
Asntussjd sp. em ROHN (I987) - (fiss. 39.33-44)
Cyzlcus (Euestheria) sp. e¡n RoHN (I987) - (fiss. 39.26-27)
cyzlCus (Lioestherid ) sp. e¡n RoHN (I9gZ) - (figs. 39.40-4I)
Cyzjcus (Eustherja) ldngej (Mendes)

Cyzjcus sI). e¡n BoHN (1987) - (fiss. 39.35-36)
Gdbonestherjd sp.em TÀSCH (I979a) e em ROIIN (l98Z) - (fiss.

39.37-39)
Pdldeol¡tnnadiÒpsjs subdldtd (Reed) - (fiq. 39.42)
cf. PdldeoljnnãdiÒpsjs sp. em RoHN (1987) - (fi9. 39.43)
PdLdeoljrnnddjà (Pdlaeoljnnadja) sp, em ROHN (1987) - (f içs.

39.44-45 )

Àbstraiu-se dà lrstà å espécie Leaja pruvostl Reed porque
se cogità ð Þossibj:lidade de que håjð àlgun engano quànto à
procedêncið då ìJnica amostra anal isada por REED (I929b) .

Exðustivãs coletas realizådès na Iocalidade-tipo da espécie (ÀF,/Gp

I93, Poço Preto) , tanto por MENDES (1954b) , como por Si tvia
czàjkolrski, Eleuze À, Mendonçà e pela autorð da presente
drssertação, não loçraram na obtenção de novos exemÞlares,
Contudo, a ocorrência da espécie não deve Erer totàImente
descartada, uma vez que no mencionado afloràmento à espécie p,
subdfa fa tanbém está muito nåÌ representðdð (cerca de 5 t).

3.BIOESTRATIGRAFIA

Ànteriornente ao desenvolvimento do presente estudo, os
conchostráceos estudados eram provenientes de apenas 5 Iocalidades
da Formação Rio do Rasto (REED, 1929ð; MENDES, 1954b; TÀSCH,

1979a, 1982), o que não permitiu a proposta de esquemås de
distribuiçåo bioestratlgráfica. TÀSCH (1979â) apresentou algumas
considerações a este respeito.
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Os conchostráieos dâ Formação Rio do Rasto podem ser
distrÍbufdos em 5 zonås (ÎàbeIà 4). Três destas zonas abrangem
pràticàmente tÒdàs as espécles e ocorrências de conchostráceos da

unrdàde. Às Òutrês duas zonàs são menos expressiväs em termos de

rÈpresentätividade e definição das espécies,

Zona Cyzicus sF_.

Def inicão: arnpl itude aproximadà de ocorrêncLa de Cyzjcus sp, (em

ROHN, I987) .

Limite inferior: apareci.mentÕ de Cyzjcug sp.,
Li$¡te superior: aparecimento de Monoleaià unicoÉtdta

nJ cropol yqo.¡râ tä Rohr¡.
Espéc i eE componenl.es i Cyzicus sp. e ¡srrussiä sp. (em ROHN, 1987).
Eqr-r ivalênc ia eEtratisráfica: porção inferior da Formâção Rio do

Rasto, aproximadamente dà "base" ao nfvel correspondente a cerca
de 15 t da coLuna totåI.
Equ ivalênc i a cronoestrat i9ráf ica: Þrovåvelmente Kazaniano

superior.
D¡str¡buicão geográfica: no mfnimo, na áreà de afloranentos dð

Formação Rio do Rèsto, do centro sul ao no.rdeste do Estado do

Pàraná.
Observacões: Os conchosLráceos são bastante raros¡ e geralmente

maI preservados, tendo sido constatädog àpenðs em afloramentos da

BR 373, estradå Ribeirão do Pinhal-Jundiðf do SUI e BR 153
(próximo a Jacarezinho) .

Zona MonÒl ed i d unicÒÉtdtd nicropolygondtd

Def in icão: intervalo de måior expressividade de 14. unicostàta
ìnicropoJygondta Rohn, constituindo sempre ässêmbIéias
monoespecff icas de conchostr-åceos.
Linrite infer ior: aparecimento de Fl . un¡.costdta nicropoiyqondtà.
L¡nr¡te super¡or: aparecimeDto de PardnaJedja supjna Rohn.
EspÉc ies conponentes: Prepond er antement e /,1. unicostdtd

nl ct:opo I yqoä¿ ta ; esparsåmente ASnrusSia sE)..

Equivalência I itoestrat igráf ica: porção inferior da Formäção Rio
do Rasto, aproximadamente entre os nfveia correspondentes a l5 I e

30 t d,¡ coluna litoestratioráfica, ð partir dâ bðEe.
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Eq¡rivãlênc ia cronoestrât isráf ica: possivelnente final do
KåzånÍåno Superior e rnlcio do Tãtariano Inferior,
Distr¡b¡¡ição geográfica: no mfnimo, na área de afloramentos no

Estàdo do Pat-àná.
Observac'des: O timite inferior da amplrtude da zonå deve estar

controlado fortemer¡te Þor fàtores ecológicos, pois a i:nstalação de
14. unicÒsta fà nå região da bacia pode ser consideradå repentìna: é

muito aburrdante desde os nfveis nais baixos de ocorrênciä e

coincide praticamente com o åpårecinento dos la¡ni tos ar-qiLosos
cor-de*vinho e não cålcfferos (Þorém, a espécie també¡n foi
encontràdô em siltitos cinzå àrroxeðdos calcfferos em outras zonas
de nfveis estratisráfi.cos mäis ðltos).

Zona, Pdr dnà I ed j d supi nà-Asìnussj d sÞ.

Def inicão: intervalo de freqúente ðssociação ðe p.supjnd Rohn e

Asnussird s,Þ. (em HOHN, ]987).
Linrite infer ior: apùr-ectnetltù de p. supjnd.
Li$¡t€ superior: apal-ecimento de Ast ussld )'equla)-is (praticàmente

coincidente com o desapârecimento de ,4srrugslà sp.).
Espéc ies componentes i Asnussld sÞ., p. Éupjna, l.l . unÌcostata

mJètopolygonàta, M, unjcostdta tjûþoenÉis e provåvel.men:Le cyzjcus
(ãuest¡,erlå) lànge j.
Eqrrivalência I itoestrat ¡9ráf ¡ce: porçãc, inferiór da Formação Rio

do Rasto. aprox i nàd amer¡te èntre oB nfveis correspondentes ä 30 t e

40 I da coluna estrôtigráf i.ca, a partir da base.
Equivalência cronoestrãt isráf ica; possivelmente porç,lo bäsâI dÕ

Tatariano Inferior.
Distr ibuicäo seográf ica:. no mfnimo, toda a área de àfloramencos

da Formðção Rio do Rasto no Estådo do pðråná.
Observaçöes: Com exceção do afloramento ÀF,/cp ZjO (próxlmo ¿l

Jácðrezinho), P, supjnd e Asnussja sp. não forarn encontrados nos
meEjmos nlveis que lloholed jd un¡coÉtata njcropolyqondtà. Umè

situação maiE comum, como no afloramento ÀF,/Gp 1,99 (estrada
Reserva-Cåndido de ÀÞreu), é a ocorrênc j.a de pàcotes pråticamente
älternådos con ðs duås primeiras espécies e ä última. De qualquer
modo, I,t. uDlcostdtd n¡ct'opolyqondtd é bem menos abundante nestã
zona dô que nð anterior. Aparentemente, p. supJnd åpareceu
primeiràmente nä F,orção central (ou setentrional) do Estàdo do
Fdrðná, Há dúvidas quanto ao nfvel. exàto de ocorrênciä de C_
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(Euesthet'id) ldnqej, descrito e ilustrèdo por MENDES (I954b); r¡ão
foi possÍvel recuperàr è locàlização do respectivo jazigo-

Zona Asnussid r'Ègularls

ûef inicão: àmplrtude de ocorrèl)cià de Asnussjd regu]a.rjs (Reed)
Lir¡¡te ¡nfer ior: aparecimento de A. tequldt js.
L¡nrite Euper¡or: desapårecimento de A. reguldris (praticamente

coincidente con o deaàÞarecimento de M. untcostâtd
nict'opolygt)na tâ) .

Espécies contponentes: á, ì.equldris, p. Éupjnd, 11. unjcostdtd
nicrt)polygondtd e, r¡o j.ntervålo médio, os componentes då Subzona
P. subdldtd .

Equivalência I ¡toestrat ¡qráf ¡ce: porção nédia dð Formação Rio do
Rasto, ðproximadèmente entre os nfveis correspond ente€r a 40 å e g0

I dð colunâ litoestråtigráfic,t à pårtir da base.
Equivalência cronoestratigráfica: Þrovðvelmente Tàtäriäno

fnferior.
Distribuicäo seográf¡ca: no mf nj.mo, toda è drea de àfloråmentos

dð Formðção Rio do Rasto no Estàdo do paräná (mui to poucà
representàtividade no nordeste do pâranií) e no norte de Santa
Càtarina.
Observacões: A. t'eguldr js e p. supind freqüentemente ocorrem

àssociådos, tendo sido encontrådos em màior åbundâncið e quase
exclusivamente na esttjadð Reserva-Cåndido de Àbreu e na BR 326, lt.
unicÒstata rnict'opolygct¿âfä åparece ern concentração muito bàixà, às
vezes, junto com ås outras egÞécies. À Zôna A. reguldt- js foi
subdivldidà en 3 partes. À prirneira àpresentå umâ abundånciå
exÞressiva em formås, principalmente A. regulà.rjs, A segunda
subdivisão corresponde à Subzonå Pdlaeolintnddjopsjs gu.þaJdta,
def ini.da a seguir. À terceira subdivisão englobà as úItimas
esÞécies determil'ráve j:s de conchostráceos - A. reqular- js e M.

unicoÉtdta n¡cIopo]yqorräfa, I)orém muito raras. Há drlvidas quanto
aos nfveis estratigråficos exatos dôs ocorrênciâs mais àLtàs
destag espécies, por estas s,erem prc,cedentes da região da Serrä do
cädeådo, muito compàrtimentada por falhamentos.
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InterväIo de corrchôstráceos Super i or

Este intervå1() ainda não é formäLmente definido como zona

Þor-que nenhum dos seus componentes foi identificado a contento.
Àparentemente, tem-se ao menos cf. AÉnussid [egu]àris, enconträdo
bem próximo ào topo dã Formãção Rio do Rasto, nà BR 376.
Provavel¡ìênte, lló unà outra esÞéËie nà PR 90, aÞroximadamente
r¡este nÍveI. Nas regrões restantes fàltåm exposições adequadas de

Iiitologlàs Þelf tircas ou as tentativas de coleta åinda nãô foràm
suficientemente r jrgorosas. De qualquer modo, pode-se dizer que os

conchöstráceos se tornam båstånte raros nos depcisi tos mäis
superiores dà formação.

POSSiVEIS CORRELA6õE5

KOBAYÀSHI (1954) comentou que os conchostráceos comunente
teriåm sido endêmi,.cos nàs diversas regiões bacinåis, o que

dificultaria suà aplicabilidade nas correlàções intercontinentais.
Por outro lådo, mer¡cionou que âlgumas èspécies teriàm sido
pôndèmicas. TÀSCH (1979b, 1.98I, 1982) nanifestou måior otimismÒ
guanto às correlàções com båse em conchostráceos. porén utilizou,
pårð as suas interpretações, àìguns gêneros com amplitude de

distribuição, ås vezes, do Carbonffero ao Cretáceo.
Àdicionèlmente, há muitàs controvérsias entre os diversos àutores
em rel.åção å sistemáticà dos conchostráceos, resul.tando em grândes
dificuldades na avaliação dås possfveis åfinidådes entre as
espécies. Às Domenclaturas utilizadàs pelos anericanos, fråncesès,
soviéticos e chineses diferem bastänte entre Bi. Prôcurou-se
homogeneizar os dados àtråvés do estäbelecimentr) de uma escala de
prloridàdes dos critérios de clâssificação (RoHN, 1986). EsLa

tentåtiva demr¡nstrou, I)or exemplo, que PãldeolJnnddiopsiË dã

Formàção Rio do Rasto (RoHN, I987) é bàstànte distlntô dos
representanteg triássicos do genero da Bàcia de Sydney e do

Cretáceo do Bràsil, não podendo ser utilizado, sen o devido
curdado, ÞaFä inferir rotás migratórias ou a evoluçåo filogenética
do grupo. Dificuldades maiores de conparação ltàrecem existir
quarlto a Paldealinnddrd e cyzicus, KozUR & SEIDEL (1983b), dà

Àlemanlìa orientå1, verif i.caräm que as faunas de conchostráceos
triiíssicos do Hemisfério Norte mostrarið¡n boa reIèção às



64

asselnbl.é]ás de Àlt9oIa, do 2ðire e då f ltdiä, e não ¿ls da ÀustráI ià,
À¡ltárt.icà e Américà do Sul; no ent.anto, percebe-se nitLdamente que
estes åutores não tiveram àcesso ä ä1guns importantes trabalhos,
cono o de KÀTOO ( j.gzl) sobre os conchostráceos dà FormaçãÒ Santa
Märiå do Rio crðnde do SuI.

Em resumo, no que tange à presente dissertäção, parecem ser
si.lnif icativès ãpenàs ås segui:ntes compäràções:

A. )'equldì'1s (fi9s.39.28-32) da Formðção Rio do Rasto
pårece bastånte sinilàr a A. loocRj I de "Cave Såndstone" da África
do Sul (TÀSCH, I984); tðmbém é relativamente semelhãt¡te a
Pseudodsì,tussid sp. À e pseudodsrnusÉja sÞ. B figuradas Þor KAToO
(1971), d,i Formàç,5o Santà Mðria; aind.l lembra ligeiramente Isduì-d
cf- ndDqJjensjs ða Formação Màdunabiså Superior (BOND, I955) e
EÉtherià (Euesthe)'id) )erichèi dä unidàde càssèn9e rrr de Ànçola,
åÞroximådånente equivàlente åo crupo stormberg da Jifricå do sul
(MÀRLIÉRE, 1.950).

Asnussjd sp_ (figs. 39.33-34) (em ROHN, IgBZ) asseneLha-se
à alguns exemplares consideràdosr como EÉthetJa nanqJjensjs e¡n

TEIXEIRÀ (1942, por exemplo, est. V, fig. 5) do Càssange III.
Porém, outros exernplares inclufdos em E. ndnqliensJs pðrecen
apresentar umå costà nuito incipientèmente desenvol.vida (por
exemplo. est. Iv, fiss, l, 2, 4, est, v., fio. t, 3) e o seu
caráter geral åproximå-ae mais ào ðe M, unicostà tå (figs. 39.L5-
22). Està esl)écie dà Formaçåo Rio do Ràsto difere de todos os
repr-esent,f ntes de líonol.edJd do Carbonffero e/ôu do permiano
Inferior (TASCH, 1969; TÀSCH s. JONES, 1979), com exceção ôe tI.
nonocaIinàtã do Àndar Tåt.ariano dà União goviética (KOBÀYÀSHt,

1954; TÀSCH, I969). n. unjcostdtd taÌ¡bém lerÌbra ltÒnolejotaphus
uDjcostatus em RÀYMOND (f9.16), do pensilvâniäno doa Estàdos Unidos
(não o exemplar da ilustração 54.3b em TÀSCH, L969) e l.t¿ssdqetes
kdrdÙqdndensis do Carbonffero Supèrior da União Soviética (dpud
TASCH, 1969). Segundo KOBAYÀSHI (1954), as formàs com uma costa
póstero-dorsal teri.am resultado da tendência de desàparecimento då
costà ànterior durånte a evolução das formàg com um número måior
desle tipo de estruturå. O contorno externo e o pàdrão das bandas
de cresciment¡¡ de Pseudesthet- ja sp. de XÀTOO (I97I) da Formação
SanLå Marið são praticamente iquàis ao de ft. un j.ëosta fa; a região
posterìor da valva figurada está muito deformàdà, não devendo ser
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descar-tada ä Þossibilidädè de existèncià de una costa vestigial
tàmbén ne s t,f espécie triássica.

GaboneÉthe!'ja sp. (figs. 39.37-39) lembrâ Esther. jd
(Pe phyclclus) qdbonensJÉ do Carbonffero Superior e permiano
rnferior do Gabão (MÀRLIÉRE, 1950), porén é pouco semelhante äo
exempldr de 6. qaÞÒnenÉjs do Cassðnge II de Àngola, ilustrado por
TÀSCH (L982). por outro tådo, agsemelha-se båstànte à p.
(PdldeÒ)innadjd) þanksja de "Ross Sandstone" dà Tasmânia (TÀSCH,
Ì975), correlac j.Õnàvel ao Grupo Rer.ran fnferior da Àustrália.

cyzjcus (Ljoestherjd, sp. (figs, 39.40-4I) lembra
Liqeiramente .6'gtòer-ia (Bdirdestherla) kasàiensis de "LuèIäbè II.'
do Congo Belga, equivålente ao Grur)o BeauforL Médio (MÀRLIÉRE,
1950).

Cyztcus (Eusthet Jd) sp. (frgs, 39. Zb-27\ é Ievemente
semelhante a Esthe,: jd (Euesther. jd) anchjetdj en MARLIERE (1950) do
Cassange I de ÀÌìgola, äproximädamenEe equival.ente ào crupo
Beaufort Inferi.or, e a C, (Euestheïja) stocRleyj da Formàção
ClðrenÉ da Áfrjca do Sul (TÀSCH, I9B4).

Palaeo)jnnddjopsjs subaldta (fig. 39.42) é levemente
senelhðnte a P. tàsmànj j da Formação Knocklofty da Tasmånià,
correlaciondvel ao crupo Rewan Médio (TÀSCH, f925), Þorém p¿¡sçs
distinta de todàs outras espécies inclufdas no gênero.

conforme comentàdo anteriormente, há dúvidas se Leaja
pruvostJ, descrito por REED (1929b) realmente foi coletðdo em

depósitos da For¡nação Rio do Ràato. Àindå assitrr, vale destacar que
é rrotável a Eruà semelhança a Henicycloledia sessdnj da Formàção
¡,tådLrmåbisa Médtc, då Áfricå (BOND, 1955).

KOZUR & SEIDEL (I983a) àpresentàràm um trabällìo bastante
abra¡'rgente sobre o9 conchostráceos do "Bur¡tsåndstein" rnferìor e

MédiÕ (Triássicù lnfèrior). E¡nbora as ilustrações disponfveis do
trabalho estejan muito rnal reproduzi:das, notå-se um grau
siqnificåtivo de semelhançà às formäs da Formàção Rio do Rasto.
Por exemplo, Pàr:dndl.ëâi à (fiss. 39.23-ZS) Iembra o qênero Fdlsicd-

Dås conÞàrações àcima, concl.uj,.-se que quðse todðs ðs formas
com Iiqeirð àfinidade às da Formåção Rio do Råsto são de idade
tri.ássicä. No entånto, justamente a forma mâis caråcterlstica da
unidade - Ir. unicos ta tå - tende a indicar idade provävelmente mais
antiga (excetuando a espécie Monôledia nonocdrina ta do Tatariano
dð União Soviéticà è ås formðs com possfvel costa do Cassðnge IIf
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e da Formação Sãnta Harrà) , Às semelhanças e às diferençås entre
os conchostráceos compäràdos não são suf icient.es påra o

estãbeLecimento de correlðções interbacinais detälhadäs, nem parð
rotular, por outro Iðdo, à fauna co¡no endênicà. Uma dås possfveig
råzões da åparente Þotencialidàde baixè dos conchostráceos näs
correlações pode ser a significativa variação vertical da
comÞosição das assembÌéias- Às eBpécies com menor amplitude
vert j,caI de ocorrênciå obviàmente apl-esentàn menor ÞrÒbabitidade
de serem descobertas nc,s depósi tos correlacionável s . Segundo
KOBÀYÀSHl (1954), a di.verslf lcðção dos conchostr-áceos no registro
geológ1co äpårentemente semÞre se procedeu quändo houve um

intervalo de isolamento de uma bacia, geralmente condicionado por
fåtores tect.ôn¡cos. No entanto, é diqno de nota que justamenEe os
rept-esentantes da Subzona P.subajd tä, de amplitude de ocorrênciå
pequena e consideráveì diversidðde, apresentem mðior afinidade a

espécies de outras bacias. T,lt fato sugere que houveram condições
ambientais fàvoráveis à mrgr¿çåo e r¡ão à espectação, não obst.ante
destas ocorrências coirrcidirem estratiqraficamente com evidências
de um possfvel Ievantåmento sindeposicional da região de Reserva
(vide capftulo "påIeúðmbientes"), Àinda é ¡recessário lembr-ar que a
quãntidåde de formas do permiàno suÞerior conhecidas através da
Lite¡-atura disponfvel é relðt. j.vamente pequena _

5, PALEOECOLOGIA

Os conchostráceog ätuàis vivem em ambientes lfmnicos ou
mais raramente salobros, geralmente em corpog de água rasos e de
pequenaa dimer¡sões (RÀYMOND, ]946; KOBÀYÀSHI, I954; TASCH &

ZIMMERMÄN, I96I; REIBLE, I962; TASCH, I969; üJEBB, 1979; KôZUR s.

SEIDEL, 1983b; FRÀNK, 1988). Estes corpos de águä podem

corresponder a lagos permar¡entes ou Þoças temÞoráriås, das reqiões
litoråneas (ütEBB, 1.979) às srandes altitudes (HÀLLOY, 1979), ou

eventuåImer¡te reÞresentäm às margens ou bafas de alquns rios
caudalr:sos (REIBLE, L962) . Normalmente, os conchostráceos
necessitàm de águas ligeiramente alcalinas, oxigenàdas e quent.es
(L3-25'"C), havendo também exceções. KOBÀYÀSHI (1954) verificou que
a drstrrÞuição dos collchostráceos åtuåis eBtá intimamente
relacionada às isoterm,f s de verão. FRÀNK (1988) assínà1ou que os
conchostráceos são mats comur¡s em reglões quentes subári.das.
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TÀSCH (I969) , I.'EBB (I979) e outros autores mencionaram que
conchostr,íceog fósseis foram esporadicanente encontrados junto a

fósseis marinhos, embora estes orgånismos já devesgem ter ocupado
os ambientes cÒntinentais pelo nenos desde o Devoniano (RÀyMoND,

I946; KoBÀYÀSHI, 1954) ou CãrÞorlffero (TÀSCH, I969). TÀScH (1969)
àpresentou 3 expl icåções pâra estås ocorrènciås: a) os
cor¡chostráceos ter-se-iðn desenvolvido en lagos próximos ð linhas
de sosta flutuãntes; b) os ovr:s dos conchostráceos poderiåm ter
sido di:spersos para os est.uáriosi c) nos eventos de inundação, os
conclìost.ráceos poderiam ter sido despejados para o màr.

En relåçåo à Formação Rio do R¿sto, ai,.ndå não foi descri.to
qualquer- f cissil que indique con<lições deposicionðis efetivamente
måri¡lhas - Conforme discut.ido acima, são admiEEfveis condições
eurihalinas pat'a o anbientÉ deposicional respectivo äos bivàlves
dos nÍveis maLs inferiores da Formação Rio do Rasto. por outro
lado, os bivålves da Zona ?pdldeonutetd pldtirlens¡.s Þrovavelmente
são de ambientes de águå doce. os conchostráceos f ora¡n encontrados
¡nisturados com estes últlncrs bivåIves, porém nunca exàtanente no
mesmo nfvel daqueles dð Zona Lejnzid Éjnjljs. A reIàção måis
proximà foi observadà no afloramento AF/Cp Z4I, onde os bivðlves
da Zona L. similis ocorrem num nfvel imediàtamente sobreposto ao
depósito que contém concl-rostráceos då Zona Cyzlcus sp..
DesconsiderandÒ os possfveis fatores tåfonömicos, pðrece que os
conchostr,ítÈos corroboräm às interpretaçöes sugeridas pelos
bivå1ves, pois a sucessão observàda no äfIorårnento ÀF,/cp Z4I
poderia evidenciar var"iações periódicas da salinidadè.

Sesundo WEBB (1929) e FRÀNK (1988) , os conchostráceos
atuàis seriam suspensfvoros, àlinentando-se prinÈipälmente de
algas- Contudo, REIBLE (1962) mencionou que àIguns seriàm
sedimentfvoros e åinda outros se åI imentariäm de pequenos
organismos. DÉ qualquer modo, åqui. interessa que os conchostráceos
atuai.s comumente são escavadÒreg eficientes na lama, tàntÒ para à

älimentação, como pårà a proteção às temperaturàs eventuäl$ente
bàixäs (HÀLLoY, I979; WEBB, 1979). FRANK (1948) mencionou que
alguns limnadifdeos atuais são nädädores ativos.

Os conchôstrËice'Js teriam poucâ defesa aoÊr predadores
(prir¡cipalmente peixes), o que justif i'.caria sua preferência àos
corpos de á9ua restrrtos (WEEB. 1979; FRANK, 198g). Como estes
corpos muito rasos geràlnente äcðbðm por regsecar, ðIgumàs
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espécÍes desenvolveråm a cal>acidàde de Þrodução de ovos
resistenteB ao ressecämento (por màis de l5 anos), ao congelamento
(até -3"'C) e ðo càlor (até 60'''C), oa guåis facilmante Þodem aer
disÞersos pelo vento (hIEBB, 1979). Algumðs esrpéci:es atuais são
dispersàs por animäis (pe j.xes, pdssaros), passando pelo seu trato
intest j.nal (FRÀNK, 1988). Em deter¡ninadas espécies atuais, o

ressecamento dos ovos seria uma condição esgencial no seu ciclo de
vidà (HÀLLOy, f979; WEEB, 1979'). TASCH & ZIMMERMAN (1961) e Í¿JEBB

(1979) constataram que num corpo de água geräImente só há umå
espécie de conchostráceos e nunca mais de uma espécie de um mesmo
gênero. Entretanto, no registro fóssil, às vezes, há duas ou nais
espécies num mesmo nfvel sedimentar. Nà Formåção Rio do Rasto,
cercð de 64 I däs ocorrênciâs de cônchostráceos são
monoespecfficas; em I8 I dos depõsitos àpårecen Z espécies (de
distintos gèneros) e em 18 t ocorrem 3 ou ¡nais espécies (de
distintos 9êneros). WEBB (1979) procurou explicar a incidência de
mars de uma espécie num mesmo nfveÌ pelä mistura de gerações
deÞositadäs en vários anos ou pelos erros de identificäção- TÀSCH
(1969) já admite ð presença de maj:s de uma espécie, Þorém prefere
ä hipótese dâ misturå de populåções não contemÞorâneås. KOZUR s,

SEIDEL (I983b) considerðram possfvel a coexistência de 2 ou mais
espécies, com à ressäIva de que este fato seria nuito ràl-o;
explorärarn um exemÞlo em que certà esI)écie teria substit.uf do duas
outras à cadà vez em que ås condições dð á9uè paEsàr¿lm de lfmnicås
pàra salobras. Na Formação Rio do Rasto, aE ocorrências com até 4

esÞécies de conchostráceos num nesmo nfvel sedimentar são
incontestáveis. contudo, é discutfvel se estàs asBociaçõès são
aÞerràs tafonömicås ou se representam uma biocenose (o assunto
vol.tä a ser consideràdo no capftulo "paleoambientes"). De um modo
ou de outro, està gituação provavelmente não Be configuraria num

corpo de água de pequenas dimensões. Na Formação Rio do Rasto, não
há registro de depósitos interpretáveis cono corpos de água muito
pequenos e mui.to rasog submeti.dos a ressecamento. Se os corpos de
áeua foråm extensos e permärrer¡tes, tanto poderiam ter acomodado
fäunàs de conchostrãceos mais diversificadäs (não àÞenas as
esÞécies oportunistas), como poderiäm ter constitufdo nfveis de
base locai.s, com maior probâbilidàde de aporte de organj.smos de
d j.versãs procedências. Outro aspecto que åpoiä està hipdtese é o

reconhecimento de que muitos depõsitos aparentemente incluem



69

cor¡chostráceos àduItos. Portànto, osr respectivos corpos de água
devem ter durado, ¿lo menos, o teml)o suficiente parð o

desenvolvimento ontogenético completo dos indivfduos. TÀScH &

ZIMMERMÀN (1961) eBtinärðm à longevidàde mfnima de certas espécieg
de conchostráceos, consideråndo que o número de l inhas de
crescimento refletiria o nìJmero de ecdiaes e que cada ecdiee
oc¡rrreri¿ em intervålos de t a 6 diàs. Àtravéa deste método,
calcuLà-se que o crescrmento dos conchostráceos dà Formaçåo Rto clo

Råsto poderia ter àbarcàdo algunas eemanas até 4 ou 5 meges.
EnEretånto, este procedjtmento é baet.ante egpeculativo, uma vez que
o lntervaLo de ecdise varià com a espécie, o estégio ontogenético,
às condições de tempèraEura, de nutrientes, etc (ûJEBB, L9Z9).
Ìtesmo ge â Longevidðde dos conchostráceos fosse nais Þrecisàmente
deternináveI, o cãlcu1o dð duração dos corpos de águã continuaria
discutfvel pois os conchostráceos concentràdos num nfvel não
repr-esentãm obrigätorràmente uma única geração (!.IEBB, 1979). No
estudo dos conchogtráceôs do åfLoråmento ÀF/Gp 79, próximo à

Dorizon (ROHN & RöSLER, I9B5) foi demonstradä a ocorrència
conjuntà de indivÍduos de diversos estágios ontogenéticos, o que
pode¡'ia sugerir morte catastrófica dos seus elemenLos mais jovens,
porém, provavelmente não por re8secåmento do corpo de água,

Em re1åção å carapåça dos conchostráceos, podem ser
àpresentadås ålgumàs interpretações påleoautoecotógicas. Segundo
KOZUR & SEIDEL (1983b), nas rochas sedimentares de granulometria
rnuito f i11å (årgilitos e siltitos muito finos) geralmente ocorrem
as formas mais delicådas; se as espécies såo caràcterizadàs por
costas, estås estruturas são muito fracamente dese¡ìvolvidås,
emborð os L imi tes entre as bandas de crescimento sejàm
proeminentes. Näs litoloqias Ievenente mais grosseiras, as
espésies gerälmente têm caráter mais roþusto e as costas são bem

desenvolvidas. lanto a litoloq j,.a, como o cåráter dos
cônchostráceos reflitiria a hidrodinâmicå do meio. Nà Formação Rio
do Rasto, os conchostráceos da espécie ¡1. unjcostd ta quase senpre
ocot-rem e¡n lamitos, porém foi Þossfvel notar diferençàs quànto à

Þroetninência da costa, até nos elementos de um mes¡no depösito
(ex.: ÀF/CP 79, ROHN & RöSLER, t9B5). En aIguns cðsos, vertficou-
se que åEr diferençàs são âpenås virtuais, peto efeito distinto da
compactação. De qualquer modo, confôrme às caràcterfsticas
morfológrcas dàs carapäçåg, jul.ga-se que lt. unjcostata e
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GdþoþestheIid sÞ. teül]àm sido a]guns dos elementos mði,.s
resistentes à turbulêncià da áqua e p. (palaeoljnnàdja) s}]-, umð

dås formôs màis se¡'¡sf veis _ Cyzj cus sp. quase sempre foi encontrado
em litolo.Jias I iSeiramelrte arenosas e raramente nos lamitos; se a
situðção r¡ão for àÞenas taf on€imica, esta forma talvez estivesse
àdàptadà à condições um pouco mâis turbulentås que ôs outros
conchostráceos. A. reqularjÉ e p. Éupjnd excepcionalmente foråm
encontrados em Iitotogias com evidênciàs de âtividades de ondas
(ÀF/GP 249 e 305) .

KOBAYÀSHI (195{) suqeriu que a presença de espinhos nàË
cär'ãpaçàs de à1gumås formas do permièno superior Þoderlà
significdr umâ äd,tptàção ,ro clima ári.do. E not.ável que no
àfLoramento AF,/cp 309, na Serrà do Cädeèdo, os espécimes
considerados como cf - M. uDicostatà micropolyqondta åpresentam
espirìhos sobre a cost,a (fiqs, 39,46-47). Esta oþservação coådunà
com as outras evidènciàs de clima seco. Nàs Fornações Teresina e
Corumbatåf tåmbém forãm encontràdos conchostráceos com espinhos
(Acdntho)eàia reqÒj ALmeida àpud MENDES, 1967) .

Diversos åutores enfatizaram a importåncia das ðltas
temperaturaa pal-a crescimer.rto acentuàdo das valvas (KOBAYÀSHI,
1954; KOZUR & SEIDEL, I9S3b). Notou-se que os conchostráceos dà
Formåçåo Rio do Ràsto con äs mäiores dimensÕes foràm coletàdos no
àfloramento AFlcP 183 (poço pretÒ; figs, 39.28, 39-42). Destacå-se
ainda å espécie cf. pdlaeolinnd¿ljopsis sÞ., de grande porte
(fi9.39.43¡, do afloramento ÀF,/cp 302 (estrada Reservå-Cândido de
Àbreu). Estès ocorrências concentram-se en nfveiB estràtigráficos
aparentemente próximos, sendo significativa aindð à presençå de
outras espécies (Subzona p. suþalatd), não encontradås nàs porções
restantes då fornåção. Conforme já mencionado, ðl guns dos
conchostráceús desta subzonâ mostram um razoável qrau de
semelhårrçå à reÞresentar¡tes de outràs baciàs. É possfvel que,
duränte o intervalo considerado, tenha havido u¡ ',ótino" climáticô
pðrå à maior proliferåção dos conchostráceos.

6. TAFONú},IIA

Na Formâção Rio do Rasto, ås carapaçås originais dos
conclìostráceos, provavelmente qu:.tinosas ou cålco-quitinosðs
(TÀSCH, 1.969), não f oÌ'am preservadag, estàndo representàdas por
moldes comÞosE.os, dð màneirà descrita para os bivalves. À
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superfÍcie dos moldeg, às vezes, tem concentráção um pouco maior
de clxidos/hidrcixidos de ferro ou Þr)dÈ estar recoberta I)or uma
pelÍculà carbor¡ática. Contudo, di.versas observações realizadas
at.rävés dos moLdes poden ser extraÞoladas pàra äs caràÞaçäg.

SÈgundo TASCH (f969) , às cð¡-àpäçàs dos conchostráceos
atuars são ,rtadås ùo corpo por um estreito ligamento e por ìJm

fÒrte ml¡sculo ãdutor. M. À. J. DE CARVALHO (comun, verbal )
verÍficou que å desàrticul.ação dôs carapèças dos concll,Jstráùeos,
àpds a decomposição das suas porções "moles", ócorre com bâstânte
dificuldàde (não como nos bivalves) r Þor estas permdnecerem
åcopladäs ao dorso do exoesqueleto do änimaL Entretanto,
KoBÀYÀSHI (1954) e REIBLE (L962) mencionaram que à manutenção das
vålvàs em estado conjugado é rara. TASCH (I969) tåmbém fez
referência à separação de v¡l.vas, sem ter comentado qualquer tipo
de restrtção biolóOicà intrfnsecð ao processo, Sequndo WEBB
(1979), as càràpaças de conchostráceos atuais têm durabili.dðde
limitàdà, principaLmente as mais finås, sendo muito sensÍveis ao
trållsporte- Àj.ndà assi.m, as carapðçâs poderiam flutuar e ser j,äm

transÞortáveis sern danos por gråndes distånciås nos càsoEr em que
gases ficassem al.o jados entre as valvàs ainda conjugadàS. Em

Monoleajd u¿lcostà ta dä Formação Rio do Rasto (RoHN, I9g7) foi
constätadà uma estrutut-à póst.ero-dorsâl bastante tênue que pode
estar relacionada à articulação das valvas (fig. 39.I5) . Suà
apðrèncià frág1l permite sugerir que as valvðs desta espécie
Þodiam ser sepàrðdas com relativa facitidade. Investigàções nesse
sentido nåo lograran à identificação de estruturas gimilares para
ãs outrâs espécies dà Formação Rio do Rasto. Verlficou_se apenas
que a maioria dos conchostráceos ocorre com às valvas em posição
fechada, perfeitàmente sobrepostàs ou revemente desrocadas
(fiqs.39.l5, 39.20), geralmente bem preservàdas. Ocorrem alçuns
com as valvas conjugadas abertås (fis. 39.31, 39.44). Em todos os
casos, as valvas èstão disÞostas concord an temènt e èo aùamàdàmento.
Em ålguns àfloråmentÒs, como èm ÀF./cp lg3, ZL6 e 2g4, foram
encontradas valvas tànto isol,ådàs como articuLadae nun mesmo nfvel
sedimentar. Emborà não se tenha conhecimento claro sobre os
parânetros envolvrdos nà desarticulação das c¿rrâpðças, parece
[azoáveI àdmitir que esteg conchostrãceos r¡ão foram afeLados
significativàmente por àgentes de transporte ou de
retrðbðlhamento. MENDES (I9S4Þ) tàmbém julsou que à Þresençà de
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coDchostráceos com ås duas val.vas justär)ostås Sugeriria condições
deposicionais relativämente cal¡nas. No ðfloramento ÀF/cp 214 foran
encont.rados prováveis motdes de ovos de conchostráceoa,
posicionados na porção centro-dor-sàl das valvas (fiq. 39.22). es
ovos dos conchostráceos atuais podem per¡nanecer àderidos à
car{rpàça das fèmeås pela presença de muco (WEBB, I97g), porém
I)rovåvelmente não nos meios muito ägitados. portanto, ä presnçà
dos ovos seria mais umà evidéncia de condições hidrodinâmicas não
excessivånente energéticàs. Deste modo, å interpretðção de Þàra-
autoctonra ou de "biocenose" aÞàrentement,e é aceitáveI em rel.àção
å al.gumäs associðções da Formação Rio do Rasto, mesmo quàndo
reÞrese¡lLadas Þor duas ou màis esÞécies.

Ao contráriÕ do esperado, a disposição fechada das valvas
de mui.tos co¡]chostráceos anal isàdos não deve ter constitufdo
empeci. Iho äo preenchimento da cavidàde interior por sedimentos,
pois são comuns mol.des internos relativamente volunosos. Estes,
por sua vez, evitèrèm grandes defornàções e,/ou fråturårnenLos dås
cðrapàças durånte a compactação dos sedimentos. Estâ situàção
difere da verificada parð os bivàlves com valvas articuladäs
f eclìadås, ð quål f reqiient.èmente regultou no seu coIàpsàmento.
NormðImente, os noldes internos (na reålidåde, compostos) dos
conchostráceos soltam-se facilmente da rocha. Sem analisår a

"parte" e è "contråpàrte" de cada a¡nostra, os moldes externos
(também compostos) muitas vezes suscitan dúvìdås se os indivfduos
eståvam preservados como và1vås conjugèdas ou como valvas
isoladas.
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¡.IEGAFóSSEI5 VEBETAIS

HISTóRICO

Há diversàs referências sobre megafóssets vegetais da
Formação Rio do R,rsto, Þorém poucðs amostras mereceràm estudos
paLeobotânrcos adeguðd()s.

OLMIRÀ (L9I8) foi um dôs primeiros pesquisadores que se
interessou pela tafoflora da formação, tendo consuìtado R. Zeiller
quanto à identificðçãü de exemplares de um nfvel sotoÞosto ao dos
b).valves estudados por HoLDHÀUS (I9I8) da Iocðlidade Serrinììa.
Zei I ler corretamente concl.uiu que os fósseis constavam em

elementos da FIora clossôpterls, de idade permo-triássj:ca ou
permiana superi.or, porén, estes dados devem ter pàssado
Þràticðmente desðpercebidos pelos esträtfqrafos da épocå. Enquanto
o Rio do Råstô erÀ considÈrado triássi'lo, åpèrentèmente, somente
OLMIRÀ (I927) registrou mais una slossopterfdea. por exemÞIo,
DoLIÀNITI (I945), num estudo superficial de restos veqetais dð
região de PLatina, julgou os depósitos como mesozóicos. Esta
tendència åpenas terminou com as revisões då cl.assif icação dð
fðunå. Sucederåm-se diversos trðbålhos con novas listðs de f cisseis
veq,etàis da Formðçgo R¡o do Ràsto, inclusive glossopterfcleðs, màs
sem às rÈspectivas descrições ou ilustrações, Destàca-se öpenás ð

correLàção sugerida por MÀÀCK (I952), com base em megafósseis
veçetàis, entre å "Formaçåo" Esperançå (Tabeta I) e o GruÞo
Beaufort Inferror dð Áfricå. BÀRBOSÀ (1958) estendeu a córrel.àção
à Florä Raniqanj da fndià e de Ner,rcàstle da ÀustráIia.

MENDES (1954a) Þraticamente pelà primeira vez figurou
adequadamente megðfósseis veqetais dð formåçåo.

MÀNIERO (1954) e JAPIASSU (1970) descreveram troncos
fósseis silicificados, respecti.vamente, do centro do Estàdo do
Päraná e do cent.r-o-suL de Santd Cata¡'ina, de tocàl idðdes
atrlbufdas à Formðçåo Rìo do Rðsto, o äflorðmento mencionado Þor
MÀNIERO (1954) deve equivaler à Formàção Teresina. O modo de
preservação do tronco estudado Þor JApIASSU (I920) tambérì suscita
estranlìeza qu,tnto å sua p¡'ocedência esträtiqráficà (troncos
silicificados normålmente foram encontr-ados na pormação Teresrna
ou nas unidades correlacionáveis).

RIcBY (1970) apresentou màis um trabðIllo de revisão, tendo
t¡tilizado os dðdos de oLIvEIRÀ (I9lB), DoLIÀNITI (1945) e MENDES
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(1954a), À lista inclui TNoeqqe)'dthJopsjs hjslopji, peëÒpteïjs
pdt-dDdensis, Glossoptè)'is þrÒwnland, G. dnqustjfolla, clössopterjs
sp, (provdvel G. ëo¡n]/,unls) , GaDqdnopteÍ1s sp. (provável c.
Ðbovatd) , Pd)'dt:dlarnltes austt'dl js, pecoptëïJs sÞ., ?EphenopteÍJs
huqhesi e Taeniopte):is cf., feddent. Notà-se que muitðs destas
espécies são tfpícas dä Formação Rio Bonito do GruÞo Tubðrão, cujà
täfoflord erô melhor conl'¡ecida nå épocð då elaboração då suà
lista,Jem, com o desenvolvimento da Þresente pesquìsa, praticanente
nerrhuma das identificàções de RIcBy (1970) pôde ser confirmåda.

BORTOLUZZI (1975) descreveu DlchÐphylljtes sp. e

Pà)'dCdldni tes 5Þ, da localidade-tipo dô MembrÒ Morro Pel.ado.
RöSLER (1978a) noticiou a descoberta de afloramentos

fossilÍferos da Formàção Rio do Rästo nos cortes de estrðdô entre
Paulo Frontin e MaIteL (PR), tendo registrado formas até então
desconllecidas de gphenophyllum e ? DizÈuqothecd i entre os
afloramentos pesquisädos, destaca-ge o ÀF,/cP 79 pe L a enorme
riquezð em megåfósseis vegetðis, o que constituiu um dos motivos
d,r escolha do presente tema da dissertaçåo, RöSLER & oLIVEIRÀ
(I978) ðÞresentðram umà tista prelimirrar dos megafósseis vegetais
da principal localidðde de ocorrência (aftoråmento AF,/cp 79), O

caráter original de tàI assenbléia moti.vou RöSLER (19ZBb) ö

ampliar o seu esquema bioestratisráf1co informal apresentado para
ãs unidðdes nÈopåLeozóicas mðis ðnti9ås (RöSLER, L973). os

'. mesdfósseis vegetäís dä Formação Rio do Ràsto equÍvaleriðm å

-,Tàf of lorå E, ðbarcàndo às mais jovens ocorrëncias de Glossopter-js

lou Bacra (Kazaniano superior ao topo do Tätðriano). RösLER (1976a)

icomentou que os veqetais fóBseis e ðs I itoloqiäs sugeririanr
'condições de aridez crÈscentes no Permiðno superior.

CAZZULO-KLEPZIG (I978) aÞresentou um estudo bàstante
abrðngente da täfoflórula da localídade-tipô do Membro Morro
Pelado, além de descrições litológicas e dãs resÞecttvås
interpretãções. Descreveu Schlzoneura EondJtaneÙsls Feistmdnt.el,
DJzeuqÒthecd bot'tojuzzjl Cäzzulo-Klepziq, Pecopterls opposjta
Cazzulo-Klepzi9, PecopteIis pedïdslcd Reâd, Sphenopteris åJátà
(Bronçniart) , Sphenopteris loblfolla Morris, PdrdcalamJtes
dustralis Rlqby, GlÕssopte!'ts tn<llcd e Noe g g È r d t h I o ps J s hJslopJt
(Bunbury) Feistmantel. os vegetðis indicàriam condições ambientðis
úmidäs, com sombrà abundante, solo frouxo e poucos nutrientes;
ter-se-iam desenvolvido, provðvelmente, em barrancos de rios ou
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solos pàrtànosos, mesmo em Þresençd de lãmina de água. O ctima
deveriù ter' sido temperado, com certð cicl icidade. À àutora
suqeriu correlação com à Flora Ranigðnj da fndià e a do crupo
Be,ruf crrt da Áf rica do Suì.

CÀZZULO-KLEPZIc & CORREIÀ (I98L) descreveram pecopterfdeðs,
S. qorldç+tãnensis e P- dustr-alls de uma afloràrnento då Serra do
c,1deàdo (PR) e sugeriram que å tàfoflórula representaria uma fase
posterior à extinção das glossopterfdeas,

com o desenvolvívmento d,l presente pesquisð, foram
coletados negafósseis veqetais em numerosos ðfloramentos da área
estudad¡ e aproveitadas as ðmostrùs da Coleção paleontológica do
Instituto de ceociëncias da Universdade de Såo påulo, col.etàdag
principaLmente por o, Roster e al.unos no sul do Estado do påràná-
Real rzdràm-se estudos detalltådos dos megafósseis vegetais dos
sêneros gphenùphyltu¡, (RösLER & RoHN, I9B4), GJossopter.is (RoHN et
ð1., 1984; RoHN & RöSLER, no prelo a), SchJzoneur.å (ROHN & RöSLER,
1.986a) , Pd)'acdtdnjtes (RoHN & RöSLER, I9B6b) , pecopter.rs e

?Djzeuqathecd (RoHN & RöSLER, I986c), I texójdephyllurn (RoHN &

RöSLER, no Þrelo b), somando um total de 38 formas clistrntas.
AdicionàImente, foram encontrados alguns exenplares de
Sphenopteris, TDjchophyllltes, ?Vettebtdrld, e outros, àindö não
descritos. Alguns tópicos sobre às possfveis correlações e

m1çr'ações de f l.oràs Èm RoHN & RöSLER (].982) t.tmbém dizem r-espeito
à Formàção Ri(] do Ràsto.

2. LISTA OA5 ESP ÉC I ES

A lista abðixo inclui todas as fornàs da Formðçåo Rio do
Rasto que, àpds a cc¡rrclusão do presente trabalho, foram
considerðdas váI i das.

2.I. Glossopteridales - 28 aflorânentos

Glossoptet'ls afÍ.. c. dngustlfo)tâ Bronqniårt (fi9, 40.S) - 4

àfloramentos (efi ROHN et al., l9B4i ROHN & RoSLER, no prelo
cl)

decl pteDs Fe i stmantel (f is. 40.I0) I aflorðmento (em ROHN

et à1., 1.984)

G. doÍizonensj s Rohn et al. (fiS. 40.8)
RoHN et aI. , 1984)

afloramento (em
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GlassopteÍls cf, G. tot-mosd FeistmðnteI (fis. 40.9) - I
ðfloramènto (em ROHN et aI., 1984)

G. gr'af1 Rohn et ð1. (fiq. 40.7) - 3 afloramentos (em ROHN et
ð1., 1984; RoHN & RöSLER, no prelo ð)

Glt)ssopter:ts cf. G. lndjcd schimper (f is. 40.14) - 6

àf loramer'¡tos (em cAzzuLo-KLEpzIc, 1928; RoHN et ð1., L9g4;
ROHN & nôSfen, no prelo a)

G. leptÕneurd Bunbury (fis, 40,6) - I àfLoramento (RoHN et à1.,
1984)

Glossopte[is aff. G. ]onglëaulis Feistmantel (fiS. 40.4) - L

afLoramento (ROHN et a1., 1984)
ô. mdrgioDduld ra Rohn et a1, (fiq. 40.3) - I äflordmento (RoHN

et aI. , 1984 )
G. riorastensis Rôhn et ð1. (fig. 40.I) - 7 a l0 afloramentos

(ROHN et aì., 1984; ROHN & RöSLER, no preto a)
G. sJÌ?gerreJ'vJ5 Rohn et al. (fiq. 40.13) - I a 4 afLoramentos

(ROHN et aL., 1984; ROHN & RöSLER, no prelo à)
G. spdthulã to-dr¡,àrqi.Dàta Rolln et al. (f is. 40.2) - I

ðfLordmento (ROHN et aI., I984)
Glossopte[lF ôff. c. stricta Bunbury (fis. 40.]5) - 3

df].orämentos(RoHNetäl.,]984;RoHN&RosLER,nopreloa)
closËopter'ts cf. c. suràngei Chandrä & Prüsad (fiq. q0.l.l) - 3 :

afloramentos (ROHN ð, RöSLER, no prelo å)

GlÒssopteÌ'is cf. G. rãeDl óp tdr-()l des Feistmàntel (fi9.40,12) -
I åflorðmento (RoHN E RóSLER, no prelo à)

Olossopteris sp,l (fiS, 40.16) - I afloramento (ROHN et at,, 
lle84) 
l

6]o55opfel..¿55p'2(f19'40.l7)-]'afloråmento(RoHNetal.,
1984) i

Gl()ssôptÈris sp.3 (fls. 40.18) - I afloramento (RoHN s. RösLER, i

no prelo a)
GlÒssÒpteris sp.4 (fis. 40.19) - I aflora¡nento (RoHN & RösLER,

no prelo a)

Glossoptet'i s nåo rdentrfrcadD - vários af lor,rmentos e em MENDES

(I954)
Verteþr'arld sp. - aflordmento AF/GP 174
frutificäções - afloramentos AF/çP 7g e Lg7

semenLes - åfLorâmènto AFlcP 79
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2.2. ? Glossopteridales -6 ðfloråmentos - ROHN & RöSf¡n (no
pl'elo b)

IlexojdéphylJun permjcut, Rolìn & Rósler (fiS. 40.20-Zl)

2.3. sphenophcttates - RöSLER s. BoHN (1984)

ÊpheDophyltuÐ pàrdndense nösler & Rohn (fis, 41.1, 4I.3-4) - 3

af L oramentos
sphe,rophyt lum cf. S. thonli Mahr (frq. 4I .2') - I afloramento
cåuIÉs do tipo Sphenophyjtu - 7 afloràmentos

2.4. Eq r.r isetales

Schjzoneura qonatwanensls Feistmàntet (fi9. 4I.5-g) - IZ a l7
àfIoràmentos (em CÀzzULo-KLEpzIc, I97Bi cAzzULo-KLEpzIc &

coRREtÀ, 1981.; ROHN & RôSLER, 1986å)
Pdfacdldtrltes sp.I (fi9. 42.I-2) - 1 ou 2 afloramentos (em ROHN

& RöSLER, L 9S6b )

PaIdca]dnttes aff. p.sp.l (fis, 42.3) - I afloramento (em RoHN
& RöSLER, 1986b)

Pdrdcaldnites sp,2 (fiS. 42.8-tl) - 2I à 28 afloramentos (eìr l

?BORTOLUZZI , I975; ?CAZZULA-KLEP ZIc, I97B; ? CAZZULO-KL E pZ Ic
& CORREIA, ]98]., ROHN & RöSLER, ]986b)

Pa].dca]anJtes sp.3 (fig, 42.4-S') - Z afloramentos (em ROHN & :

nösLen, I9B6b )

Païacàldni tes sÞ.4 (f ig . 42.6-7) - I afloramento (em RoHN &

RösLER, I9s6b)
DichÐphyLLj tes Bp. (em BORTOLUZZI , I}TS) 

,

? Dlchophyllltes sp- (fig. 41 .g) - 2 afloramentos i

:2.5. Pteridófilas Pecopteróides e llaratt iales

PecÒpterjs dotjdnl fjj Rohn E Rôsler (fis. 43.4-g) - 9 a I6 
:aflorðmentos (em ?BoRToLUZZI , I97S; ?CAZZULo-KLEPZIG , I97B;

BOHN & RöSLER, I986C) :

P. espe)'dDCensts Bohn & Rösler (fiS, .13.3) - 3 a 6 af l.orðmentos
(EM TMENDES, 1954Ai 7CAZ,ZVLO_KLEFZIG, ]978; ROHN & RöSLER,
t986c)
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P. þr"dcdtlnqdensls Rohn t Rös1er (fis. 43.I5-16) - I a 5

af loralrìentos (em ?CAZZULO-KLEpZIc, I978; ROHN & RöSLER,
I986c)

P. cddeàdensls Rohn & Rösler (fis. 43.9-10) - I ou z

afloramentos (em cAzZVLO-KLÊpzTc s. coRREIÀ, lgBI; ROHN E

nösl¡n, r9B6c)
PeL:opteIJs sp.l (fr9. 43,]3) - 4 af lorðment,rs (em RoHN &

RösLER, I9B6c )

PecopteÍjs sÞ.2 (fis. 43.14) - 2 afloramentos (em RoHN &

RoSLER, 1986c )

PecopteIls sp.3 (fiq. 43.1I-12) - 2 afloramentos (em RoHN &

RösLER, r986c )

?DizeuqÒthècd sp. (f irg. 43.2) - 5 afloramentos (em ROHN &

RöSLER, T986c)
TDJzeuqothecà bo¡'tÒtuzz j j (fis. 43,1) - 2 aflorämentos (em

CAZZULO-KLEPZIG, 1978; ROHN 6. RöSLER, I986C)
sphenopterÌ s sp, - (f is. 44,1-3) - 6 ou 7 afloramentos (fornras

en CAZZULO-KL EPZLG , I97A e outras aindð não descritas,
a pre sen t ad,t s nä Þresente dissertðçåo)

3, B I OESTR AT I6R AF I A

Às associäções f lorf stic,¡s const.atadas Þor nöslnn (1978a,
b) no aflorômento ÀF/cP 79 (próximo à Dorizon) e em algumðs outras
local rdàdes dð Formação Rio do Rasto mostråram-se nitidamente
drstintas daquelas mais antigas ou mais jovens då Bäcia do pàrduá,
tendo servido de base parð o estabelecimento da "Tafof lor,f E". os
rîegaf dsseis vegetais tfÞicos da Tafoflorð D, que englobaria os
elèmentos das unidades subjacentes - Formação Irati e Formação
Estrådå Novð - serlam Lycopt)d1ôpsls derbyj, Kt'äuÉelcladus. folhas
de ginkgófitås, oogônios de cðrdfitàs, a1ém dos componentes da
Zorra PolysoJenoxyloD. Nenhuma destås fornas foi encontrada na

Formãção Rio do RðsLo, mesmo durante ð coleta sistemática de
fósseis ao longo das principais estradas no Estðdo do pàrèná, nà
faixð de àfIorðmentos da unidade. A Tåfoflora F, que abarcaria
elementos triássicos da Formação sàntà Marið (RS) , estaria
reÞresentàdå principalmente por Dicrol<1lum. Às princrpais
ocorrènctðs conhecrdàs de negðfóssers veqetais då Formðçåo Rio do
Rästo na época em que nösLsn (l9Zeb) elaborou o esquema
bioestråtigráficÒ çoncentravam-se na porçåo rnferior ,la unidade.
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Postèriormente, pesquisas realizadas nos estrâtos måis suÞeriores
dà formação ( cÀZZULO-KLEpZI c , 1978; CÀZZULO-KLEpZIc & CORREIA,
l98l; RoIìN E RöSLER, 1.986ð, b) revelaram a presença de outros
elementos, dest¡c¡ndô-se a espécie SchjzÒneurd qÒndçtanensis. Tais
f cisseis àÞärentèmente vàIem um refinamento do esquemå
bioestrðtiçr,lficô de RösLER (l9ZSb) , sendo åqui propostås duàs
zonàs,

Zf]na Pecoptet'is <1ol jdnjt jJ

ûef inicão: Àmplitude aproximada de ocorrència de pecopterjs
dolJdnitji.
Linite inferior: Nfvel de reaparecimento das esfenófitas na

seqijéncið dð bðctà ðpós o desaÞðt-ecimento das ticófitas.
L¡n¡te super ior : Àparecimento de Sëhlzoneurd gondwanensJs ou baBe

do intervàlo de màior profusåo deste tàt{on, aproximadämente
coincidente com o desapårecimento de gphenophyllun, pecÒpteIis
dÒltanJtJl, P. esperaDCensJs I Sphenopter-Js sp, e Glossopfer-js
ðf f .d. dt gust¡fol)d.
üomponentes pr¡ncipais: GlÐssopterjs grdfjt A. Sinqenervjst G.

t' ]Òr'astensls, Glossopte): js dff. c. àngustjtÒlJa, Glossopteïjs cf.
G. jndjcd, e lossopter"ls aff . G. sttlctd, Ilexoidephyllun pe).mjcun,
?Ill z euqÒ t he cd sP, , Pecopter J s dolidnitll. PecoÞter.Is
þracàtjnqdensjs, SphenapteÍls sp., SphenÒphyllun pdI¿ ndense,
Pdì:dcdlatnjtes sp.l, pal-àcdJantJtes aff . p. sp.l, paràcâlanltes sp.z
e Pär'âc.lJàrDj tes sp.4, äLém de outras glossoÞterfdeðs e

PecoÞterf deas,
Equivalência I itoestrat i9ráf ¡cã: Metàcle inferior da Formrçðo Rio

do Rðsto.
Eqr¡ivalência crono€stratisráfica: provàveìmente Kazðnràno

Superior e báse do Tàtàriàno Inferior.
Distribuicäo seográfira: No mfnimo, todå a áre¡ de afloràmentos

dä Formðçåo Rio do RrsLù no Estado do paraná,
observac'des: A zonà ainda pode ser subdividida em très partes,

Þorém nenlìuma com elementos suficientemente ãbundàntes ou com
àmÞlitude restt-ita para a definição de subzonas, A pàrte inferior
é caråcterizada Þor elementos muito rðros, dispersos e nal
preservados, incluindo paraëaldtnltes, pecopteÍls, clossopterjs e
càul.es nÊo identificådos. À Þarte média representó o intervðIo co¡n
à maior diversidade e ðbundáncia de megafósseis veqetais da
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unidàde. Fôràn observddas IB espécies de glossopterfdeas e 7

espÉcres de Þecopterfdeas, atém de uma reIàtiva abundåncia dè
sphenophyJ luÌn, sementes, frutificações e caules não identificados,
Nð Þàrte suÞerior da zonä reapat-ece a maioria das pecopterfdeas,
ðume¡ìtà a abundåncia de par'äcä lamites, porém já são bastante rdrås
as gLossopterfdeàs, À determirìação das ampl. i tudes de ocorrência de
älguns taxà não parece sat.isfatóriè. por exemÞlo, há dúvidas
quanto å posição estrðtigróftcð do ðfIoràmento àF/cp Z4g de SðntÕ
Àntünio da Platina, de modo que c. ErafJ poderià ter ampl. itude
mais restrit,l . o limite inferior da zona é um tànto problemático,
dadð å ràrLdade de ocorrências de megafdsseis vegetais nå parte
basal da Formðção Rio do Råsto, pecopterls <IoI taDJ tj J , que
emprestè a designðção à zona, tambérn foi ide¡ìtificàda nog
depósÍtos d.1 pedreira em Tdguåf (Sp), da Formàção Teresina ou
col-umbataf (RoHN r. RösLER, I9g6c). A Þosiçåo estratigráfica dà
pedreira em relðçåo à Formaçåo Rio do R.isto não é bem conhecida,
não devendo ser desconsiderada a hipótese de certa
contemÞot-ð¡leid,¡de deÞosicionðÌ, Àdicionalmente, ainda não se tem
informaçåo sobre o nfvel mðis superior de ocorrència das Licdfitds
nestà área. portånto, dependendo däs relðções cronolóqicas entre
os deÞósiLos com estes vegetðis e os da Formaçåo Rio do Rasto, o
linite inferior da zonð poder-,1 ser liqeirùmente ðlterado.

zÐnä É;ch i zoÙeur. a qond?dnensJs

ûef inicão; Amplitude aproximàda de ocorrência de schJzèneur.a
qondvanensls nã Bðcia do pàraná.
Lintite inferior: Àparecimento de S. qo1deraDens.ls ou bðse do

i¡rtervalo de maior profusã.o deste taxo¿.
Linrite superior; Desapàrecimento de Ilexojdephyllut, permjcun e de

PaIdÈd]dnl tes sp. .

Conponentes pr inc ipais; S. gondgldnensls, pàrâcdldrnltès sp.2,
PardcaldrnJtes sp. 3, pecoptet: j5 cddeddensJs, p. esperdncengls,
Ilexoidephylluù pet'mlc-un, Glossopteì:tÉ ÍjordstensJS, ð j.ém de raras
outr-às gLossopterfdeas, cauì.es não identirficädos e ràras outras
pecop t er f deàs .

Eq¡¡ivalência I ¡toestraÈ i9ráf ¡ca: Metade superior da Formação Rio
do RÀsto,

Eq¡¡ ivalênc ia cronoEEÈrat i9ráf ¡ca : provðvelmente Tätäriano
Inf erior,
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D istr ibu icão geográf i ca : no mÍnrmo, na áreà de afloramentos desde
a regråo de SðpoÞemð-São Jerónimo da Serrã (nordeste do Estado do
Pàr,¡ná), ðté ,¡ serr,t do Rio do Rasto (sul de Santð cðtàrinð), na
local idade-tipo do Membro Morro pelado, cuja tàfoflorð foi
estudðdð por- cAzzuLo-KLEpzlG (1978) .

observações: À zona pode ser subdividida informàImente em duas
pårtes. À porção inferíor caräctertza-se pela freqüència
relðtivamente grande de S. gÐnduanensjs e pelas ocorrénciðs mðis
jovens de d jtversas esÞécies de Þecopterfdeas (tabelås S, 7). A
parte superior é representada por ocorréncias esÞarsàs de
megafósseis vegetàis otlde S. qondwdDensls e pdr-dcdLdfiJtes sp.2
geralme¡lte apar"ecem em nfveis restritos, porém em çrànde
åbundânci.à. Às glossoÞterfdeas são muito rarås e normalmente
ocorrem nal. Þreservådås. Há dúvidas guånto ao nfvel exato de
ocôrréncið de pecopter.ts cà..leadensjs, porque ð esÞécie foi
estðbelecidð com b,rse em material doado (c. Riccomini) e não houve
possibi I i dade de confirmðçåo da procedência; ðdicionðImente, ä
locðlidàde de coleta situa-se em área extremamente compartinentådð
por falhðmentos. Os dados disponfveis permitem àfirmàr que
Glossoptet'l s subsistiu pratÍcðmente åté o intervà1o finàl de
deÞÒsição da Formação Rio do Rðsto. Se Ilexoldephylluln petnjcun
for. cohsiderado como glossoÞterfdeð, ä amptitude do grupo
reùl¡nerìte atinqe o tôpo da unidade. De qualquer nodo, durante o
intervàl.o considerado, as qlossopterfdeås encontr,fväm-se
nitidamente em fèse de extinçåo.

4, POSSÍVEIS CORR ELAÇõES

os megafósseis vegetåis tëm fornecido importantes subsfdros
pðr-å o conhecimento da história evolutiva de diversas seqüências
continentais e vém sustentando muitas correl,ações inter-regionais,
tendo incìusive contribufdo Þðrå àrgumentör ð teoria då deriva
contrnentð1.

Nos depósitos permianos de todas as reçiões que formåvðm o
"supercontinente" colrdvänå foräm encontrados megafdsseis vegetais
conhecidos genericamente por gtossopterfdeas, às vezes, tão
àbulrdðr¡tes e diversrficðdås, que ä vegetåção correspondente passou
a sel' denominada Florâ dJossopterls. Concomi Eantenente i\ evoLuçåo
destà florð, desenvolverðm-se provfnciås florfsticäs distintas na
reçrão nórdica Þor compartimentðçåo geosráfica ê climáticà. AÞesar
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destä diferenciaçåo entre as regiões, considerà-se ädm j.ssfvel que
tenhå havido certo intercåmbio de elehentos frorfsticos entre ds
r-egiões nórdicas e a gondvånica (ROHN & nöSffn, I}BT). por out.ro
lado, no contexto do Þróprio suÞercontinente meridionar, ð
instaLåção e o desenvolvrmento de deterninädos vegetàis
prov,fvelmente não foi sinürônico em tod,rs äs áreas. À florä deve
ter sido condlcionada pelo zonèãmento cIi¡nático em relåção à
cìÒmponente trausl,ttitudtnal. do desl,ocðmento do supe¡..contlnente
(nösLER, 1926å,b), cujo efeito provâvelmente for mðLs
siçnificatrvo durdt'tte e Logo aÞós a glaciàção permo-cùrbonffer,t.
Nú tr¡r¡scorrer do permiano, quàndo as condições de temÞeratura
es!àvam tendendô a mars homogêneas, aparentemente instðlou_se
outr-o ttpo de provrncial ismo florlsÈico, talvez em função à
existênciä de al.gumas barrerras qeográfico-cI imátir:as, e às
diferènças de urnidade entre à borda leste do supercontinente e o
seu interior, Àpesðt' destas diferenças, em toda à região
gondvånj.cà (talvez com exceção da reqiåo àtìtárticä) ,

aÞroximädamente na passagem do permiano Inferior aÒ SuÞer1or,
pdrece ter l'tavido um interval.o de empobrecimento e de
reorganÍzação da vegetação (ou, pelo menos, de dÍminuição da su,r
representatividade, ðÞesàr dð àbundåncið relativa de licófitàs em
al.gumas áreas). A Formação Rio do Rasto depositou-se logo após
este intervalo, na fôse que åbarcária a rlttima explosão evolutiva
dðs qlossopterfcìeas, sequídå pelo seu declfnio e./ou
desaparecrmento (RoHN & RöSLER, IgBZ).

Embora as àssembléiðs florÍsticås permitam real.izðr estðs
j.nf erëncias de caráter regiol.ral, os mÈgðfósseis vegetais, tomàdos
isoladamente, não fornecem dados bioestràtigráficos e de
correlação tão precisos quðnto alguns fósseis ðnimåis,
príncipaLmente peläs dificulclades na suð identificðçåo. É pàtente
que os restos vegetais fÒrnecldos por elementog da mesma esÞécie
podem ser muito variáveis, tðnto pelà própria orgarìizàção dos
vegetais (ex.: fothas maiores nös pårtes nenos exÞostðs å luz e ao
calor) , como pelas ðdaptàções äo ambiente manifestas atrôvés do
fenótipo, Nå ðväl iåção dä possfvel identidade entre as espécies dä
Formåção Rio dô Rðsto e ås das outr,ls áreðs gondvånic¡s,
constätaram-se elementos em cc)num, asSim como formas ðpàrentemente
endemicàs. O grande número de espécies novas dèscobertas nesta
formação mostra, mais que umå riqueza ftorÍsticä, o conhecimentó
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paleobotår-rl.co anterior bästànte inciÞiente pèrð nfveis
esträti9ráficos t,ãÒ dltos do Neopaleozóico da Bðcia do paräná.

Às comÞaråções reãl.izàdàs com base em qlossoÞterfdeas são
discutidas em ROHN & RöSLER (no prelo a). Às principaig conclusões
são as sequintes:

a) Dàs l-9 formas de g j.ossùptet'f deas discrimin,¡clðs pärà a

For)Tìação Rio do Rasto, somente Z são muito gemelhållles d Òutrùs
formas 9o¡ldvåtìicàs já descrr tùs.

b) As glossoptÉrfdeas da Formaçåo Rio do Råsto ðpresentàm mai.or
afir¡idade its esÞécies do crupo Ecca do su} da África, do Grupo
R,lnigùnJ/Kamthi da fndi¡ e Þossivelmente dðs Formäções
Nektcàstle,/Il lawarra da ÀustráIia, Co¡ltudo, vàle lembrar que
ANDERSON & ANDERSON (1985) e out¡-os estudiosos da Bacià do Karroo
não reqistrdràm glossopterfdeas e nem outros megàfósseis vegetais
p,¡rö ä Þarte mdis inferiùr do cruÞo Beaufort e mencÍonarðm muito
poucas espécies Þðra o crupo Ecca Superior e/ou a Formàção
uJàterfard. Às melhores correlações seriam esÞeràdas justamente
para este intervalo,

O género Sphenophyllun constituÍ el.emento interessänte na
ànáÌrse dð evoluçåo dã ftorä. Em RöSLER & RoHN (1984), mencìonou-
se que ,5. pardDàense (fol folo com þordos I rsos, figs. 4l .I , 41,, 3-
4) e Êphenóphylturn cf. ,9. thonll (foIfolo com bordos lascinðdos,
fiç, 4I.2) Þoderram derivar de uma mesmð espécie vegetaÌ , pois
tèmbém l'¡tl registro de exemplàres Þolimorfos de .9. thÒntJ. Estð
esÞécie foi primeirðmente encontrada em regiões nórdicas, como nâ
Sérre Shilrhotse da China e no pennsi lvaniano dos Estados Unidos
(Mononq,lhela) , e Þosteriormente foi regi stràda em diversas
1oùal idades gondvár]icas; nð Fornação colondrinð (permiano
Inferior) dù Àrgentinù ('ARCHÀNGELSKY & CúNEO, 1984) , no crupo
Wänkie (Perniat]o Inferiôr) dà Båciä do Zðmbezi, no crupo Ecca
Média e suÞerior (?transição permiåno Inferior/SuÞÉrior) dð Bacið
do Kärrôo (ÀNDERSON e ANDERSON, 1985) , ÀÞðrentemente, se for
conf irmäd,r a identif itci,lçðo de ,S. thonl j parð å Formação Rio do
RåsLo, a amplit.ude da espécie será consideravelmente estendidå,
Eftb(lra a maioria dos pôl.eobotånicos indianos (ex, : MÀHESHWARI,

I976\ não admÍtð a presençð de espécies nórdicas nð regiåo
gondvânica, sua ocorrência nå Ftora Glossoptet¡s Þode ser
cÒnsiderädà incôntestável. Na Formäçgo Rio do Rästo não foi
encontrada a form.l que seriù a "tÍÞica" gondvånic,l TrizyqJa
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speëiosd (-Spf)enophyllum specjosum), descrita nä Austl-áliå,
Pät,r9ôniù, sul dù Áf ric,r e f ndiå, tanto en depósitos do permiù¡to
I¡]f erior, c¡f,mo do suÞerior. corltudo, uma espécie ðpùrentemente
idèntic,i, designad,t s. sLno-côrÈdnum, foi descritå nù Ásia,
lrovame¡lte conlrariando à hipótese de totðl isotàmento geográfico
d0 condva¡)a,

gchizÒneurd gotldvdÐens j s (figs. 4I.5-B) talvez corresponda
à umä däs esÞÉcies do Pet'mianù SuÞerior màis a¡nplamente
distribufdas, Muitos caules de esfendfrtas setn su,ts folhas, do
Permiano Inferior dä resÍão gÒndvånica, àtualmente consideràdos
como P.ìr-åc.lJd¡r./ tes, f oram insdequ,rdåmente c1ôssif icùdos üomo

Phyllotheca ou como Ëëhizaneu]'a, Destè moclo, rräo sãÒ confiáveis às
citäções destes gelteros, principôlmente äs anteriores aos
tråbàlhos da década de 60. A reàl Þresença de representåntes de
schizoneuIa no condvðna foi confirmadå åÞenðs Þara os depdsitos do
Per-miano Superior e talvez do Triássico Inferior. S. qoDdt|ãnensls
foi regrstr-àda na Fornãçåo Estcourt (pàrte superior do crupo
Beaufort Inferior) da Bacia do Karroo (ÀNDERSON & ÀNDERSON, lggS),
no crupo Ranigånj/Kamthi e Þrovavel.rnente trmbém em nfveis maig
suÞeri.ores da fndià (MÀHESHWÀRI , I976), nä Formaçåo Nðrrabeen do
leste d¡ Àustrá1ia (RETALLÀCK, 1977) e no Triássico dð Ànt,lrtica
(PLUMSTEAD, 1962\, O gênero Schjzoneu!:ã também está reÞresentðdo
nå Florà cJ gdntopte)'js do Permiano Superior da Cathaysia, no
Permo-Triássico de Àngðra e ¡'ro Triássico e Jurássico da Europå.
Este täxoD constitui uma das måis fortes evidènciås a favor de
intercâmbio florfstico entre a região gondvånicä e as nórdicas
(ROHN & ROSLER, 1987). É Þossfvel que a disÞersåo desta form,¡ ( e

talvez tåmbén de outros elementos) no Her¡isf ério SuI tenha
ocorr-i.do .ì Þðrtir da regråo indiùna. Al.guns megùfósseis veqetúig
que indicåm rdade mais antiça que ö presumida para a Formäção Rio
do Rasto tålvez reflitäm o tempo decorrido entre o infcio da
dispersåo das formas e å sua incursåo nð áreã dð Bacið do pår,lná,

o estudo dos caules de equlsetåles do påleozóico suÞerior
da regiåo gondvårrica, quðndo preservados sem suas folhas ou
frutificações, qeralmente, f'Ji relegado ð um segunclo plano. Estes
cðules, apðrentemente senpre encontrados como rnoldes dô cavidåde
da medula, têm sido designados como pa.raca Janjtes äustraJjs (ou p.

levjs), e r:ão se ÞrocurÒu utilizá-1os como elernentos parå
correlações. BORTOLUZZI (I975) notou que äIsuns cäules cle
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esf enóf i.tas r-¡ão poderiåm ser incluldos indiscriminðdàmente em p.
åustraJls, o que tömbém foi confirmàdo na Þresente pesquisa,
ðtràvés dos exemplares coletådos da Formação Rio do Rasto (ROHN &

nösLeR, l98ob), DeBtd manÉirä, os cåuIes de esfenófitàs da uniddde
foram classrficados em 5 grupos, sendo Þarticularmente
intèressðnte a f orm,3 designðd,r como pat"acalânjtes sp. 4
(fiqs.42.6-7) . Os respectivos exemÞIares assemelham-se aos caules
de esfenófttas descri tos Þot- coRDON-cRÀy et al. (1926) do crupo
Beaufort Infel-ior dà Baciå do Karroo. A màiorià das formðs
incluf dðs em P.lracaJàt,j te.s sp. 2 deve estar relacionàdà ð s.
qondçtdnèDsis, freqüentemente assocíàda nos afloramentos; no
entðntù, os exemplares de cauLes em posição estratiqráf jrca $ìdis
inferior dð Formðçåo Rio do Rasto tðlvez tenham portädo folhàs do
t iÞo ,i c*¡ophyl l I tes .

Às pecoÞterfdeås abrangem frondes estéreis, ðs quðis podem

ter srdo origirradàs Þor filícófitàs ou pteridospermáfitas s.s.. Nð
regrão gondvånic.t, quase todas as pecopterldeas permianas devem
corresÞonder a fi I tcdfi tas, porque há registro de àlgumàs
provávers euesporan.lradas férters e nerrhuma evidência de
frutificações de pteridospermáfítas, As Þecopter fdeas,
princip,llmentè quando nuito fraçnentadas, constituem elementos
pÒuco seçul'os para ðs correlações, devido å sua relativð
sÍmÞ1icÍdade morfolóqica, a qual dÈve ter induzido f ,1ci lmente a

convergênciå dðs formas por homoplasia (ROHN È. RóSLER, lgg7). Em

ROHN & RöSLER (1986 c), comentou-se que diversas pecopterfdeas,
no åmbito da ÞróÞria Formação Rio do Rasto, suscitam dúvidas na
classificação, lnfel i zmente, äs pfnulas férteis são mui to raras e
ocorrem mal preservadas, håvendo insegurança ðté nð determinaçåo
do gênero. Por outro lado, é interessante assinalar que no
Permiàno superior da regÍåo gondvånica, as pècopterfdeas
apar-entemerrte tiver,lm expressividåde sômente na f ndi,t (MÀHESHIIÀRI,
I976) e nå Båcia do parar-¡á. ANDERSoN s. ANDERSoN (1985) citaram
du,¡s espécies de /4stet'()tàeca pðra o crupo Ecca Médio. o qênero
Spàe¡)opte.rls, encontrådo em certä quàlltidðde na localidðde,tiÞo do
Membro Morro pel,ido (cAzzul.o-KLEpZIc, lgZg) e em rat-os
åfloramentÒs do EstadÒ do pãrðná (fiSs.44.l.-3), ocorre também no
Permrar)Õ Superior da ¡if ricð do gul (ÀNDERSON & ANDERSON, 1985), da
fndrð (MÀHESHWARI , L976) e nð Formaçåo Baralaba dà ÀustráIiå,

85
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Também há reçistro deste qênero em unidades gondvånicàs do
Perniano Inferior (ARCHÀNGELSKY & CúNEO, I984).

DJct'oJdJun, umä fÒrma qondvånica tiÞicamente triássicà, nåo
foi seguramente detectada na Formação Rio do Rasto. RETÀLLÀCK
(L977) ðÞresentou um àmplo estudo sobre a vegetação do finðl do
Permiano e do Tr j.ássico dà Bà'Ji,.ä de Sydney da Austrátia, incluindo
diversas considerðções sobre este gênero. Àquele autor åcredita
quÉ, no finåI do pðleozóico, veqetais com folhas similares a

"Supdla" e "ThinDteldid't cdllJptetoJdés teriam sido comuns nas
terras altäs, tanto do hemisfério norte, como no sul; al.guns
represenlantes provàvelmentë teriam sido åncestrais dos vegetâis
do t\ptJ Dlcrolallun, que sucederam a Flora GlossÒpterls nðs terras
baixas; a flora de Parsorå da fndia e aguela do finà] do permiano
en Mad,rqáscùr spresentåriäm alquns destes ancestrðis. Nä Formação
Nidpur do Permiano Superior ou Triássico Inferior, ðparentemente
já ocorriam folhas do tipo Dtcroj.IJun, juntamente com

Glossopterls, LepidopteIls e elementos do comp].exo ,'Thlnnf eldlã,,
calllpterojdes, Infeliznente, oB rðrog exemplares dà Formação Rio
do Rasto, cujö formð lembra DJcr-o jdtunt ou Thlnnteldjd, apresentam
nervaçåo muito mal preservàda, Um destes fósseis foi coletado
justämente no åfloråmento com a maior diversidade de megafósseis
vegetais, próximo a Dorizon (ÀF/Gp 79), correspondente a um nfvel
estratigráfico relativa¡nente bôixo dð unidðdê,

,' Em resumo, Às assembléias de megafósseis vegetais da
Formàçåo Rio do Rðsto podem ser correlacionadas com ag do Àndôr
Ranig,in j dö fDdiù, da Formðção Båralàba da Àustrá1ia, do cruÞo
Ecca SuÞerior e Beàufort Inferior da Baciå do Kèrroo e dä Formaçåo
Mådumàþisa då Baciå do Zambezi, confirmando suposições
änteriormente já mänifestàg. Apesðr destas equivalênciås, o

registro da flora desenvolvidà no intervalo de deposição da
Formação Rio do Rasto parece ser bem mais Þobre do que o conhecido
nas outras regiões gondvånicas (com exceção da parte rnais bàixa do
crupo Beðufort Inferior, e tðlvez da. região åntártica). pärö
exemplificar, na Form,rçåo Estcourt dð Bactå do Karroo há registro
de EpheDophyl lun epeëtösutn, Rdnlganl jd, três espécies de
Phyllotheca, ÊchJzoDeut'ã, sphenûpterts, glossopterlde,ls associadas
å frutÌficàções do tipo PIunsteddJa, Estëou):tJd e Lldqettontd,
a1ém de ¡ilÐèqgerdthit)psis, Pdgf ophyl lun,.. . Taeniopterls e

DenJJEhfoottd (ÀNDERSON & ÀNDERSON, I985) . Em todas as outras

1
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bacias qondvånicäs (talvez com exceçåo då reqião àntárticå),
tðmbém foi encontràda å esfenófita do tipo åanJgaäJJä. Uma vez que
há una vðriedåde relativa¡nente qrande de glossopterfdeàs na
Formaçåo Rio do Rasto (19 formas) , deveriam têt- sido encontrados
drvel-sos Lipos de frutificações; entret.¡nto, confor-me Já
mencronado, o registro de estrut,urðs reprodutivas é muito raro e
pratrcðmente todås as espécies de glossopterfdeas estão
concenfrad,rs em 3 àfloranentos, portùnto, ås àssembléias
foss:. 1f f er-as pàrecem ser pouco reÞresentàtivas da verdådeira
flora, mesmo se estå era realmente pobre. Às possfveis caugðs
destðs d i ferenças entre äs fl oras - eco I ógi cðs e/ ou
bioestratonômicðs - såo discutidas nos capftulos sequintes,

PALEOECOL06IA

À maioriå dàs abordàqeDs paleoecoló9icas com base em
me9åfósseis veqetais tem consrstido na clàssificåçåo dos elementos
de umä åssenìblÉia päleontolóqica de acordo com o seguinte modelo
(cf . ÀRCHÀNGELSKY, 1978; MEyEN, I}BT; vários outros åutores):

-veqefðis hidrófrlos: vegetais aquáticos, comu$ente <le
Þåntðnos costeiros, Þrincipalmente algas e alguns elementos
hiqrdfilos.

-Veqet,ris l-¡i9róf tlos; vegetais de terrðs bðixðs, tot,lI ou
Þårci'àLmente inundadas, Þor perfodos Þrorongados, como nà3
Þlanfcies de jrnundação . de alguns rios; incluen licófitas,
esfenófitas, algumas filicfneås e pteridospernas, além de,
excepcionalmente, cordaitdles.

-Vegetais mesófilos: vegetais locðliz¡dos entre às terràB
bai'.xàs è as artas 'Ju em. áreàs com pendente suave e em vares
fluviais, geralmente um poucù menos únidàs que as regiões coÍì
vegetals lìidro-higrófiros; incr,uem filicfneas, Þteridospermas,
èlqumès equisetales, sphenophyllales e certas confferðs.

-Vèsetðis xerófilos: vegetais en terras altas, com boa
drenagem; incluem conÍferas, Benettitales, cordaitales, Grnkgoales
e TdeD¡opte].Js.

Numerosos tråbð I hos ànter i ores referen_se a depós i tos
associados d carvãô, cujos comÞonentes supostamente foram pouco
transport¡dos e acumur¡dos sob condições redutorås. Há drversos
exemplos de anáIises minuciosas da composição das assenbréias
florfstrcas, onde ,1 Þroporçåo retativa entre os diversos eLementos
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de cadð nÍvel dos depósitos foi considerada cono indicàtiva do
cðráter dà vegetàção oriçinà1. MEYEN (I987) advertiu que este tipo
de interpretåçåo nem seìnÞre é tåo simples. o pobre conl.recimento do
hábito dos veget¡is fósseis seriâ um impedimento à reconstruçåo
dès comunidades, ÐoLpH & ÞILCHER (1979) ènumerðram diversos
fatores que podem influenciàr a norfologiå dos veqetðis, desde a

composição do solo, até ä posição dos vegetais na estrðtiticação
de uma floresta. Por exemplo, há dúvidas quåo esÞeculativàs såo as
reconstituições das comunidðdes da flora permo-triássica do leBte
da Austrália apresenEadàs por RETÀLLÀCK (I977), aindð gue os
resÞectivos elementos tenìtam sido egtudados en grande número e

detalhad¡mente. Mesmo se não houvessem restrições à metodologia
empr-egada para estðs reconstituições, esta ainda não seria muito
facilmente extrapolável à Bacið do paraná devido à

representðtividade supostamente bôixa da florà dà ForInðçåo R jto do
RåstÒ. Enfim, os fatores mencionados e os escassos dados
disponlveis limitaft fortemente as inferênciås paleoecológicäg
através de megafósseis vegetais, Apenas certôs elementos
possibi I itaram algumas abordågens mðis profundas, conforme ð

d i scussão a seguir.
PANT et åL (1982) verificaram que gchlzoneuta qondeÌanens!s

do Àndar Rðniganj apresentð cutfcula espessa e resistente, tendo
interpretado o fato como reflexo de condições climáticåg
Þeriodicamênte secas. ÀÞarentes esÞesså¡nentos dôs 1åminas foliares
,dos exernpläres da Formaçåo Rio do Rasto (RoHN & nösrsn, I9B6a)
também podem representar adàÞtações xeromórficas (fig.4l.8). Àinda
foram observados contornos de céluIas bastante proemÍnentes em

rmpressões,/côntra-imÞre55ões de SphenophyllUìn e Pàt'dcdldnlteE
(f iq. 42.11), o que i9uàImente suqere å presença de cvtfculas
espessas, Por outro lado, conforme a classificaçåo ecológica
usualmente ðceitd , Schjzo\eurd assirn como pardcalanl teB,
Dlcht)phyllltes e sphenophyJ lu , representðriånì parte dà vegetåçåo
hidro-hisrófila. CÀZZULO-KLEPZIc (1978) referi.u estas esfenófitas
è solos frouxos, pobres em lìutrientes. A hipótese de que estes
tipos de vegetais devam ter ocupado as margens dos corpos de águr
é apoiada pela relätivå åbundånciå de caules de esfendfitas nos
depósitos da formaçåo, O conjunto destes fatos parece indicar que

lìouve influência de condições climáticàs relativånente secäs até
mesmo sobre a vegetação mais tfpicå das áreas ìJmidös.
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À exemplo dàs esfenófitas, äs filicófitas tämbéÍì
pertenceriam à vegetäção situàdå às ¡nargens dos corpos de águä. En

diversos exemÞlares, principalmente de p. dolJdnJ tJl, vèrificou-se
que os bordos dos l imbos däs pfnulès freqüentenentè ocorrem
dobrädos Þara. a face abaxial (figs. 43-4-5). Em algumas espécies,
há evìdências da presença de pelos nos ráquis e nas nervuras
prináriàs das rrf nulås (fiqs. 43,3, 43.9) . gegundo o. Rösler
(cohun. verbal), estas feições poderiam representar ädaptåçãÒ Þðra
o estabelecimento de t{icro-ambiente maiB úmido sob as Þfnulas,
principàlmente se todôs os estômatos estavàm tocalizados na face
aba:riål (limbos hiÞostomáticos). portanto, ès carècterfsticas
observ,¡das tôlvez constituan mais um indlcio a fåvor da
rDterpretaçåo de que incidiåm fases secas, É curioso que ae
pecopterfdeas são muito rarås na parte superior da Formaçåô Rio do
Rðsto, embol-a åIgumàs esfenófitas Lenhðm perrnanecido abundantes.
sem considerar os possfveis problemäs tafonÒmicos, as
Þecopterfdeas tàlvez tenharn sido mais sensfveis às condições
àmbientais desfavorávÉis do que às esfenófitas, Àindû deve ser
lembrado gue Þräticamente irrexiste registro de pecopterfdeàs påra
ô flora do Permiäno superior da Austrá1ià (e då Áfricð) , a

despeito då sua considerável diversidade. E possfvel que a

competiç5o por terreno dos vegetÀis do tipo gchtzÒneuÍà tenha
restringido à Àbundilnciå das fi. Iicófitas.

À discussgo referente ðo vàlor ecolóqico das
glossopterfdeðs e de Ilexo!dephyllun pernlcun foi apresentadd em

ROHN & ROSLER (no prelo b) . As qlossopterfdeaB provavelmente
compreendiam uma grande variedàde de formas, desde ðrbustos, ðté
árvores de grande porte (PÀNT, 1977), pertencentes à vepetaçåo
hiqro-nesófi 1à (ÀRCHÀNGELSKY, f978) , co¡n folhas aparentemente
decfduðs. Às impressões de I. permJcu, e de diversos exemÞlares de
glossopterfdeðs da Formaçåo Rio do Råsto exibem contornos de
célu1ås bem màrcados, cuj,ts pðredes, Þortanto, também devem ter
sido espessadas; guànto a este ðspecto, valem ðs mesmâs

observações já aÞresentðdas acinå en reläção a Schizoneu¡-a e às
outras esfenófÍtas. I. pet'mjcun dèsignà umð folha com mðrgens
denteadas em cúspide (fiss. 40.20-2I), o que ¡ distingue de todos
os fósseis anteriormente descritos na resião gondvånica. Além
destâ interessante Èspécie, nå formaçåo aindð ocorre certa
proporção de 9ìossoÞlerldeas caracterizadas Þor ápice årredondado
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ou emðrqrrrðdo, Cùm forna espatulada ou etfpticd e, geralmente,
apresentando Þequenäs dlmensões (fiq,49¡. Às outras
qlossoÞterfdeas descritas aÞresentam as feiçõeg màis comuns do
grupo, ou sejü, marqens lisas, áÞice àgudo e formä alongada.
PrðtircameÞte todos os exemÞlares ðpresentåm nervação secundária
relåtiv,tment.e frouxa, o que coincide con a tendência geral. de
diminuiçåo de densidade de nervàçåô de quase todas às formðs
gondvå¡ricùs do it'tf cio ,lo final do permiðno superior. Estas
constatações estimulärân a pesquisa do possfvel significàdo
ecológico d,¡ arquitetura foliar, Contudo, nem todos Õs autores
àprovâm este tiÞo de abordågem, por exemplo, DoLpH s. DILCHER
(I979t nåo puderam verif ic,¡r umå relàção aegura entre os
Þaråmetr-og morfológicos de ônqiospermàs atuais e os Índices
cl. 1máttcos. MEyEN (1982) aclicionàInente enfùtizou que qualquer
inferéncia sobre o åssunto precisaria fundamentar-se em
assembléia3 pal.eontoló9icas representðtivàs. por outro lado, wolFE
& UPCHURCH (I987) conclufran gue a análise criteriosa de
ässenbléias vegetàis poderia realmente conduzrr a i.nterpret¡ções
Þaleocl imáticäs. por exemplo, as folhås de ängiospermds que
apresent,tn ápice àrredondado ou emarginado e forma espatulad,t ou
el fptica (assim como às qlossoÞterfdeas ¡nais pecul iåres da
Formação Rio do Rðsto) poderiam indicar ad,¡ptação a condições
ci'imáticås secàs, É diffcil avôliar ðté que ponto estes dados såo
verdådeiros e extrapol.lveis às qlossoÞterfdèas. Mesmo que o
procedirnento esteja correto, também nåo podem deixèr de ser
consideràdas ås ôutr,rs Slosgopterfdeas da Formðçåo Rio do Rðsto,
sem âs suÞostås adðptações xeromdrficas. De qualquer modo, estas
evidèncias, somadas ðos dàdos fornecidos acimð e às
caräclerfsticäs t itolóqicås dä formação (vide capftulo
"Cåràcterf stic,is dos Depósi tos Sedimentares¿ ) , apontam. pàra
condições clim,lticas relativamente secas, Tåmbém é evidente à
diminuiç,To da frequència das glossopterfcleas parà o topo dð
fornaçåo, coincidrndo com a grådual extinção do grupo verificôda
em toda a regiå() gondvånica.

É diqno de apreço que as licófitås praticamente
dÈsapär-ecet-äm nà região gondvånicå no permiano Superior, antes dà
última fase de proliferàção dB Flora Grossopteris, cAs?ÀLDo (r986)
verificou gue certas licófltðs do Cðrbonffero eram èquáticðs é/ou
semi-agudticas e podi,tm desenvolver-se em águas doces ð s,tlobras.
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Nås Formäções Teresinð e corumbätåf, onde há reLativa abundáncld
em licófitas, tåmbém foram encontradas carófitas, as quðis
Dormalmente seriam Índicåtivàs de águas ragãs, com barxa
sãlinidùde. Por outro lådo, FRÀNCIS (1984) comentou que no sul dà

Àustrália há resistro de carófitas nàs nàrgensr de l"agunas hiper-
sðli,nas atuäis. Täl fato seriå explicáve] pela alimentôçåo das
mal-ge¡Ìs por águås coDtinentaig, que mðnteriäm as condições ôinda
tol.er,lvers. Àquelå autora aindå mencionou que äs águàs com el.evada
saì inidade (geralmerrte relàcionådas ä condições de aridez) ,

àliådäs à intensa atividðde fotossintética (responsdvel pela
elevação do ÞH do meio e a solubilizaçåo da sllicâ), seriam
altämente fävoráveis à petrif icaç,lo de troncos por quartzina. pÒr

coincidêncrà, nas Formações Teresinð e Corunbðtðf há certa riqueza
em troncos, a1ém de folhas de licófitas e de conchas, comumente
silicificados. Estås comparações suscibam ð possibilidade de que
às Iicófitas e ùs carófitðs destös unidàdes nåo precisavðrn ocupar
obrigåtoriame¡lte corÞos de água de sðlinidàde muito baixa; o

cl ima, provaveLmente quente e seco, Þode ter sido um dôs
prirrcipðis fatores responsáveis Þelå aparente extinçåo deEtes
vegetåís, No intervð1o subseqüente, quåndô se iniciou a deposição
dà Fôrmação Rio do Rästo, deve ter havido Iiseirä recuperåçåo
cl rmáti,:4.

En slntese, de ðcot-do com a cl assi fi cação ecológica
usualmente ðdotadå, as esfenófitas e ås fi t icfneàs podem ter
ocupðdo as áreag marginais dos corpos de á9uå, Þorém já eram
i¡ìfluencièdès Þor condições climáticas relativamente secas; as
qlossopterfdèåg aqui reqistradös possivelmente se concenträram eft
áreås dpenàs um pouco mais elevadas. No interval.o equivalente à

Zona P. ¡lolldniti j, à vegetðção (hidro-)hiqröfilà provavelmente
erå domir¡ada Þor pecopterfdeas e algumðs esfenófitas. Entre äs
glossopterfdeäs, ' todu= aquelas ,com possfveis ädaptações
xeromórfrcas, ðlén de SphenophyIlun e de outräs formðs, foram
encontradas no afloramento AF/cp 79;.¡ supõe-se que nestE sftio
deposicional houve màior possibilidade de àporte de elementos
mesófilos do que na maioria dos outros aqui estudados. Este fàto
demonstra gue praticàmente tiåo há registro dà veqetäção das áreàs
de topoqrafia m,lis elevùda; as prováveis àdàÞtações xeromórficàs
das glossopterfdeàs mais peculiares permitem cogitðr condições de
umidade bðstante reduzidas påra aB áreas mais äfåstådas dos corpog
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de água. No intervalo equivàIente å Zona gchlzoneut-a gondÉ.anensJs,
a veget¡ção hidro-hiqrdfila provavelmente era dominada Þor esta
ÞróÞrið esfelrdfitä (e Par'ãcaldnl tes), enqudnto que as fiiicfneas
se tornaråm menos abu¡ldantes e,/ou pågsaram ä ocuÞar áreàs un Þouco
mais diståntes dos sltios deposicionaís, talvez juntamente com ðs
rjltimas gLossopterfdeas. Infelizmente, as condições deposicionais
e diåqenéticas da formaçåo não foràm favoráveis à silicificação de
troncos, os quùis pc,deriam fornecer evidênciås climáticas bem mars
se9uras.

6. TAFONOÈi I A

Nö tnaiori,r dos af lorànent,rs da For¡Tìação Río do R,lsto, os
megafdsseis veqetais estão pr-eservðdos como impressões. Conforme
sabido há várias décðd,ls, isso significa que a nåtéria orgånÍca
dès compressõès vegetais foi removida, tendo ônteriorrÌente noldådo
os sedimentos adjàcentes conforme a sua morfologia extern,l
(scHoPf, I975; SCoTT ü. coLLINsoN, t983), Nas rochðs amareladas,
esverdeadas e, às vezes, também avermelhðdas da Formàção Rio do
Ràsto' comurnente há óxidos/hidróxidos de ferro precipitados nas
reÈntrånüràg dàs impregsões, ressaltar¡do o padrão das nervurùs ou
dos feixes vasculares (fiss, 40.I, 40,L2, 4I.3-4). por outro Iàdo,
estes óxidos/hidróxidos, ås vezes, ocorrem na forma de nódulos,
tendo destrufdo a impressão original (fiq, 40,4). os pl.anos das
inpressões dos fdsseis fregüentenente devem ter constitufdo zonas
preferenciôis de percolação de água, umä vez que nas áreàs dos
fdsseis a roclìà nt¡i tas vezes estd descoloridä (f iq, 40. Z0) .

Normalmente, ds t-ochàs pàrtem-se nos planos onde ocorrem os restos
de maiores dimensões. Mesmo assim, à pàrtição concóide da maiori.a
dos 1àmitos imÞede å obtençåo de gråndes exposiçöes. Os
megðfósgeis vegetais comumente estão muito fråqmentados com
exceção daqueles encontrðdos nos ðfloramentos AF,/cp 79, 196 e I97.
Aind,1 assim, en váriog afloramentos, à preservaçåo das inpressões
é tåo àdeguädå que ðté mesmo são visfveis contornos de células
(RöSLER & RoHN, t9B4; RoHN & RöSLER, l986a, b). somente num
exemplar de clossopter-Js do afLoramento AF/Gp 274 (IocaLidade-tipo
do Membro Serrlnhù) foi constatada a Þresença de cutlcula, porém
nàl preservðdå.
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sequndo spl.cER (Ig77, , pode havèr uma incrustðção
sedinentðr rÍcå em ferro nas folhüs em Þoucäs semðnäs àpós à su,l
eütrada no åmbiente deposicional, TäI incrustäçåo seri.ð
fund.]mental pät a a preservaçåo dos detðIhes, o efeÍto deste
recobrimento linitÀria a decomposição biológicà por invertebrados
ou por microorganismos e provavelmente protegeria a cutfcula da
abrasão durånte o trðnsporte, A incrustaçåo expl.icarið os casosr em

que a impressão prese;vou detalhes de menores dimensões do que a

ÞróÞrið granuì.ometriå da mðtriz. SpIcER (].927) desconhece a ori,.gem
dð incruståção, tendo sugerido a atividade de bàctérias
ferrificadoras sobre ou na suÞerffcie da folha. À preservaçåo de
f ol.hrs da Formäç,ão Rio do Rasto pode ter sido favorecida por este
procesSô.

FERGUSON (1.985) verificou que à alteràção das folhas dentro
do neio äquoso é funçåo då temÞeratura, då turbidez e do estado
trófico da água (condicionando a disponíbiIidåde de nitr¡tos e
fosfatos), da uatureza e do fndice de sedimentåção, dâ Þroporção
entre restos vegetais e invertebrðdos, fungos e bactériag
sdprófðgos, e das próprtös ca!.åcterfsticðs dag folhas. ÀÞesdr que
a ráÞidà incorÞoraç,1ó d,ls fc¡lhas muitas vezes é consi.cìeracìa à
condição essenciäl parà a sua boa preservação, està também depende
da grðnulLìmetriä dos sedimentos, da quantidade de restos orqånicÕs
dlsponfvel, etc. Àssim, segulrdo FEBcUsoN (I965), e¡nbora as argilas
normal.mente sejam acumulad,ls nais lentàmente que as areiàs,
cort-espondem à matriz mais favorável à preservação dos vegetðis.
Às ðrgilas não só têm qualidades antissépticås, como também espàço
intersticiaL limitôdo, conduzindo nåis facilmente às condições
anaeróbicðs (FERGUSON, 1985), À maioria dos fósseis vegetðis dà
Formåção Rio do Rästo foi encontrada, de fato, em tamitos, quase
sempre avermelhðdos. Às posslveis razões desta coloràçgo såo
discutidas no caÞftu1ô "cðrðcterlsticðs dÒs Depósitos
sedrmentares", porén é possfvel ädrantàr que o sftro depôBlcional
ðpreserrtðvä condiçõÈs provðveìmente mðis oxÍdantes do que
redutoras. Umå vez que esta situação devesse ter favorectdo d
decomposição qufmica dos restos vegetäis proLongadamente expostos
e/ùu ô aç,ão de èltim,ti.s säÞrófasos (isto se a salinidade e as
outräs cðracterfsticas ffsico-qufmicàs do meio tàmbém eråm
comÞatfveis), os vÈget,ti:s preservados da Formação Rio do Rðstô
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e sepultados num rltmo bästånte

Em termos de fossilìzåçãô, os caules de esfenófitas cìo
gêner,J PardcdLãrnj tes são bem màis complexos que as foLhds e os
outros caules como ve)'teb)'dria, ráquis de pecopterfdeas e c,f ules
dàs f ollras dô gênero SphenophyJlun. pdracdJaùJtes corresponde a um

caule oco (c,rvidàde da meduìä) , cujo interior nornalmente ,lpùrece
Þr-eenchido Þor sedimerrtos. Nð Formðção Riô do Rðsto, tem-se s

.tipos de coul.es de,9te uènero (ROHN & RöSLER, l9g6 b), preservados
como mÒldes dà caviddde da medula (fiç. 42). Estes caules, em

alguns Ë,f,gos, apa¡-ecem envoltos por cèntt-anoldes (le nfveis mais
exter-nos, provavelmente equivalentes ao floena e à eÞiderme (fiq.
42.8). ....Os moLdes inter¡Ìos podem aÞarecer um pÕuco cilfndrrcos
(tra,'r' .1,2. IO) , porém normaìmente ocorrem quêse Þlanos em virtude da
compsctação, itldicåndo que apenðs pequena qudntidåde de sedimentos
mais grosseiros Þôde Þenett-àr na cavidade da medula. À largura
homoqêneä dos feixes longitudinais nos moldes, sem deformàções em

direção às mðrgens Iaterà1s, evidencía que os cäuIes sofreram
achat,rmento rápido, prövüvelmente por colapso parcial dôs tecidos,
lluma fåse em que d compðctõção dos Eedimentos aindð erð pèquenå.
THoMÀS (f986) chegou aproximadamente às mesmas conclusões em

relðção a certðs ocorrências do gênero Siqilld,:id. Às
Èaracterfsticas dos fdsseis do gènero païacaLami tes corr-oborðn a

hiÞdtÈse de deposiçåo e sepultdmento rápidos, Os outros tipos de
caules da Formaç,ão Rio do Rùsto (provavelmente não ocos) estão
Þreservados ðpenas como imÞressões dã superffcie externa.

Nos ðfloramÉntús ÀFlGp Z7Z (BR 277), AF/GP 266 (BR 373) e

ÀF/cP 300 (esträdð Reserva-cåndido de Abreu) , foram encontrados
caules carbonificadùs, pcrrén em matriz ärenÍticå fina ou sf lti,:a,
sem evidènciå de matéria orgânicå. A nâtureza. carbonificada do
màterial do af lor.imento AF/Gp 27? foi confirmada através dð sua
queima, com perdå de aproximadamente Z/3 de seu peso, àpds à

submissão ao aquecimento em mufla de 500.,'c durante 30 minutos. À
fÒrmâ dos fragmentos de caules é totalmente irreçular (f is. 45).
Tàis caracterfsticas sugerem que estes podern ter sido depositados
como carvão veqetal ("chårcoät"), cuja preservação em meios
ôxidàr-rtes é menos crfticà que a dos veget,ris llão carbùnizðdos. Na
literatura há reóistro de várj.os fusinitos (,,fusain"), dertvàdos
de incêndios florestóis (SCoTT K COLLINSON, I9B3).



95

Þiversðs evidènc1ðs anteriormente men':j,.onàdas sugerem que a

môiorið dås ,sssembléiàs de fósseis vegetais d,i Formaçåo Rio do
Rãsto sãÒ a1óctonas, valendo ðqui ðIgumas considerações
pl'eliminares sobt-e o transÞorte. FERGUSON (L985) demonstrou que a

flutuabilidade dos restos vegetais depende da suå cèpðcidade de
,rbsor-çãú de água e da cluùntidade de oxigélrio dissolvido no meio
áquôso (gue varia cc'm a suä turbuléncia), As folìlas con grànde
número de estômatos .lbsorvem áqua com mðior facilidade e afundan
mäls rapidãmente. pôrém, os pecfolos podem funcionar como bóià. Às
f ollras compostas àpresenLäm måior tendéncið em fLutuar <lo que og
fol folos seÞarãdos. lsso tämbém deve ser vál ido para ag
pecopterfdeas. Taì fatÒ poderiå ser uma dðs råzões Þelas quais ¡s
pecopterfdeas dä FÒrmåção Rio do Ràsto rar-amente tenlìam sido
encÒntradas _iunto ð g l ossopt e r f dÈds,
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Os dados palinolóqicos måis abràngentes Þarà o paleozóiÈo
superior dà Bacia do pâräná forðm obtidos Þor DÀEMoN & ouADRos
(1970). Posteriormente, foràn realizados di,.versos estudos dâ
palinologia do crupo Tubàrão, Þorém praticàmenLe nenhum novo dðdo
foi ðcrescentàdo p'rrå o GruÞo passa DôÌg (Tem-se conhecinento de
somente dois outros trabälhos publ icados, ver-sando sobre
pàlinomorfos da Formação Iràti). Conforme já mencionado, a
FÒrmaçåô Rio dô RàÉto cornpreende umà seqüêncið formadà
principålmente por rochae BedimentareB ,¡Vermelhadas, äs quais
normalmente tèm bðixa potencialidade palinológi.ca. Þe fato, DÀEMON

& 9UÀDROS (1970) apenas constðtàràn Þalinomorfos praticarnente nà
båse da formação, no poço 226-UV-I-pR (próxi¡no a União dð
Uitória). Às formas represenLàriam o intervalo bioestratigráfico
L*r*L,, , atri.buid'r eo Kazaníano.

Àpesar da pequerra Þerspectivà em obter melhores rèsultådos,
durante o dèsenvolvimento do presente trabålho, foràm coLetadas L2
amostras de apàrêncià pouco oxidadà de distintos nfveis
estråtigráficos pärå averiguär eventuaiE cðsoE de fertilidade
palinológica. À tentativa teve êxito através då constatåção de
pålinomorfos numå åmostra do afloranento AF/Gg 274 (locälidade-
tipo do Membro Serrinha), que apresentava una folha Glëssopterls
com cutfcula preservåda. Contudo, megmo nesse cðsor os
pal inomorfog aparecem b,tstante oxidados e quebrados, talvez por
ef€ito do intemperisrno e não tanto pelos processos no änbiente
depoeilcional e os diågenéticos. Os resultados estão discutidos en
ROHN (no prelo b) .

2. COÈiPO5IËÃO DA A5SEI.Í8LÉIA PALINOLóGICA

Em ROHN (no prelo b), os pàl inomorfos identificðdoa då
I ocà 1 i dade- t. i po do Membro Serr i nha não foråm descr i tos
formå1mente, porém se forneceu umä listà relðtivanente ämÞIa das
espésÍeg comparàdas de outras baci.as e seu äparente qräu de
semelhança, Ilô tentatj:va de contornår às incongruências dã
lit,eråturå quanto à classificação tàxonômica. Maior enfoque foi
dado às cor.reläções com outràs bacias e à deterninàçåo då idàde.
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Port.ånto, å nomenclàtura ådotada é preliminar- fdentificarån-se 34

formag distintås. Àproximadamente à metade dä assembléiêr é

constÍtufdà Þor esporos e quasÊ todo o restànte é reÞresentàdo Þor
polens b jrssacädos (predominåntemente estri¿idos). A composição da
åssenb]éiä é a seguinte:

PoIypodjispo)'ites i psoj i ci ensi s (fiç. .16.l)
PunctàtJ spor i tes sÞ. (ti5.46.2)
VerIucosjspol"j res sp. (fig. 46.3)
cf .Micl'ot'eticulatiÉr)orj res sp. (f ig. 46.4)
cydthidi tes cf. c.du5tïaljs (fig. 46.5)
cdldnoÉpot'a sp. (fiq. 46.7)
VeïrucosJsporites sp .ã (fig. 46.8)
Convol.utispo.r-ä sp. (fi9. 46.9)
Triàdispot'd sÞ. (f i.ts. 46.10-14)
Alispot'jtes cf . A.r'roclarensjs (fiq. 46,I5)
Al ¡ spor- j tes Jnd j c-us (fi9.46.16)
AJJSporj tes cf. Falcjspôt jtes stabjljs (figs. 46.I7-I8)
gulcdt jspot' jtes oVa tus (f i.g. 46.19)
cuDedtjspol-jteÉ radlaJ j 5 (fio. 46 .20)
KJdus¡pollenites schauþergeì-i (f is. 46.21)
Alisporj fes sÞ. (1ie.46.22)
Plàtysaccus papjtjonjs (fi9s. 46. ?3-24)
PlatysaccuÉ fuscus (flqs. 46.25-26)
Lueckispot'ites vit-kkjde (f ig, 46.27 )

ct,Cho)'dãÉpor-j tes sp. (f igs. 46.28-30)
cf . CoIisdcci.tes sÞ. (fia. 46.3L)
cf.. Guttuldpollenjtes hannon.i.cus (f ig. 46.32)
ct. Cori.sacci.tes dJutds (f i qs. 33-35)
cf - Protohdploxypjnus t'ugatuÉ (fiss, 46, 36-37)
Protohdploxypinus sdnoi l ovj chj j (fi9s.46.38-4L)
Protóhdploxyp.tnus I i npi dus (tiç. 46 .42)
gtrJdtopodocaïpites cf. .5. cancel Jatus (fi9s. 46.43-44)
Stridtopodocã2'p¡tes cf . 5,.b):evjÉ (f ig_ 46.45)
Stri.àtopodocarpj tes sp. (fic. 46.46)
Vjttàtjnd luci. f e!"a (figs.46.47-48)
Vittatjna nagma (fias. 46.49-50)
cf . Vittdtind sD . (fis. 46.51-)
ct. ITdt'suprpëllèDjtes sp. (f i9. 46.52)
cycadopi tes sp. (fi9s. 46.53-54)
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3. POSSÍUEIS CORRELAËõES

À assembléi:à pal rnoló9icà dð Formåção Ri o do Rasto
åpl-esenta mðior simi. làridade åos representantes då zonà
Palinológica 5 da Bacia do Karroo (Tåbelð 6), equivalente à Zona
TapinocephãluÉ (ÀNDERSON, 1972, IgBf). Tåmbén foram constätàdås
semelhanças em relação aos pal inomorfos dà Formàçåo Màdumabisà
Superior da Båcia do Zàmbezi, da Fornação Sakamena de Màdagãscär,
do Membro Àssångo do Gåbão, dâ unidàde ,'Grés com Vegetais,' do
Càssånje Médio de ÀngoIa, das Formações Maitur e Nidpur da fndið,
da Formäçåo Baràlèbà e do cruÞo Relrðn da Àustrálið (ROHN, no prelo
b) . Todäs estas unidðdeg corresponden aproximadamente ao permo-
Triássìco, Þot-ém há muitas divergências entre os autores quàl.rt.o àg
subdivisões do perniano, àg correlaçõeg èstratiçráficas entre as
unidades de diversas reçiões gondvânicas, e à nomenc]àturå
palinológicà (vide capftulo "Idade,'). Àtravés dð ponderäção dos
dàdos e dos problemas da Literatura, concluiu-ae preliminarmente
que a assembléia paI inolóqica da Formaçåo Rio do Rasto
provavelmente é àtrj,.bufve] ao final do Kàzaniano Superior. De
gualquer modo, mesmô se os dados dð titeratura fossem mais
precisos, está claro que o resultado obtido não seri.a extràpolável
à todð a formação (geoqrafica e estråtigraficamente), hàvendo
necessidðde em prosseguir as investtgações pal inológicas åqui
iniciadas.

4. trONSIÞERA6õES P ALËüET,OLóG T CAS

Entre os p,lLinomor.fos ånàlisados (ROHN, no prelo b), há
fornas con afinidåde às Càlðmitales, filicófitas, glossopterfdeäs,
confferäs, Gnetales e pteridospermas (possivetmente do tipo
Dicr-oidiu!n). com exceção dås confferðs e cnetales, todos oE grupos
veqetai.s parecem iqual.mente estar representadog na Formäção Rio do.
Råsto através de megafósseis vegetàis. Os grupoa não representados
devem ter pertencido à vegetação meso-xerófita ou à veqetação de
áreås bem mðis distàntes, afåstàdas dà Baciå do paraná, cujos
restos macroscópicos dificiìmente teriam chegado aos sftios
deposr'cionais. Desta maneira, a assenbléia palinológica não
reflete obrigatoriamente o cl i.ma dà região da bacia. O caráter
estriàdo de muitos polens, tånto do Hemisfério Norte, como do
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condvànå, poderià indicar uma ådðptåçåo xeromórficà (FOSTER,

I979). De fåto, há lndfcios paleontoldqicos e IitoIóçicos sequros
de que condições climáticas secas se instalaram na região
equatorial a partir do infùio do Permiano, àindà enquðnto
transcorria à glàciåção na reçião gondvenica (FRAKES, I979). O

cinturåo árido estendeu-se gradätivåmente para Iàtitudes maiores,
lendo culminado no Mesozóico (nöslpn, 1976ð, b; FRÀKES, IgTg; RoHN

& RóSLER, 1987) . À assembléia. pàlinológ1cà da Formåção Rio do
Rasto åpresenta diversos elementos que foram nuito àbundänteE no
Triássico, låis como A)ispot'J tes, reftettndo a modificàção qlobåI
da flora iniciåda äinda durànte o permiano, ètribufdä äo clima
(MEYEN, I987).
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Rece¡rtemente, f oram retratadas al gumas ocorrênc i as de
estr-o¡natól rtr¡s r¡a Bacia do paraná, Þot-ém, o conhecimento destas
estrutt¡r-as f cÍsseis em clepósitos paleozóicos do Br-asi L ainda
per-rTrårlece bastante restri to. É notáve1 que quase todas ag
ocol'rêncras da Bacia do Paraná se concentram num intervalo
estr-atrgráf rco r-elatrvamente pequeno - Formaçåo Estrada Novð, na
borda nordeste e noroeste da bacia (SOÀRES, IgTZ; FAIRCHTLD et
åI., 1985; e outros autot-es). Nrrm nf vel estrat i gráf i co
.1 paÌ-elltemelrte um pouco rnats ¡1to, Êm calc.lricrs coqui¡:óides da
resião de Joaquim Távot-a (PR), aparentemente nà base da Formação
Rro do Rasto, f oram encontradr¡s estromató1itos noc]ulares,
descritos em ROHN & FAIRCHTLD (f9S6).

Com o desenvolvrmento da presente pesquisa, ainda foram
descobet-tas estr-utur-as slmr I ar-es , provavel.me¡rte também br ogênr cas,
em 6 ÌocalLdades do topo cla Formação Teresrna e/ou da base da
For-mação Rio do Rasto.

2. FORI'IA5 OESERVAÛAs

Os estromatói i tos da região de Joaquim Távora (ROHN &

FÀIRCHf LD, l986) f oram atribuf dos ao crupo Cctl lentd, rro sentido
restri to deste 9rupo. correspondem a estruturas nodul ares
calcárias, hemi-esferoidais, de poucos centfmetros de diåmetro. No
cðso da For-maç,lo R i o do Rasto , os estromató I r tos eståo
desenvolvidos sobt-e ,1 s super-fÍcies convexas de valvas
desar-ticuladas de bivalves. Há dois tipos I iseir-amente clistintos:

-Nos estr-omatrSlitos designados "Tipo A,' (fiq. q7.ZA, 47.3) ,

Iamiuaçåo é pðl'å1ela å supet-f f cie da concha incrustðd,1, da base
topo do esLromató i i to.

-os estromatól i tos do "Tipo B" (fiss . 47 .2'_, 47 .4)
cat'actet-izam-se pt-incipalmente pelä presença rJe discretas colurras;
gerðImente apt-esentam inct-emento lateral e dimensões maiores que o
Trpo A, com as 1åmrnas prrJximas às margens encurvadas em errcontt-o
à co¡icha do brval.ve que serve como suporte.

Àinda há estromatólitos com caracterfsticas intermediárias
aos dos tipos A e B.

,¡ Geoelcnelas : Biblinleea
T0tvtBo .l_J_ 1 _1 : 2

ð

ao
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os estrùmàtólitÒs såo constitufdos por àÞroximådamente B5 t
em peso de c,rlcitð micrf tic.r e 15 å de argila.

3. DISTRIBUIGIÍO GEOGRdFICA E ESTRATIGRdFICdT

Os estroftätólitos Þermianos da Bacia do påràná, tornados
corno um conjunto lsolðdo, ainda såo insuficientemente conhecidos
Þära a resolução de pt-oblemðs bioestrðtisráficos. Mesmo em

depósilos de outras idades e regiões, talvez com exceção dos pré-
cambrla¡los da Uniåo soviéticõ, os estrùmatólitos tèm sido mais
utilizados cômLì auxflio nàs interÞretðções paleoambientàis do que

¡-¡à bioestratiqrafia. No presente trabälho, os estromatólitos
referidos também são encat'ðdos como possfveis närcådores
ecolú9icos e sèmÞre änðlisådos em conjunto com os outros dados.

Nð pesquisa aqul. reâlizada, os nfveis mðis båixos côm

estromåtó1itos nodulares, em depdsitos ainda referfveis à Fornação
Teresinö (praticamente no topo) , ocorrem na estrada pR 90 e na
estr-ada Bibeirão do pinhal-Jundtàf do suI. o. nösrpn
(comun,verböI) observou estromðtól itos nodulares de um nfvel
èstr-àtisráfico provavelmente um pouco màis baixo, próximo å Rio
Preto, PR (RöSLER, 1982). praticàmente nð base da Formação Rio do
Rasto, nô estrådà BR 277 , o cålcário com os bioclastos
estromatolfticos ocort-e poucos metros abåixo dos depósitos com
bivälves dð Zona LeJìrzJâ sJnllls. No afloràmento ÀF/Gp Z3I, na BR

153 (prõximo a Jàcôrezihhô) , l'¡á um calcário laminado silicificâdo,
provavel.mente de origem estromåtoÌftica. Àinda foram encontrðdas
estruturås esferoidais siltcif ic.rdàs, as quais poderiam ter origem
algdlica, nå estràda sànto Àntônio da p1ötina-Ribeiråo do pinhðI
(ÀFlcP 234) , na sequéncia que evoca a transição da Formaçåo
Teresinð e a Rio do Rôsto,

À pos i ç,lo estrðt i gráf i ca exata da ocorrènc i ä de
estromðtólitos da resiåo de Joðquim Távora (na eströdà entre ð pB

2I e à Vila Juãi) não pôde ser determinad,¡. À sequència titolóqica
dð área assemelha-se Ievemente å algumås pôrções dàqueta
verificada Þr-dximo a Jacårezinho, Julgð-se que ó pacote com og
estr-crmatrJIitos Þosgå ser aproximadamente correlacionaclo,

Em sfntese, todås ðs ocorré¡lciäs estratigrðficanente mais
altas com estromåtólitos då Bacia do pärðná localizam-se no
nordèste do Estado do Paraná. Nå resiåo mais meridional, sãô
conl'recidas poucãs ocorrénciås - umð na base da !'ormäçåc, Rio do
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Rasto e outras r¡a Formåçåo Teresinð, Desconhece-se a relaçåo
cronoestrðtigráfrcä entre estes estromätóIitos e os dð Fornåção
cor-umbåtaf no Estado de São pàulo e da Formação Esträda Novà no
Mato crosso do SuL.

4. PALEOETOLC,G I A

Em ROHN & FÀIRCHILÞ (L98o) fora¡n apresentadås algumås
lnterpretaçõès Þaleoèco1ógicàs a respeito dos estromatóIitos
nÒdulares de Joaquim Távol',t, As principðis conclusões såù ås
seçuintes:

og estromatólitos dese¡rvolverâm-se, provaveltnente, em dguùg
rasas e relatrvamente cðlmas, lfmpidas e quentes, caracterizadas
Þor precipitaçåo c,trbon,ltic,i e sedimentðçåo subordinðdà de
terrÍgenos murto f il'ros. Às comunidades microbiànå9, apårenternente
repregentadôs predomin,lntemente por cianof f cè,tg f i lamerrtosas,
colonizaram conchas de bival.ves desðrticuladas, prlncipalmente as
superffcres cúnvexàs dàs mair:res conchas. Estas devem ter
cól'rst.itufdo os Llnicos sftios firmes, elevados e relåtivamente
estðcto¡'rários do substråto. os Þequenos estromðtólitos do TiÞo A

(forma "dömica" ) desenvolveröm-se, provðvelmente, êrn áreàg
liseiramente mâis calmas que os do Tipo B (com ås discretag
colunås). A enet-gið do meio nåo èra suficiente Þära que og
estromðtólitos tivessem experimentàdo renobiìizàções durante o seu
crescimento; caso contrdrio, eles teriàm ådquirido o pädråo
oncolftico. o ,¡mbiente em què os estromatdlitos se desenvolver¡m
cjeve ter sido inóspito a competidores e consunidores primários,

os estromðtdlitr,s ètuðis såo conllecidÒs em vários tipos de
ambientes, nÒs märit)hos àos i. f m¡1icos (coLUBIó, 1973; MoNTy, I97g).
No entanto, ùs fósseis foram reqistrados com maior freqüència nos
deÞósitos nðrinhos, gerälmente de águås rðsås, segundo coLUBIó
(L973), há pouco üonhecimento sobre os estromatdlitos antigos
formados em dqua doce, apesdr gue os depdsitos de travertrtlo e og
oncdl itos sejðm relðtivamÈnte comuns no regÍstro geológico. Ell\

razåo aos numerosos exemplos de estromatdl itos de àmbientes
möÌ'i.nhog costeirc,s, o simÞlÉg fato då sua ocorrència, muit¡s
vezes, foi tomado cono evidèncið diretô deste ðmbiente. soAREs
(I972), por exemplc,, extrðpol.ou a situðçåo de pì.anf cies de maré
paì.-a as trf veis de ocùrrérr(ia de estromatóI itÒs nð For-trìdçåÒ

cot-rrnlb.ital, sequ¡ìc]Lr cc)LUBIc ( j.973) e MoNTy (]'g79) , umü clas
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dif eretrças elllle os cstr-r:¡m¡tcil itos atuaig de ämIli entes rìr¡,¡r.i nlrr:s e

de água dc,ce seria o car,íter da 1åftir.¡açåo. Às låminas dos
estromatõlitös (e on'róIitos) de áquå doce seriäm oriqinadðs Þela
pre'ripÍtaçåö biogér1icd do c,irbonato de c,llcio ð pàrtir dà soluçåo.
Nù caso dos estromatcílitos måriDhos, às Iåminas formar-se-iam
,rtravés do apt-is j,c,u.tmentô de partfcutås pèlas estetr,ts
f il,imentosùs, os estrornätdtìtos dà Formaçåo Rio do Rasto
apresentam l.åminas formadag por precipit,¡çãÒ de carbonàto de
cálcio (como no Þrimeiro cäs{f acima) e o seu cðráter gerôI
,rproximà-se måis aos ,,biscoitos úlq¿llicos,, de ambìente f luvi,tl ou
I fmDÍco descritos por coLUBIó (I973) ê MoNTy E_ MAS (l.9gI) .

contudú, tàl semerh,ånç,r nåo sig'rifico obrigàtoriamerlte que ùs
estromàtdlitos dã Fornação Rio do Rasto tenham sido originådos em
ùmbiente de áquð doce. Àntes do Cenozdico, os ambientes mðrinhos
provavelmente aÞresentavam maior disÞonibilidàde de cårbonàto de
cdlsio em soluçåó e ås 1åminds estromùtol fticds tðmbém Þodiàm ser
c,ålcif icådès (MONTY, 1.979). sequndo MONTY s, MÀs (I9BI), os quais
estudðrðm estromatól itoE fdssÉis Lacustres, uma d,ls condições
arìbierltàÍs r¡Ècessárias ðo sèu desenvolvimento deve ter sido ô
disponibilid¡de grancìe de r,lrbon,ttosr providos pela dissolução de
importðntes massäs de rochas calcáriås ftàis antigàs. No caso dð
Bacia do P¡r¡n,j, ,rs possf veis f ontes de carbon,ttos ÞðrÈr os corpos
de ãguå dos ,rmÌ:ier¡tes clepÕsicro'iðÍs dù Formãção Rlo do Rasto podem
tÈr sido ås r-oËhas c¡1c¡r'ias cl,ls Forüåçõès Ir,¡ti, Tet-Èsill,t e
(:oruììbåtåf , ezpostås r¡ðE; l¡ordas då bacia, ou mesmo do GruÞc,
Àçungur É outros cü j.c,lr-ios pré-cambrrarrog.

5. CARACTERiSTITAS TAFûi'{öäIC.AS

Os estromùtú1. it,ús últ,1l is,rdos d,r regi,ão de JÒaquim T,lvorð
(RoHN lj. FÀrRcHrLÞ' 1986) dpãrentemente ðÞresèntåm suú co¡istiturção
carbonatic¡ oriqirlal. Estàs estruturüs biosênicas, àssim outrãs
colr cll ås de bivå1vÈs sem ä cdÞa estromatol ltica, encontràrr-se
dispÕstos caoticàmente (fiçl .q7^l), como resultado de um evento de
retrabaliramerrto (vide (:aÞftulo',Bioestratonomia"), Notä-se que
üLqL¡r'¡s estr'im,1tól irtús clo Trpo A, com ,is Iåminas mais plànares È

sem ðs colunäs, apresentåm as màrgens truncðdðs. Em ROHN E

FÀIRcHILD (198b) coqitou-se que ,ts Iåmitìðs se rntercli,titåvàm c:orTt o
subsL¡:ðto ådjðcente e se rornperam por ocàsião do retråbalhämento.
Por outro I,ldo, t,r¡rtcr os tiÞC)s colun,rres, comÕ os t,lbuIåres (e



àiùdå os tiÞos intet'mÉdiários) podem

nas áreas equùtoriüis durante o evento
,liDdå ðlgum fràturårrento e ,lissoluçåo
atrrbL¡fd()s it d i úçÈnese.

104

ter sofrido urÏì leve desgåste
da mobi I i zaç,Io; ÒbsÉrvou-sÉ
por Þressåo de comÞðctação
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REED (1929a, 1935) atribuiu os çästrcipodes clà locàI idade
Ser-rinha (e de outras Localidades då Formåção Teresina) a dois
gêneros marinhos, LEÀNZÀ (1948), no entantô, considerou todas ðs
formas como gener it camente indetermináveis.

À descrição mais detåÌhadà dos gaetrópodea dà Formàção Rio
do Rasto foi åpresentàda por MENDES (I954a). Este äutor cogitou a
possibi l idade de que certàs formas correE pÕndam â Dendr.opupd ,

porém ådvertiu sobre a dificuldade de classificação dos fósseis
por estårem muí tÐ mal preservados. MENDES & FúLFÀRO ( I966)
sugeriram que åIguns gastrdpodes possivelmente correspondåm à

I{ydroþ ja. RUNNEGÀR & NEWELL (I9Zl.), de acordo com a opinião de u¡n

especial ista consultado soÞre o åssunto, clàssificara¡n os
9èstrciÞodes como ,e,]dIopupä sp..

Diversos gastrópodes, todos mui to pequenos (raramente
ultraÞassando 5 mm de altura; figs. 38.I-2), gemelhantes àos
i lustrados pelos àuÈores acima, foram enconträdos ern g novas
Iocälidàdes dä Formação Rio do Rästo- Em ROHN (no prelo å) e no
presente tråÞå1ho, os gåstrdpodes foram prel iminärmente
considerados como cf .Den<lr-opupd ap., porém não for-àm äcurådämente
ana 1 i sados .

2. DISTR IBUIG,ãO

Os dados diLsponfveis sobre os oastrópodes da Formåção Rio
do Rasto nåo permitiràm notar qualquer tendêncía
bioestratigráficð. Em termos de amplitude vertical, os nfveis cle
ocorrência estão relativamente be¡n distribufdos. Os gästrópodes
quase sempre foram encontrados junto ð bival,ves, desde a Zonä
L.sjìnjlJs até aÞroximadðmente à porção médiå dà Zona ? p.
pldtjnensjs. À maioriå dog afLoramentos com gastrõpodes localiza-
se na estr-ada Reserva-Cåndido de Abreu; bá ocorrências na região
dâ BR 373 e 277, na estrada Rio Àzul-pàulo Frontin e ha região da
ser-rà do cadeado. REED (].935) e MENDEs (r954ð) mencionåram
gastrópodes pàrð a região de S.fnto Antilnio da plåt1nå_
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3. POSSiVEIS CORRELAçõES

os dados disponfveis são poucos; äindà ãssim, é

ilrterÈssante Ie¡nbrar que pequelros sastrópodes freqiientemente forðn
citådos como elementos secundários nas ma1àcofaunas permiànas do
sul dâ ¡ifrica e de outras regiões. Dendt-opupa ocorreria no
Cärbonf ferrl Superior e Permiano Inferior dos Estados Unidos e da
Europa (RUNNEGÀR Ë. NE!ùELL, 197I). Certãmente há necessidade de
revisão da clässíficðçãù aÞresentada ou da àmplitude
estrati qráfi cå do género.

4. PALEOECOLOG I A

Segundo ås observàções contidas em RUNNEGAR & NEITELL
(197I) , DeDdropupa provàvelmente corresponde a u¡n gastrópode de
ambiente lacustre. DODD & STÀNTON (I9Bl) mencio¡làram inúmeros
lìábitos e modos de alimentação dos gastrópodes atuais, Þorém äinda
faltam estudos nais àcurados das formðs dà Formação Rio do Rasto
pãrå especular sobre este assunto.

5. TAFONOÈIIA

Segundo RUNNEGAR & NEWELL (1971), os sàstróÞodes do
"Li. tossoma" Serrinha estão Þreservados como moldee externoa. De
f at.o, conforme as observações äqui reallzådas, este pàrece ser o
seu modo de ocorrêncj.a mais cornum (f ig. 38.I) - Contudo, um

indivfduo do åfloràmento AFlcp 263 apresentå-se comÒ molde interno
si l icificado (f ie. 38.2).
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EStráÈ{AS E IIUTROS RESTCTS DE PEIXES

] . HISTóR ICÕ

REED (1929å) e HUSSAKOV (f930) ci taram e descreveran
sumãríameDte algumas escåmàs e dentes de peixås da locàl jtdåde

Serrinha. Esca,mas de ce1,ìcantf deos e de paleoniscÍdeos, aIé¡n de
èspinlìos, dentès e ossos de peixès do Grupo pðssa Dois foråm
também observàdos por MENDES (]952, I954a, b, 1962) . RICHTER
(]985å) , em sua resenha sobre å påleoicnologiå no Þaleozóico do
Brasil, mencionou a presençå de ic!todont.es na Formaç.ão Rro do
Råsto e apresentou umä lista das diversas escam¿¡s identificàdàs do
Grupo Passã Dois. RÀcoNHA (I984) descreveu e åvaliou o signi:f icèdo
de dentes e espinhos da ordem Xenacanthodi i då Formação
Corumbat.ãf , os quais seriam similares à fornas triássicas,
prrnciÞàlmènte do Henisfério Norte.

com o desenvolvimento da preaente pesquisa, foram
descobertås inrÍmeras ocorrênc1as de escàmäs de pej.xe (fiqE.49, 5O)

e raramente esprnhos encefáIicos (1èdo direito da fi9. I22.j). Em

alguns nÍveis, às escèmas encontram-se bastànte concentrådas (fiq.
50), porém geralmente est.ão dispersaE¡ nos depósitc,s e aparecem em

associðção täfonôm1ca ä conchostráceos, bivalves e ostracodes.
Em pel.o menos doi,s ðflorämentos foràm encont.raclos

co}rrólitos, quðse que certamente representando restos intestinais
de peixeg.

2. FOR¡.IAS OBSERVAOAS

Não ge visou a classificåção dàs escamàs coletðdas clurànte
a realizäção do presente tråbâ1ho. ÀÍnda assim, foi possfvel
observ,rr que diversas aÞresentån certa semelhànça às formas
estudädäs Þor RICHTER (1985a, b) , principðImente da Formðção
Estrðda Nova do Rio crê¡1de do Sul. Foràm reconhecid,ts, en caráter
prelimi¡-iar, escãmås de cetåcðntfdeos (fio. ¡19.1) e de
ÞàlÉoniscfdeos (fiçs. 49.3, 50), tais como cf. Etonjchthys
qotzdvdnus Hussacof, Acrojepjs?, e formð pI en RICHTER (I9g5a, b;
RICHTER et a1. , 1985) .

Um dos coprólitos (s.J. ) apresentð Þreenchimento por grånde
guantidade de escamas de Þe:.xe (fis. 5I), cuja seção, de diâmetro
um pÒuco inferiÒr a 1 cm, mostra estruturas àproximadamente



r-adiäis. o outro copró1ito, identificado em Lâmina (fiç. 104) , tèm

apårêncið botrioidal.

3. DIsTRIBUIÉ¡íÛ

Às escarTräs de peixe foram encontradas em praticàmente tÕdos
os nfveis estràtigráficos e em todås às resiões pèsquisådas da

FÒrmação Rio do Rðsto, Þorém såo pärticulàrmente abundàntes nos
àflorðmenLos ao longo da esträda Reserva-cåùdido de Abreu e nås
éreas måis setentrionåis.

4. P ALEC'ECitLúG 1A

Os peixes da c,rdem Xenacanthodii då Formðção Corumbatàf,
descrrtos Þor RÀGONHÀ (1984), indicarian condições de áoua doce.
Segundo RICHTER et ä1. (1985), as escamäs e os ictiodontes do

Grupo Pðsså Þois ainda são insuficientemente conhecj.dos Þara dar
rndicaçõês de paLèo-sàl inidåde. O intervalo que compreende âs

Formåções Irati, Serra AIta e Teresina åpresentårið o gênero

Xenacdnthus, francamente contine¡ttål , ðssociado a gêneros

corrsider-ados närinhos. O intervalo correspondente à Formação Rio
do Rasto mostràrrà umà associação comprovädämente continental
(RTCHTER èt a1. , Ì9e5) .

5. TAFONOT{ TA

As escamas de Þeixes e os esE,inhùs eacefóIicos da Formäção

RrÒ do Råsto geraì.mente estão Þreservàdos como moldes externos
(fr9. 49). As escðmðs Þodem àrnda ter a ganofna pres"rvada, aIém
de certà permineralização Þor carbÕnàLo de cálcio (fig. 50) . À

superffcie dos noLdes pode est,¡r levemente recoberta por óxidos de

ferl.o, do mesmo modo gue nó caso dos conchostráceos. Não foram
encontrados rêstos de pelxes mais completos, com exceção de rðrós
conjuntos de escamas ði.rrda pårcialmente conectadas. Em todåB ås
situações, o åmbiente deposrcronal provavelmente não foi
suficientemente caImo, nem redutor ou carbonático para à

preser-vàção de por.ções mais completas, uma vez que- a própria
naLurezà do endoesqueleto - cårtilaqinoso dos Xenacånthodii ou

mui,Lo pàrciðlmente ossificado dos påleonlscfdeos - oferecia
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Þortðnto,Þouquissima resi stênci a å

propi Éiava a desarti'.cu1ação
decomÞosi ção f f sircå

das escamas -
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TETR ÉíP ODES

H I5TóR I C'J

Importðnte impulso ä determiltação da idade da Formðção Rio
do Råsto foi dado na década de 20, com å descoberta de tetráÞodes
na Serrà do Càdeàdo (pR). BÀRBERENÀ & DAEHON (1974) e BÀRBERENA &

ÀRÀúJo (r975) descreveråm os primeiros achados, que consistiram em
ånffbios rinessucciides e o réptil dic jtnodonte ¡.Ddot¡Jjodon. Estea
f cisseis perrnitiriam correlação com â Zona cjstecephdlus då Baciå
do Kðrroo, indicando idade tatariana, BÀRBERENÀ et aI . (I9g0,
1985) discutiràm ðs impl icðções paleoecolóqicas da fàuna de
tetrápodes da Serra do Cèdeådo e a sua relâção ås outras fàunås-
Também é relevðnte å identificàção de par-e jdÉdut us em depósi.tos dè
Formäção Rio do R,¡sto då reçião de Àceguá (RS). Estes deÞósitos
ser-iam correlacionáveis å Zona Daptocephdlus e, Þortanto,
estrafigraficåmente mais ðLtos do que os dä Serra do Càdeado.
Àdicionälmente, os mesmos autores constatåram è äusêncità de
qualquer hiäto entre esta unidade e a sobrejacente - Formação
Sàrga do Càbral, na gual foram encontrados tetrápodes
correlacionáveis à Zona Lystr-osàurus, de idade eosciti.ana.

ÀRÀúJO (1984) apresentou ampla discussão sobre as Þossfveis
rotås de dispersão dos ànffbiôE e répteis neoperr ianos do Gonde,¡än,¡
e os fatores condicionantes deste procesrso. Em àcordo com aIguns
outros àutores, suqeriu que houve dispersão inicial dà pàleofauna
do Hemisfério Norte em direção åo Sut graçàs ao àqueci.mento
climátirco, pronovido principaLmente pelo movimento da p1ècå
gondvánicð pöra o norte. No rntervàIo equivålente à zona
CjgtecephdluÉ apèr'entemente r¡ão teria ocorrido comunicação com as
reg:,ões ncÍrdicas, Þorém o cl j.ma pode ter sldo un dos fàtores
fðvoráveis Þ dispersãù longitudinal a pårti.r da Bacia do Kàrroo.
Nos "temÞos" Ddptocepha)us, ter-se-ia restabelec j.do å dispersåo
entre å Laurasià e Gorrdvana; contudo, uma barreira (,,Mar euênÍa,')
teria provavelnente impedido o seu avanço a leste da regiåo
africana; adicionalmente, å Þaleobiota teria apresenta.do
diminuição das formas herbÍvoras, possivelmente etn conaeqüència a
transformações da paleoflora.

E. L. LÀVINA (comun. verbal ) informou a deacobertà de
LetráÞodes na estrada PR 90 (próximo à SãÒ Jerönimo dà Serra) ,



ðÞr-esenta caráter finamemte poroso (fiss. 52,
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ESTRUTURAS B II)ËÊNICAS

Há poucàs referênciäs sobre estruturas bioqênicas no crupo
Påsså Dois e àparentemente nenhuma parà ä Formaçåo Rio do Rðsto.
No Rio Grande do Su1, NowÀTzKI et ð1. (I983) identificaràm
icnofósseis ra Fácies Armåda, a qual deve equivðIer à Formação Rio
do Rasto. SÀLÀMUNI (I963) reconheceu prováveis oriffcios de vermeg
em deÞósitos da Formação Teresinð. FúLFÀRO et aI. (I9ZS)
apresenLaram um resumo sobre à possfvel gênese da Formação Estràda
Novð nô Estådo de São påulo, onde noticiaram a ocorrência de
alguns icnofóssers provavelmente produzidos em zona praial de
dmbi ente mårinho.

Antes do infcÍo das pesquisâs de campo pðra ð realizàçåo do
presente tràbð1ho, em vista da falta de notfcias na literatura de
icnofóssseÍs nð Formaçãù Rio do Råsto, não se previa å inclusåo
dèst.e tipo de estudo. No ent,anto, após a cónstðtðção de grande
nìJmero de estrutur,¡s biogéniËas, considerou-se oportuno apresentar
ð ànáIise preliminar destas obsèrvações. À potenciètidade dà
formðção em tèrmos de icnofdsseis deverá pernitir a realização de
outros trabalhos, voltados mèis èspecificamente a este åssunto.

Com exceção de umð ocorrènci¡ (fis. 130) , todos os
icnofósseis observados da FormäçãÒ Rio do Rðsto estão preservådos
en rochås heterol fticås pr edom i nantement e arenôsas (arenitos
gerðlmente finos) gue åpresentäm estruturas sedimentares
claramente geradas ou influenciðdðs por ondas, prðticamente toclos
os icnofósseis consistem em escavações (endichnia), tendo sido
reconhecida âpenas uma possÍveI pigta (epichnia?, fiq, 136) no
åfloranento ÀF,/GP 289 r¡å estràdà Reservà-Cåndido de Àbreu e umð
prováveI perfuraçSo (endichnið, f i,t. 135) no afloramento ÀF/cp 300
(na mesma região). Tàmbén foram verificådas diversas situàções em

que as camådås se encontram praticåmente mosqueadas por efeito dä
bioturbäçåo (fis. I27).

Às escàvàções foram classificadðs em 5 tipos.

lipo l: Inclui escavações predomi¡rantemetìte horizontàis de direçåo
aIeåtória, com seção transversal aproximadamente circular ou
elfÞtica de diårnetro menor que 5 mm, àpresentanclo Þaredes
ligeirèmente irreçuIares, preenchimento arenftico, sern estruturas
internås visfvels (figs. I23, I24, pärte inferior dà 125). Estas
cðr-acterfsticås combrnäm com a diagnose de pJà¿oJJ tes em
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HÀNTZSCHEL (1975) e SrMpsoN (1975). Contudo, notou-se que ðlsuns
dos träços horizont.ais, em seção (fiçs. I?3, IZ4), pðssam a

irregulares e oblfquos. Adicionalmente há tràços de diåmetro um
pouco tnaior, em posiç,lo praticamente perpendicular ao acamamento.
KENNEDY (1975), NETTO & cONZÀcÀ (1985) e outros autores ädmitem
que PldÐoll tès também podÈ apresentðr tràços oblfquos, Os traços
de màior diåmetro talvez possam ser incluldos em r¡räJagsJnôJdes,
Icnofóaseis semelhantes ào Tipo I qeràImente são åtribufveis a

anirnais vermiformes (KENNEDY, 1975) . pidnolJtes foi observådo em

depósitos cälcários de plataforma e de mares profundos (KENNEDY,

I975), em Iagunas e em depósitos marinhÒs costeiros (,,neàrBhore")
(DODD & STÀNTON, I981) e foi interÞretado como representante de
mares rösos Þor NETTO & cONZAcÀ (1985) . XIÀN-TÀO t{U (1982)
descreveu P)anol t tes pðra a porçåo superior de depósitôs de
tempestade. Escavåções irregulares aÞroximèdamente oblfquas de 2 a

3 mm de diåmetro do aflorðmènto a 4 km ðo sul de Matlet (fis. 126)
e a 27,3 km de Reservå (fíq. IZ4') aparentemerlte têm låminås
internas ctincåvas ou convexås, eventualmente interpretáveis como
"spreiten" (traçog de escäÞe protusivos ou retrusivos, cf.
NowÀTzKr et a1,, l9B4). contudo, suås dimensões e caracterfstircas
gerais combinam melhor corn às dðs escavações oblÍquas do Tipo l,
inclufdðs em pldDolJ tes, por exemplo, Telëhjchnus, i lustr,ido em

ÀIGNER (f985) apresentà l.ðrgura bem maior. As estruturas de
escavaçåo do Tipo I foram observàdas pr èpond e rùntement e na porçåo
inferior da Formação Rio do Rasto, com exceçåo daquelas de Santo
Àntônio då Plàtina, aÞroximadèmente nð porçåo média da coluna,

Tipo 2; Engloba escåvàções irreçulares e com diåmetro vàriável, em

médið màior que o dos trðços do Tipo I (aÞroximðdàmente no centro
dð fis. I25, ma jrorta dos el.ementos das fiqs. I27 e 128) .

Normalmente s&o preenchidàs por arenito fino e não exiben
estruturàg internds, aparecendo em posição horizontal em relaçåo
ào acamamento, mas tðmbém vertical, As cðracterfst.tcas permitem
classificar os j.cnof ósseis como Thdtdsstno¡des (KENNEDy, Ig75¡
SIMPSON, 1975). Alguns dos icnofósseis encontrados à 4 km de
Mallet (elementos com o maior diâmetro da fis. L26) apresentam, na
parte inferior dð seção¡ laminação interna aparentemente côncavð
para o topo, assemeLhðhdo-se ås formas consideradas como ', ?

Thàlassitloldes" por NETTO & coNzÀcÀ (1g95). Este icnogènero foi
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interpretado como pt'oduzido por crustáceos (HANTZSCHEL, 19Z5) ,

Th.TlasslnoidÈs geralmente é relacionado aos ambientes marinhog
rðsos ou ä lagunàs (HÀNTZSCHEL, 1975 i KENNEDY, 1975; DODD &

STÀNTON, 198i.). BROMLEY (1975) ilustrou diversoB exemplos deste
j.cno9ënero produzldos prõximo ä suÞerffcies de omissãó
(st¡perffcies de degcor'¡ti¡lurclåde reÞr-esent,¡ndo Þequenos ou Çr,1¡1cleS
ìliåtos). No afLoråmento ä 30 km de Reservà (fiq, 130) há Lfmð

exposr.ção bellssimð de icnof óssei.s, no topo de um lamito drenoso
maciço de aÞroximadämente I5 cm de espessura, provavelmente
depositado sob influència de tempestades. Sesundo ÀIGNER (1995), o

icnogénero Telchlèhþus seyia tfpico das porções superiores dos
depósitos de tèmpestàde. De fato, a superffcie externð dos
exemplàres do åfloràmento a 30 km de Reservå é semelhante à do
género mencionado, porém, nesse cåso, ås estruturas internðg
("sÞrerten") não eståriam preservðdas. Àinda assim, oÞtou-se por
considerá-1os tànbém como Thdjâsstnojdes, dadð ð sua àf inidacle às
fot-mas ilustradas por BROMLEy (1975). com exceção dos exemplàres
de Sünto Àntónlct da P1ätinð, toclas ås outras ocorrèncias de
icr¡ofósseis do Tipo 2 locàlizam-se próximo à "base" da formação.

Tipo 3; len-se apenas un exemplar deste tipo (f iq, j.3l) , cujä
seção sugere f oÌ-mà apareDtemente cônica (funi1), com a äberturð
par,f o topo, inclinada e con èxtrenidùde inferior éncurvadô. Não
for-am observàdas èstruturas internas, o icnofóssi 1 é ðqui
considerado prel imlnarmÈntè ccrmo ? RÒsËel jd r uIIìä vez que se
desconhece suàs cðräcterfsticås em seçåo transversàl e pelas
diferenças notadas em relação às ilustrações do icnogènero en
HANTZSCHEL (1975) e DODD s- STÀNTON (I98I). wEscoTT & UÎGÀARD
(l9BZ) constatèram um traço similår, também designado -/ RosseJld,
em depósito oriqinado por ondàs de tempestade. NormäImente, a

forma seri.a cårà,Jterlsticð dos depósitos de Þraíå, nä sua porção
continuamente submersa (DODD s. STANToN, I98l). Umà outra
alternàtrva serið classificàr o exenplar como Cyljn<jrJchnus ou
Schducylltld): jchnus, càràcterfsticos de águàs Liqeiramente mais
profundas (DOÞD & STANToN, 198I), o icnofóssil fojr errcontrado no
af i.oramento ð 30 kn de Reserva, um pouco abarxo da porçåo média da
Formäção Rio do Rästc,.
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Tipo 4: fncLui escavações praticâmente verticais, de 0,6 a L,5 cm

de dråmetro e alé 3 cm de comÞrinento, com seçåo transversal
aproxrmadamente biconvexa (exèmp1àreg da fiS. I32) e seç,Io
lorrgitudinðl exibindo nltidâs Iaminàções iLnternàs cõncavås,
voltadas pðrä o topo. Às parecles dos icnofósseis são relatrvamente
lisas. As formàs assemelham-se a pelecypodjclrnus em EÀGER (1924) e

em BROMLEY & ASGAARD (1979). Como a própria desiqnäção esclarece,
estes icnofósseis seri:am produzidos Þor bivàlves, Os àutores
crtados encontraram este tipÒ de jtcnof óssiL nos depósitos
ìacustres, de águas rasas, Þorém há igualmente descrições destas
estrutur-as pðrà depósitos de ambientes marinhos, pelÈcypÒ.jJchnus

foi observãdo Þróximo à base da Formõçåo Rio do Rasto e no
afloramento do km 2?9,7 da BR 476, a menos de meio metro do
"cor-rtato" com a Formùçåo pirðmbóið (fi9. II0-III) , sempre em

deÞósitùs que denunciam a atividade de ondðs.

ïipo 5: corresponde às escavações encôntradas a 2,4 km de Dori zo¡l ,

concÈDtradàs num nfvel de aproximadåmente 5 cm de esÞessura de um

arenrto com laminðçãú cruzûda por ondulaçðes de oscilaçåo. Às
escövåções såo verticais, apresentando diåmetros entre 0,6 e 2,0
crn (fiss, 133-134). Nota-se um r¡f tÍdo encurvamento descendente das
1åminås das estruturas sedimentåres na Þorção ðdjacente às
escavações, TaI caráter àp,trece de modo menos pronunciado nos
cortes das escavações com ðs måiores Iarquras. Os icnofósseis
Lembram ligeiramentÈ as formðs denominadas "plus-shaped burrovrB,,
em WESCOTT & UTGÀARD (198/) , äs quais teriam sido originadôs em

ambie¡Ìtes de intermar'é ou de inframaré råso. Tà1vez também selðm
ðtribufveis à Pelecypodjchnus, enconträdo tanto nos depdsitos de
àmbrentes mårinltos, como continentais. Alguns dutores
classificärån for¡nas deste tipo como .ço-ÕlJ t¡los, àpesar que, na sua
diagnr¡se originå1, reÞroduzidå em HANTZSCHEL (1"975), o icnogênero
i¡rcluiría aÞe11ðs formas subcilfndricðs, Às estruturàs sedimentðres
associðdas sugerem amblente de áçuas råsàs afetado por ondås.
Àinda åssim, o intervalo de gênese das estruturas biosênicas pode

representar um¡ fase de åcumulação desÞrezfvel de sedi entos, com
ji¡rstalaçåo temporária de condições ambientais màis calmas.

O icn':,f óssi I reqigtradù no afloramento a 27,I km de Reserva
(frq. I35) deve corresponder a uma perfuraçäo, pois àpresentä
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Þrèel]chimento Þot' intrãcLastos, os quärs inexistiriam se o

substråto não se encôntrðsse previåmente litificado. Segundo
BROMLEY (I975) , per-furåçöes pree¡lchidðs Þor intraclastos seriam
Èôrðcterfstircas dås superffcies de titificação intraformacion,ris
("hard.lrou¡rds"), formadas durðnte um l.\iäto na sedimentäção, ou pÒr
intensa atrvidade de bioturbðção, ou ainda, por repeLidas
dLterriånciàs entre recobrimento sedimentår dð superffcie e de
erosõc.' (condicioDadas qeralmente Þor tempestades) . pÀUL (l9gZ)
estimou que o tempo de forhação de "hårdgrounds,' é da ordem de
1.0'-l0r' änos. À f,lrmå do icnofóssil é irregularmente côntca, com

¡raredes buLbosas e extrÈmidðde inferior encurvada. Àpresentà cercä
de l0 cm de ùorÌprimento e deve ultrapassar 2,5 cm de dråmetro
ìnáximo. Dlfere dos representåntes comparados då ðssoctåçåo
TIypat)ltes, ð quàl enqlób,rrið äs perfuräções tf Þ].cas de
"hàrdçrÒunds", Àssemelìla-se a å1çumas Þerfurações ilustradas por
BRoMLEY (1975), que corresponderiåm à Thalàsstnoldes, percebe-se
que a desiçnação :fha jdss jn() jdes é utitizåda pårð umð grande
våriedðde de icnóf ósseits, nà reðliclùde, rÈpresent,tlldo
provðvelmente dj:ferer¡tes etoloqias e distintas situðções
ambientöis. À formð öqr¡i considerada åindà lembra al.guns dos
icrrofússeìs classificados como "? Rosselid" em WESCoTT K UTGÀARD
(I987). No entanto, estes apresentariåm dimensõès bem màiores e

foram illterpretådos de rnodo completamente distinto: teriåm sido
produzidos na fase minguànte da temÞestade, quando o materi,ll mais
grosseiro pðrä o preenchimento da cavidäde estavð d j.sponf vel ou og
próÞrÍos organismos, em substratos instáveis, teriam concentrado
os ft-ågmentos como modo a reforçàr ä ðberturà da escavação. No

çãso da Formação Rio do Rðsto, prefere-se åinda a hipdtese
r-elacionada å formàção de "ìrard.tround" Þorque, sob colldlções
normais, nåo pðrece ter havido digponrbilidðde de intrùclastos. o
exe¡rplar observàdo ocorre Þråticamente tla base dá formaçåo.

No plano de uma intercðIàção ligeiranente arenoså e f r j.ável
num Lamito no aflôrðmento ÀFlcp 289 (estrada Reservä-C¿índido de
Àbreu) verificou-se,¡ pr"esenç,ì cìe Þosslveis pistas (fig. 136).
Estds corresporrdem a traços na1 preservados de 2 mm de Largura,
corTr padråo en circuuferênciù de 2,5 ä 3 cn de diåmetrÕ. O pådrõo
I enbr-à o de Sp j Ì-trdesrnös (em HANTZSCHEL , I9ZS ) , Þorém este
icnogènero aF,resentdriä trüçado com råio de curvatura muito mai.or.
segulrdo M¿|soN et àI. (r983) , estas formðs, descrÍtas Òriginðl"mente
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águðs profundàs, poderiam também oc{)rrer
nðqueles de áquàs rasas; estes autores encontraram Spjr-odesnos no
cruÞo Ecca, em nfveis aindä llão perfeitarnente estabelecidos - se
ma r- i nl:¡o s ou continentais.

Na Fot-mação RiÒ do Rðsto àinda não foràm eÌrcontradäs pistås
ou escävações dà "icnofácies Ecoyenla', (åpud DODD & STANTON,

I98l), a qual seria car,¡ct.erf stica dos depõsitos de camäclèg
verrnelhôs ngo måri¡rhas. Nä r-Èðlidåde, se a Formðçåo Rio do Rasto
tivesse srdo deÞositåcl,l num sistÈm,f dÉpc,srcronð1. Þredominantemente
f1uv1ð1 (com pLanlcres de lrru¡rdação) , a "1cnofácies scoyenld"
seria a mðis esperðda. É pclssfvÈl que ínvestigações dirigid,ts mðis
especifÌcårnente pàrä este assunto resultem na descoberta de
elementos tfpicos desta " icnof Ëic j.es" .

Pàra a Formðção Rio do Rðsto aindð é interessaltte ðssil.raIðr
o registro noticiådo por LEONÀRDI (1987) de uma pequena Þegåda na

Þedreirä Þrdximå ào km 20,2 dd BR 153 (nð reqiåo de Jåcårezrnho).
À pegada pr-ovaveLmente seria ätribufvel ä um réÞti I nåo
Lacertiforme. À irrterÞretação coadunð com ð Þresençð de estruturas
sedimentåres indicativas de águðB muito rasas.

Em resumo, å avaliação Þrel1minär de alguns icnofóssers
encontradog na Formàçåo Rio do Rasto, em geråI, sugere ambientes
de águäs ràsâs. Às escàvàções dos Ttpos 2, 4 e 5 äÞàrentemente
foram ori.ginadås sob condições måis energéticas que às dos tipos I
e 3. À perfuraçåo pode evidenciär uma fase de estabeleciìnento de

"hardground" è as Þossfveis pistas sugeririam águàs cðLnðs, porém
não obriçatoriðmente profurrdas. Em peto menos umà situäçåo, å

icr)ocenose evjrder¡ci,r faunå oportunistö, póB-temÞestade (f i,J, I30).
À apårente åLrsêncià de icr¡ofósseis nðs rochas peìfticas (ásuas
màis profundôs) é dif iLcilmeDtË expLicável. o registro de aLquns
bivalves r¡a pogiçåo de vidä suoere que, äo menos em alguns
intervå1os, ó substrðto erð adequadc' à vidð bentönica,
ÀIternðtivð$ente, Þoderia sèr aventada a hipótese de que a

bioturbðção nos lämitos era tão intensð e,/ou a granuJ.ometria dos
sedimentos era tão homoçênea, eue as estruluras broqênicàs
ind ividua i s når> såo visfvels.

Com exceção das escavdçõès do Tipo 3 e de um exempì.ar do
TiÞo 4, além dås possfveis pistas, todos os icnofdsseis foram
enco¡ìtrados em nfvÈis corresÞondentes Þraticamente à base da

formàção ou em áreãs que devem ter correspondido à borda da båcia



Ll"9

(Sãr¡to Àl.ltônio da plðtinà). Em termos formarg, ðÞenas os elementos
dÒ Tipo 4 (pelecypÒ(JÌcàr.¡us) poderiam ter sido gerados em åmbi.e¡ìte
de água doce. I'úLFÀRO et a]., (1979) jinterpretaram os icnofösseis
d¡ Fúrmação Estrð'Ja Novà do Estado cre s,ão påuro como indiÊàdores
de co¡1dições mårir¡l-ràs. cÖntudo é importante ðssinalår que BRoMLEY
& ÀSGÀÀRD (L979) Èr.¡contrål-å¡n diversas estruturðs bioqënic¡s,
idènticas ås nornålmente Þroclluzidas nos ambientes marinhos, em
deÞósitos triássicùs Iåciustres dà croenrândià. os autores
val0rizår-am o fåto da baixa diversidade de icn.fósseis (que ainda
é ¡naÍcir do que a observada ¡r¡ Formaç&o Rio do Rasto) comó
evidèrrcia de ,tmbiente conti.nental. Somente ðdmitiram umà cerLà
fLutuöbilidade cìa ssìinidade dð áqua. AinrJa dÈve ser considerådo o
fðto de que Þrðticämentê nåo foram estudados icnofdssers de
ämbientÈs continentais do pðleozóico. MILLER (I9g4) julsa que
podem ter existido os seguiI-¡tes animais escôvådores em ambj.entes
de áqua doce no påIeozóico; org,lr¡ismos vermif or-mes (Oligoclìaetð,
Tubificidðe), lrivalves, gåstrõÞodes e alguns insetÕs.

Em sfntese, os ic¡rof ósseis, assim comô quase todos os
outr-os f ósse j:s de ämbietlte àquoso dà Formação Rio do Ràsto, não
são decisivc,s em termos de indicação de ambientes narinhos ou
cont j.lleDtàis. Coutudo, utnå vez que à maiorið das f ormàs
problemáticas ocorre ua b¡ge ou na porção inferior da formaçåo,
suå afinidade aos icr¡ofósseis de ambientes mðrinhos não pode ser
totalmente descartada,

Àpós a conclusão do presente capftulo, foi pubticådo o
tràbðlho de STEVÀUX et al. (l"9BZ) , contendo interessanLes
obser-vações pertinentes ,ro ,tssunEo, que infelizmente nåÒ pucleräm
s er- àqui exÞlorðdàs-
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CAkAtT-RiSTI.'AS I)OS DtrFóSITùS SEüri'iENTARÊS

l. TIPOS EE tEPÉi]ITrl,,Ê

] . ] . AREÑTTÛ5 COi'i ESTRAT]FITAçäO CRUZAEIA ACANALADA E SEIXCS

INTkAFtIRi'lAcIoNAIS (f iqs. 53"57, 59-61)
Estes årÉl-¡itos são caracterlzädos por èstratlficàção

cruzüda àc,!nalada com 1âminas frontais de Þequenà altur-a (rnferior
ä 0,5 m), Þela presençà de seixos intràformacionais nå porção
bàsåI e pelo cúDtðto inferior erôsivo (ftgs. 53, 59). No

afloramento a 37,4 kn dÈ Reserva, å seção supostamerrte transversal
de um col-Þo com est.fs feições tem forma Ienticular (largura
rnferror a l0 m e espessura ir¡ferior à I m) e suà porção suÞerior
est,í truncadä por suÞerffcle de erosão (fig. 54). Outros corpos
apresentam d j:mer¡sões màiores (esÞessurå superior a I m e

coml)r-rmento que ultrapãssa a extÈnsåo exposta dos aflorðmentos),
porém geralmente há nÍtidos biselamentôs, estimando-se exterrsão
latéral pequena - Estes årenltos não fÒram observâdos com grände

freqriência na formação. suð gránulação é finå a médià e à

compr:sjlção é quartzosa, cùm àlgum cimento àrgiloso; os depcisitos
são relativåme¡'¡te f riráveis e àparerìtemente sensrveis åo

intemperismo. Não fùi possÍvel obsèrvar a estråtificação em cortes
cLãr-åmente I olrq i tud i r¡a i s ; seu cårdter pårece ser unidirecionä1- os

seixos 1r'rtraf ormácionais s,íó pàstiIhås angulosås 1ämÍticäs de até
2,5 cm de comprimento- Ëste cor'ljunto de cäràcterfsticas fàvorece a

interpreLåção de que estes depdsitos se orlsinðrðm por migräção de

dlnläs,/barr-ds subðquös¿rs, provàvelmente em canai.s fluvräis (cf .

CoLLINSON, 1978å). No ,rf lor,rmerìt,r do km 225 da BR 476 (f iqs. 60-
6I) , parece haver- interdiçit.àção destes depõsitos com arenltos de

dun,rs eo I i cas .

I.7. ARENITOS CÐT{ ESTRATIFICåU?íÜ CRUZAÞA TANËENCIAL E FRE&iJENTES

"LINtiAS DE ËRÃOS" (f i,Js. 6.2-67)

Estes arÉnit,rs aÞr-esèrìtam estråLiflcâção cruzadä acanalada
com Iâmiràs fror¡tais Longas (0,3 a måis de 4 m de altura),
bastãrìte cônËðvðs (quåse lìorizontais na bàse e com merçulhos, às

vezes, superic,res a 30''' na púrção riuÞerior F,reservàdå), rÈÞeti.ndo-
se uDiformenente por extensão Iêteràl relâtivanente grande (às

vezes, Þcrr mais de 25 m, f1gs. b2, 65). os corpos com esta



l2l

Èstrãtificação comunente aÞr-esentäm seçåo lenticular ou semi-
tàbular, com acunhåmetìtos Iaterars. co11tudó, âs ferções mais
peculiàres r-eferem-se ao caráter dås lâminðs frontàis: geraLmente
apresenLaN espeÉguras da ordem de I cm, granulometria dà fração
åreiå mlrito f ilìà à flna, com gràdàção i.nversa ou com seqijência de
l rnl'ìùs de grõos, umê seÞðrada dà outrå por diferenças
çranuLométricas (f jt9. 63). Todàs estås feições sugerem origem
ecil l.cà pàt-.3 estÉs depósr.tös- À 9rà(¡äçãú inversa das ìåmj.Das !Éria
sidú Èåusådå pelo fluxo de gr'ãos ("grain f 1or¡"), devrdo å Þequenas
åvð1.ànches nog planos froDtais das dunas; as Iinhas de grãos
reÞresentarram å queda de gr-ãos ("grain faIl") por trènsÞorte
eólico propriamente dito (KoCUREK & DOTT, l9B1; DOTT Ét al.. 1996).
No pl.aÌlÒ, ês lrnhas de gr-åos àparecem como Iãmi:nâs com çrãos be¡n

selecionådos (f ig - ti7) , prepÒnderantemente constituÍdos por
guärtzo, quase sem feldspåto e nenhumà mica. Os ârenitos são
bôst,¡nte fridvels ou, às vezes, podèm estèt- um pouco cimentados
por mineråts de ãt-gi1å, apðrecendo rnais compactos. Os srãos não
mostr'äm bom arred{lndamènto, porém, este paråmetro não é

considerado essencial. na identiflcação dos depcisitos eölicos Þor
estðr relacionadc,, Þrincipålmente, à eficiencia e à freqüéncia de
rÈtrabalhåmÈnto dos qt-ãos.

].3. ARENTT.]5 COÈI GEÙi"IETRIA LOBADA E LAi'IINACEü CRUZADA POR

IINDULAEõES CAVALGANTES (fies. 68-73)
Entr-e às estruturãs dÕs årenitos dà FormåçãÒ RJ.o do Rasto

produzidas por fluxos unidireci.onåis é diqnå de not.à à Laminâção
cr-uzàdð por ollduIåções cavàl9ar¡Les ("cl imbing ripÞ1ès" = "ripÞIe
drift cross-Laminatiolr") . É expl icável pela !endêncra de
preservåção da formà originåI do leito (isto é, da superfÍcÍe das
ondulðções) devido ao su})r-iment,o relativämenLe grànde de
sedimentos deÞositados då suspensão, somado ao efeito de

correntes. Às ondulações cavalgarrtes oÈorren tipicåment.e no
intervàlo C do modelo de tl¡rbidttos de Bouma (äpud Í/,JÀLKER, l-929) e

em diver-sos depcÍs j.tÚs ärenfticos formådos por fluxos hiperpicnais
(mãis deÌlsos que o melô) compår:áveis aos de turb j.dez (MEDEIROS &

PONTE, 1981; DELLÀ FÄvERÀ, 198.1).
Na Formação R jto do Rasto, ,r lãminàção cruzada por

onduìðções cavålsantes foi mèlhor observada em alguns corpos (f,ue
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apresentðn seção lenticular assimétrica de I,2 m de espessurä
¡ndxima e até ¡10 m de comprimento (fi9s. 70-7I). O ångulo de
cdv.3l.gamento é pegueno (onduläções cåvaIgðntës subcrftrcas). Às
l rnhäs de cãva1çamento das ondul,f ções clel ineiam uma pseudo-
estrêtificåção cruzadà de baixo ãnqulo e de grånde porte (fig.
70). PróximÕ ao topo, os corpos freqüentemente posguem estruturås
de escape de fLuidos (fiq. 72); em aIguns cåsos, sua acunulação
corìd iciûllou â ot-igem de estruturas cle sobrecarga (fis. Z3). Os
ar-ellitos são finos a médios, ger-ãlmente pouco cimentàdos e

bãstènte friáveis. EstÈs corpos equrvðlem èos ìobos d¿ suspensão
definidos em MEDETROS L poNTE (1981), os quais ser-iam resultantes
dà rápidè deposi.ção de sedimentûs transportaclcls em susper¡sãÒ por
cr¡r-re¡rtes pära o rltterior dos rorpos èquosôs. Os melhores exempìos
de lobos de suspÉns,ic, f ot-rm r-egistt-àdost n.t estradå Mal LÈt-påulo
t'r-ontir:¡, ã 6,8 km (f ì9 - 72) de Maltet e a lO,3 km de Dori. zon
(fiqs. ó8-70) e ¡ra BR 277, km 300,{ (fiq. 71).

I.4. ARENITC,S COä GEOHETRtA SrGÈlóIDË: (fias- 74-76)
Nå Fol'mäção Rio do Rðsto ocorrem à]guns ccrrpos com

geometr jtð sigmõide bÈm definrda, qurndo expostos segundô cortes
longitudinars. Apresentåm ðprùximádàmente 0,3 a 1,0 m de espessura
máximä e àtÉ L5 m de compt'imenLo. Su,l oriçem deve ser similar å

dos lobos de susÞerrsão, porém por jàtos al.tamente turbulentos à

safda dos cu¡-sos de iíguè, que scrf t-eràm desaceleração ainda mais
rápÍda (WRICHT, L977 ¡ DELLA FÁVERÀ, 1984) . Em çer-al, suàs
estr-uturas i¡'¡tet'nås estão mal preservàdàs (por exemp).o, não
puderàm ser observädðs ås or-¡du1àções cåvalgantes, teot-iÈamente
presÈr1tÈs nås porçõÉs distais dos corpos) . Exemplos: estràda
Reservå-Cåndido de Àbreu, å 45,9 km de Reservä (flg- 74)¡ BR t53,
prcixjrmù a Jàcat-ez jtnhö (f ig. 75); PR 90, no km 122 da pR 9O (f rg-
7 6) .

Tàmbém f or-,tm úbservðdos al.gults corpos com seção lenticular
e trão pr-oprråmenLe sigmóide, cÕm 0, B a I,0 m de espessura máxì.ma e

àté f2 de comprimellto rìâ pàt'te expostà (frgs. Z7a,b). Internamente
ápresentarn organização que lembrä a estratificação cruzadð
t,3bulär. E.L.LÀVÌNÀ (comun. verþaL) co¡tsidera estes corpos
LÈr¡ticulåres cúm¡J ori.çi.nadr:s pela miqração de ondðs de areia
isolèdas, rrão ,ll imellt,tdas por sedrmentos a barlàvento, tendo
observado 'o¡lduläçõès cèvàIgål'rtes ¡'ra bàse. Representàri.am ação dos
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jatos Lurbuler¡tos arnda à certa distância då desembocadura dos
rios, tendo transportado sedimelltos como fluxo de fundo
(turbidito) e como ot]dàs de areia nas fàses de desäceleràção
(estrat i f i üåç,io cruzada).

ì-5. AREN¡TOS TABULARES OU EÈt LENCOL (fies. ZB, 91, 98, 99)
Nð Forùìàção Rro do Rasto há extensos corÞÒs de àrenitos

tàbulâres ou em lençol de I a 30 cm de espessura, gerðImente sen
èstrut.urès i¡:ter-nas prèservàdas, äpresentando base Þlànð e topo
gräda'Jior'ìàl pârå ]am j,.tos, ou tånbém plano, ou aindà ligeirament.e
r¡ndulado. os àreni.tos sãÒ finos, guärtzosos, geralmente cimentados
por mäterial arsi loso ctrr-de-vinho; alguns são calcfferos e

àpresentam limite superio!- mèts nftido (fi9. Zg). O conjunto de
cäracterfsti.cas permit.e classificar os corpos como prùváveis
turbiditos, emborä apenas o i:ntervalo TA do modelo de turbiditos
de Bouma (ápud WÀLKER, 1979) estejå bem representado (liseira
qranodecrescência ascendente), ås vezes, sucedido Þelo intervalo
Tc (onduläções càvàl,Jåntes rär'amente preservadas nà superffcie
superior de ålçuns corpos). À pobrezå em estruturas internäs l)ode
refletir processo de fluidificação (e também a alteração
intempéricà). Parte dos lanitos que soÞrepõem gradacionàlrnente os
àrenit0s pode ser interpretåda como correE pondente ao intervalo TE
do modelo (vide caÞftulo "paleoambientes").

I.6. ARENIToS co¡'l LnlÈiINAGÃO CRUZAÞA PoR ONDULAÇõES DE oscILACão oU

FLUXOS EoI,IBINADOS (fiss. IZB-I29, t33-134)
À laminàção cruzadå por ondulàções de oscilação ("wave-

ripÞ1e cross-làmination"- "taràve-rj.ppte beddinq,,) reÞresenta uma
sucessão de fases intermi:tentes de erosão e de redeposição em

consegüència à ação de ondas, com tendência à Þrodução de
oDdulações cavalgantes supercrfticås em resÞostà às correntes de
curtå duråção induzidas no processo osci. latório (modificädo de
REINECK & SINCH, 1980; RÀÀF et aI., t97Z). Na Formação Río do
Ràsto, cada 1ãmina ondulädå qêralmente apresenta altura inferior a
I cm e conprimento de onda de 6 a l0 cm. Às Þorções compreendidas
entre a superffcle de truncàmento têm, no máximo, 4 cm de
espessurå e åpãrecem com i.nterdiqitação laterä1, Icnofósseis são
bastante comuns nestes depúgitos. Nås seções aqui descrttas, estes
årenitos Þôdem compor depósiEos sisnificativos (com rnais de 2 m de
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espessura). No entånto, gerålnentè aparecem como interr:alações
delgðdàs ou ìnesmo descontfnuas em lamitos, càracterizando o
àcåmèmento onduLado (figs. 85, 126).

I .7 . ROCHAS HETEROLÍTICAS COtf ACAÈ|A¡.iËNTO FLASER, ONDULAOC¡ E

LENTIÊULAR (frqs. 88- 90, 92, I24- f?6)
Nð Formåção Rio do Ràsto há mais de un Þadrão de depósitos

heterol fticos (arenitos + tåmitos) , geralmente com acamamento
ondul.ado ("wavy") e le¡rticular ("linsen"). Àlsuns são sèmelhantes
àos exemplos ilustrðdos por REINECK & SINGH (19g0), RÀÀF et å1.
(I977), LÀVfNÀ et åI. (1985) e vários outros autores. Em å1suns
càsos, as partes psðmfticas teriam origem semelhante aos årenitos
c'f,n lämit'iação cruzada por ondulàções de oscilação, descritos
acima, e os lamrtos repreBentðn à decärìtaçãó das Þartfculåa nas
fases de menor turbulência do meio ðquoso. Em vrsta plðnar (fi9.
86), estas rochas freqüer¡temente têm màrcäs ohduladaa ì.ígeiramente
assimétricas ou srmétricas com criståa suavemeDte sinuosas,
eventualmente bifurcädas (nunca com projeções l inguóides) .

Conforme os critérios apresel-¡tädos por REINECK & SINGH (19g0),
eetas marcas onduladàs corroboran a interpretação quanto à àçãó de
ondas. É comum ä ocorrênciå de nlveis bioturbados_ os deÞósitos
com acamamento flager, onde os lamiLos se concentràm àpenàs nàs
calhas dås ondulações, aparentemente são mais ràros (fi9. 79). Há

certå polêmicå quanto å origem destås estruturàs. Àlguns autores
sustentam que o caráter coesivo da arqila permitlria d sua
retenção nas cal.has e sobre os nfveig arenÍticos, mesmo se o

i¡:¡tervä1o cal¡no entre ås fases mais energéticàs é de curtà
duração. Outrúg åutores cc¡nsideram gue, para evitar a remoção da
lama depositadå, esta precisari.a ser liçeirðmente litificàdä äntes
do novo retrabålh,rmento por ondas (ex.: RÀAF et al., f977)

Os äcämåmentos ondulado ( "wavy',) e lenticular foram
ånteriormentè descì:itos para depõsi.tos de vários tipos de
åmbientes: pl.anÍcies de maré (rrEfMER et al., I982) , regiões mais
profundas de sistemas praj:äis (MC CUBBIN, L982), frentes deltaicas
(ELLIoTT, 1978) , plataformàs marinhas Þor ação de temÞestãdes
(BOUMÀ et aI. , 1982) , baÍxios (RÀÀF et at. , 1977) , reeiões
marsir¡ðis de lasos (t,ILLIÀMSON & PICÀRD, L974), etc. pärece
provãvel que as referidàs estruturàs da Formação Rio do Rästo
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terrhåm sido origirradas em mais de u¡n dos cÕntextos sedimentares
mencionôdos.

1.8. ARENITOS C 'JI"I ÊSTRATIFTCAGíÏC¡ CRUZAT,A "HUÈII'{OC|(Y" E DEPóSITO5

ASSOCIADOS (fies. 80, 82)
À esträtificäçåo cruzadð ,,hummocky" foi detalhadamente

descrita pol' DOTT & BOURGEOIS (I982), LECKIE & r¡rÀLKER (I9BZ),
HARMS eT a].. (I982) , ÞELLÀ FÁVERÀ (I984), GREENv)ooD & SHERMÀN
(I986), DUKE (1987) e vártoa outr-os àutores, sendo normal¡nente
relàclonàda à aç;io de tempÈstades. corresponde, em pl.ðnta, å umå

superfÍcíe suåvemer¡te modelåda segundo altos e baixos,
respec!i,vamente convèxos e côncàvos, com diåmetro suÞerior å 1 m

(DUKE, I987). Em corte, a estratífj,cação cruzädã "hummocky"
caracteriza-se t)or conjuntos sucessivos de l.âminas orgàn j.zådäs
conforme a superffcie menci'.onåda, onde cada qual aparece truncado
pelo sequiDte (fiq. BO). gEILÀCHER (1982à, b) desiçnou os corpos
com estråtificação cruzàda ,'hunmocky" como temÞestitos àrenfticos
("sandy tempeetÍtÈs"), exp¡-essão também àdotada no prÊsente
traÞalho. Aindà existem os tempestitos conchfferos (,,shel ty
tempestites") , descritos no capftulo "B j.oestratoniJmiå',. Na
Formðção Rio do Rasto, os arenitos con estratificåção cruzådà por
ondàs de tempestade tem forma tabular ou apregentam acunhamentos
lateråis; ðlcàr]çam åté I,5 m de espessura, podendo tåmbém öparecer
anàlgamados entre si em pacotes com espesgura superior a 4,0 m

(fiç. 82) . Às Iåmir¡as da estratificação nostram ligeira qradäção
normal e têm L cm ou menos de esF,essurä - Apresentam qranulometria
da fr-ação år-eia finà à muito f i¡lå è certa proÞorção de Þelitos
(por injeção de 1åmàs7), os quais conferem à rocha um caráter
reIåtivêmer¡te comÞäcto e, às vezes, umà coloração åvermelllådä.
Observou-se ä presençà de. mica em ålquns corpo€r. Nås rêqiões
basais dos corpos, os contätos são erosivos, aproximadamente
planos ou ondulados. Em un tempestito na estradè Reservð-Cãndido
de Abreu, å 29, 3 km de Reservä, loso acima do contato bðsal
erùsivo, há um nÍvel centimétrico com estratificåçõo plano-
parai.ela, delrotar¡do deposição em regime de fluxo superior (fig.
8l). Próximo à bàse de a1guns temÞestitos, ocorrèm concentrações
de grånulos de quèrtzo (f19- 81), porém r¿rramente intraclåstos ou
restos de organismos. O afloràmento a 45,7 km de Reservä (AFlcp
207) mostr-a uma inportånte exceçåo: rros corpos há concentråção
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basal de i.r¡tråc1èstos àngulosos até submétricos sucedidà Þor
proeminente estratificação cruzàdå humnocky (fiç. 82). No t.opo de
êlquns temtr)estitos arenfLicos da Formäção Rio do Rasto foram
observadas pequenas ondulåções, comumente desenvolvidès de modo
compLexo corno acamamentù ondulado, Ienticular e flaser,
provaveLmentÈ por influêncla dae oscitações mais fracas do estáqio
minguante dä temÞèstàde ("spi t L-over osci Iât.ión riÞples. sensu
SEILÀCHIiR, L982b). Hú belos exemÞlos de temÞestítoe no äf lor-amellto
ÀF./GP 249, em Sånto Àntônio da Platina, com grandes ondulações na
base, estrutura de sobrecarga um pouco acima e um nfveL com

acamamento oÞdul ädo,/ I ènt i cul arlf l aser no topo , sobrepostos por
novà seqirència simiLðr (fiç. 79). No afloramento a 45,9 km de
Reserva, foi observada uma superffcie de descontinuidade
suaveme¡Ìte ondulada, de comprimento de onda superlor a L0 m (fiq.
83), provðvelmente corresÞondente ð una caternárià.

1.9. DEPóslTOs CoúUINóIoËS (fise. 48, Ì14, I16-t18, IZO-I?I ,

r22,r)
Estes depcisrtos são cårasterizadùs pela concenträção de

bioclästos (nem semÞt'e conchas) em camädås gera).mente
descontfnuas, de poucos centf mett-os de espessu¡.-a. Estão descritoË
nó cðpÍtuIo "Bioesträtó¡lomia".

1.10. ESTRATOS ARENíTICOS SUPERP0STOS ONÞULAÞOS (fie. 84)
Àindâ no åmbito dàs litolôqias da FormåçãÕ Rio do RasLo que

evidenciam åtividade de ondas, ocorrem pacotes decimétricos a

métricos formados por esträtos de àrenitos finos a médj.os de 2 a 4

sm de espessura, aproximadamente parðìelos entre si , porém

I imi tados Þor I i çei ras ondul ações de Þequeno comprimento de onda
(10 a 20 cm), sem intercalações expressivas de lamit.os.
fnterllamente, os egtt-atos ðpresentåm caráter åpàrentemente màciço,
que pode sÉr result,ånte de fluidificação. Estes estrðtos ondulados
devÈm reÞresentår igualrnente a ação de ondas, porén possrvelmentê
com importånte pàrticipação de naterial deposi.tädo da suspensão.
Conforme i.Lustrações em HÀRMS et al. (L975), o padl'åo encontrado
Lembr,r "combined f lùr,r-rippIes" (osci làção + corrente) .
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t.1I. LAl"f ITOS "HACIEoS" (fies. 9B-I0I )

crande parte dos depdsítos då Formação Rio do Ràsto é

constitufdä por lâmittos "màciços". Cinco análises de Iåmitos por
difräção de rðios X, reðlizadas Þor D. Àtencio, reveläram a

presença de quartzo, feldspato, caolinita e minerais do grupo da
micå. Nos trabå1l'¡os de campo foram constatâdos também lèmitos
calcfferoa. Os Lamitos comumente apresentan partição segundo
suÞer-ffcies concóides (fi9. I00) e o i¡ltemperismo Þrovoca seu
càracterfstico empåst j. lhåmento. Um pouco mai.s raramente, os
Iamitos partem-se segundo planos paralelÕs, denotando àIgumà
ritmicidade, nem sempre visÍvel. ÀrqiIitoE propriàmente ditos são
räros nå Formação Rio do Råsto.

Os I ami tos neo const i tuem propr i ament.e corpoa i so I ados
porque seral.mente são os mèmbl-os finåis (ou iniciais) de ]eitos
gràdðdos e dependem da Çeometria däs Iitol"ogiàs mais grosseirès
ádjacentes. Àpreser¡tam esÞessuras variáveig entre ðlguns
mi I fmetros å måis de I0 n, normålmente com t igeiras variações
grarlulómétricas ao longo dos pacotes. À situação mais freqüente
verlficåda nà Formü.ção Rio do Rasto é pässagem ascendente de
årenitos tábulares ou em 1ençol pðra tamitos (figs. 98-99).
Conforme à interpretação já expressa de que estes arenitos podem

representår turbiditos, os lämitos equivaleriarn ao intervå1o (D e)
E do nodelo de Bouma (a¡,ud WÀLKER, 1979). Mesmo oncle não há
ar-enitos sotoÞostos äos lamitos, a hipótese deve ser a mesma.
RUPKE E STÀNLEy (1974), HESSE (1.975) e ÀNDREIS et a1. (I98ó)
tämbém descreveràm depósitos turbidf t jLcos 1åmfticos. AÞenas os
nfveis måis superiores dås Þorções pelfticas podem ter sido
depositðdå5 passivamente, por åportè muito lento de ÞèrLfculas em

suspensãr.r (deposição "hemiÞeÌåqica"), sem a infLuência direta de
correntes de turbidez. RUPKE r. STÀNLEY (L974) chamåram estes
nfveis mais superrores (hemipeláçicoEj) como intervàIo TF. Sequndo
ÀIGNER (1985), alguns lånitos representariäm um nembro
extremamente distèl då sedimentação por ondas de temÞestadei estes
geralmente truncäm cåmàdas bir¡turbadas nå båse è àpresentàm novas,
evidências de bioturbàção apenàs no topo. Considerando o contexto
gerà1 dås Iitologlàs e estes critérios, é Þosslvel gue os Iðnitog
rlustrados nð figs. 87 e 130 representem tenÞÈstitos.

Em ålçuns 1ämitos f or-a¡n enconträdos grãos de quàrtzo
disÞergos, o què correspol]de ð casos de inversão têxtura1, tendô
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provàveLmente resultado do trênsporte eó1ico de sedimentos äo
corpÒ aquoso, para ä ãreà onde o leito erå lamosÖ.

o càráter essenciàlmente maciço då màioria dos lamitos é
j:ntrigänte- Pode ter resultado de totå1 fluidificação, intenså
bioturÞðção, homogenerdade granulométricà muito grände ou dà
próprið alteràção intempérica. Em relação å,r crupo Rôsário do Sul,
orrde há Iamitos apärentemente slmilares, LÀVINA (1984) Ievantou å

hipótese de que alguns poderiam representar depósitos de loess. À

hipótese da presença de depósitos de loess não é totaìnente
descårtáve1 pàr'a a Formação Rio do Rästo, porém, å deposição dà
maioriå dos corpos certamente ocorreu sob condições subaguosas:
fósseis, tais como esc,¡mas de peixes e conchostráceos, são
bastante fregüent.es nos lamitoa e, em alguns corpos, foi possfvet
notår prováveis estruturas de escåpe de flufdÒs (fis. I0I).

]. 12. RIT¡',lITOs (f ies - 92-97)
Nå Formação Rio do Rästo há freqüència relativamenLe grande

de ri:tmitos, os quåis formãm pacotes de åté 1m de espessurà. São
cäracteri zados pot- umà sucessão de pðres subml l rmétrlcos a

centimétricos com srådação ascendente de arènitos muito
finos/siltitos grosseiros påra siltitos finos/arqilltos. No
prêsente trðbaIhÕ, càda par de ritmitos é considerado como umð

"camada", atribufdà à um evento. Portanto, valem às interpretações
apresentadast Þarð os lençdis de arenitos e os låmitos. Os pares de
ritmitos reÞresentariäm äpenas os intervðlos À e E (e F) do mÖdelo
de t.urbidltos de Bouma (dpud WÀLKER, 1979). Àlquns Iamitos são
incÍpientemente rftmicos, como nÒ càso da fis, 96. Outros ritmitos
denunciam ligeira influência da atividade de ondås, corho, por
exemplo, nos ritmitos das fiqs.93 e 95.

1- 13. ROCHftS CALCÍFERlrs E CALCTiRIOS (f ics. 47 , IO2-LOt;,, l.2O-IZ1)
Conforme comentado anter i ormentè , não foråm rea I i zàdas

análises acuradas dàa litologias calcfferas; ainda assim, alguns
aspectos forðm notados. Vários corpog càlcfferos assemeLhåm-se
màcroscopicamente aos calcáriùs micrfticos amplamente registrados
I]or SoUZÀ (I985) nas For¡nações corumbätàf e Estrådá Novå do Estðdo
de São Paulo. gão mals freqüentes nà porção inferlor dà Formäção
Rio do Rasto. Tåmbém Òcorrem em posições estratieráficas àltås dà
unidade, no centro norte ao nordeste do Estädo do Paråná-
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No ðflorðmento Àl',/cP 239, na esträdà Ribeirão do pinhal.-
Jundi,¡f do Su], e nos locälizados a 27,L e a 27,3 km de Reservà,
ãlém de äIgumås outrås locålidades, ocorren la¡nitos càlcfferos
muito compåctos (ou Tcalci:lutitos-micritos), de até 5 m de
espessurà. com 1åmir¡è.s milimétricås plano-paralelas (f i9. I02),
cuJà origem é discutfvel. Não se tratå de estratificação plano-
Þàr-åle1à pela ðparente àusência de Lineäções de partíção, pela
çrande Èspessura dos pðcotes e pelâ f aIt,t de litologias ou de
estruturås associädäs que sejam comÞatfveis com fluxos de alta
vel.ocidàde. os depósitos provave),mente também não representåm uma

sucessão de turbiditos porque não se verificou gr-àdação nas
láminès, nem irìtercàlações de mðtertaj 1ðmÍtico, emborà a presença
de cimento de carbor¡åto de cálcio Þossà ter obl jtterado estas
fe1ções. CLIFTON (I976) considerou que o cèráter plano-paràlelo de
aì.guns arenitos poder j.à ser originado pelo cåvålgåmento a baixo
ânqulo de ondul àções mui to pequenas, por fracas correntes
ir¡duzidås Þor ondås à profundidäde li¡nftrofe da suå influênciè;
contudo, a granulometr-ia destes are¡1í tos é màis orosseira do que
nos depósitos càlcfferos agui observådos_ E possfvel que os corÞos
mencronados da Formação Rio do Rasto representem làmas calcárias
pðssivämÈnte acurnuladås, sob condições muito cà1mas; ã cinentåção
cårÞonáticÀ Þode ter sido quase concomitante.

.A concreção de grèndes dimensões visfvel na parte inferior
dè fiq. I02 é de origem dÍaqenéticå. Há outràs concreções
calcáriàs cent j.métricàs à decimétrícas nå Formåçåo Rio do Rasto,
principalmentè na região da BR 376 e da esträda Reserva-Cândido cle

Àbreu. Ver j.f icou-se à presença de seÞtãrias no àf1orèmento ,¡\F/cp
224 da BR 376.

Rar-as rochås cäl'Jlf eras dà Formação Rio do Rasto
carðcteri zam-se pela presençà de i ntracl àstos de calcilutitos
esverdeâdos, èrredondados, cûm cercä dè 6 mm de diåmetro (fig.
I03) ; em åIguns intraclàstos foi possfvel constätar conclìås de
ostracodes e possfveÌs coprdlitos (figs. L04-L05); a matriz
äpr-esenta 9rãos de quartzo, feldspato, cimento àrgi loso e

carbonêjtÍco. Às vezes, os intrðclastos calcfferos podem àparecer
mistur'ädos å outrÒs pequenos intraclastos.

No calcário coqu j.nóide da reçião de Joåquim Távora,
descrito por ROHN & FÀIRCHILD (1986), a nðtriz é àreno-argilo-
micrftica e os biocalstos, dispostos de modo bästante ateåtório,
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são cor¡chès de bivàlves e estromätóIitos nodulares desenvolvi.dos
sobre conchas de bivalves (f\q.47.1) - Os pequenos espðços entre às
colunas dos estromatólitos àÞresentan peguenos bioclastos e
clmento esÞáticÒ, Þtiovàvelmente preci.pit,rdó àntes do
ret.rabalhåmento dos estromatdlitos (f iç.q7.4) . Outras ocorrêncièE
de calcãrios coquincii.des e cåracterfsticäs adicionàts såo
mencionadas r¡o càÞftulo "Bioestràtonomia".

De acordo com os critérios aqui. estabelecidos para a

distinção entre as Formações Teresinà e Rio do Rasto, não ocorrem
cðlcár j:os oolfticos nesta última unidäde. Entretðnto, vale
assir¡a1ar que tal litotosia foi observada bem Þróximo ðÕ "topo', da
Form,:ção Teresina, nà região de Santo Àntonio dä platina.

I .14. OIAi'IICTIToS (f ies. 55, 56, 58)
O afloramento ÀFlGp 30I, à 37,4 kÌn de Reservå, é bastanEe

compiexo em termos de estruturàs e de variedade de fácies
sedimentares. Àqui interessa mencionar que ocorre um diämictito
lenticulàr, em cujà b,rse e topo há umå superffcie de erosão (fig.
58). No corte observado, o diacmitito äpresentå espessura máximà
ieual a 1,2 m. suà extensão lateral aparentemente é pequena porque
r'¡ão há vestfgios do corÞo no corte do lado oposto dà esträda. O

diamict.ito é constitufdo por seixos e blocos ou mesmo màtàcões
intrafor¡nacionàis de åté 0,7 ¡n de comprimento, irrequlares ou
tabularesf com arestas gerälmente não arredondadas, etn måtriz
l'reterogêneå arenf ti.ca. Os clastos maioreE¡, conpostos por lamitos,
evidenciåm significètiva litificação das rochàÊ¡ anteE do seu
retråbðlhamento. Àpårentemente, há umå leve tendêncið de
granocrescência ascendente dos clastos, que evidenclà a
pârticipåção de quantidade relåtivàmente peguenå dà água no
proceaso deposicional. Està caracterfstica, assim como o contexto
geral do aflorãmento (vide capftulo "paleoambientes") sugere¡n que
o diamictito provavelmente corresponde à un depósito de fluxo de
detritos ("debris f1ow") (coLLINSON, IgZBa)

1.1.5. DEPósITos i'fosauEAÞOs (fiv. lOB)
No afLoramento do km 296,6 da BR 376 (AF/cp ZZ4), ènEre

arenitos provavelmente eó1icos na transição dä Formação Riô do
Råsto pärà å Pirambóiä, ocorre un nlvel de arenito måciço de
aproximadamente 0,6 m de espessurå, colr bolotâs argi losðs



t31

milimétricas a centimétr j.cas (fiÇ. 108); o arenito possivelmente é

interpretável. como regolito fóssi1. No afloràmento do km 109,4 da
BR 373, h¿i outro corpo semelhänte r com 0,2 ¡n de egl)essurè,
çradativamente mais çretado e mosqueado pärà o tol)o, encaixado
entÌ-e arenitos com estrâtificação cruzada acanalada e seixos
intraformaclon,ris.

1.16. DEPóSITC)S COÈl NóDULOS SILICOSOS (riq. I09) E OUTRÕS TIPOS DE

¡.lóDr.JLO5

No aflorãmento Àf-i/GP 23I , ç)róximo a Jacårezinho, fot
observðdÕ um nfvel lämftico com umâ mðssà de até O,Z m de
espessura, cönstitufda por ncjdulos silicosos àlterados, densamente
empacotados, passando a umå dlsposição mais diþerså pårå o topo
(fig. 109). os nóduIos têm cåróter botrioldâI e estão Iateralmente
interlrgådos, provðvelnente por processos eÞigenéticos. À origen
de tðis nóduIos àinda não foi investiqada, É possfveL que esteia
reÌèci.onèda à substitulção de mater j.al fosfático ou evðporf t j.co.

Nódulos de óxidos e hidróxidos predomì.nåntemente de ferro
ocorren em ärenitos muitÒ finos de diversos afloràmentos
Iat.eralmente correlacionáveis na estrada BR 277. Os nódulos
dpresentam diâmetros da ordem de 5 mm e são bastante friáveis em

compåração ao àrenito da mðtriz que os suÞortä.

1.17- DEPóslTos col.f GRETAS DE ÞEssEcActÍo (fis. tOZ)
Gretås de dessecação não fora¡n encontradas em grðnde

profusão na Formação Rio do Rasto. Nå região dà eaträdà Reserva-
cándido de Àbreu, de Sar¡to Àntônio dà platina e ràrämente em

outrâs áreàs, ocorrem è1çuns nfveis lamfticoe que apresentam
sretås muito råsås (nenos de l. mm de profundidåde) , formåndo
padrões poligonãis irregulares, com cerca de I c¡n de diåmetro.
Freqüent.emente, o materiä1. de preenchimento dàs fendas é

calcffero- Pr(jximo a Dorizon (ÀFlcP 79), num nfvel de arenito fino
lamltico, ocôrrem prováveis gretas de dessecação muito màiores (2

a 3 cm de largura, mais de I cm de profundidade), demârcàndo áreäs
poligonàis com mais de 0,5 m de diâmetro (fiq, I07).
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¿. RELAIõES ENTRE ÛS ÛEPóSITOS

No presente träbà1ho, não foram realizadås anáLises dè

ci,clici.dåde dos depósitos (änálises de cadeias de Markov) , Þorém
a L gumos tendênciås foram constatadas-

Os åreniitos com geometr j.a lobada e Laminação cruzada por
ondulações cavalgàntes f reqLientement.e intercðlàn arenitos com

lamir¡ação cruzada por ondulações de oscilação ou lamitos (fiq.
7I), indicando, respectivamente, o avanço de lobos em ásuàs nâis
rasas ou mäis Þrofundas, ou åindà, varíações reLätivåmente 9rðndes
do nfvel. de áquä. Os arenitos l,obådos, assirn como os arenitos
srçmciides, tåmbém Þodem estar truncados no topo por estratos de
areni to ondulðdos. No afloramento a 45,9 km de Reserva, os
areni.tos si,gmóides apàrentemente estão truncados por cåternária,
de comprimento de onda aproximàdamente igual a I ¡n (fiq. 83).

Os arenitos con laminação cruzäda por osci. lação, os
estratos de arenrtos ondulados e os depósitos heterolftrcos com

åcämamento ondulado e lenticular comumente se alternam nä
seqüência vertical, provàvelmente sempre indi.cando condições de
águas rasas e influenciðdàs por ondas (f iq. 85, I3l). Em diversàs
situações apårecem sobrepostos por ritmitos ou lamitos, indicando
è passägem pårå condições de águås mais I)rofundas.

Nos arenitos coln estratificação cruzadà ',hummocky,'
veríficou-se, muitås vezes, cìara superposlção por ðrenitos com

l3mi.naçõo cruzðda por ondul.açóes de oscr ì.aç,1o, depósitog
heterolfticos con àcamamento ondulädo,/lenticulår e, finalmente,
ritmitos ou Iamitos (aproximadamente como nð fiç. 79) i

laterâlmente, a varração pärece ser si.milär, porém não foi
satirsfäLoriðmentè observada peLa extensão normðImente pequenà dos
afloràmentos. À grådðção verticål i.ndicaria condições minçuantes
da energia do meio durante a deÞosição

Os cal.cários coquinóides, asgrm conìo a maiorta dàs rochäs
càlcárias ou cðìcfferas também ðpärecem relacionàdos aos depósitos
rnfluencj.ados por ondas. Às rårås fendas de dessecação foräm
verificadas no topo de bancos calcários./calcfferos e quàse nunca
em outras l ltologiðs.

Os àrenitos com estratif ircação cruzadà de grånde porte,
interpretådos como de oriqem eó1icð, comumente tèm a parte
inferlol: e å supet'ior mä] definidðs, màis ôu menos maciças. Foräm
encontrados I)rinclpålmente em âssociåção aos àrenitos com estratos
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ondulådos ou com laminåção cruzådà Þot- oscilàção, ou êindà, åos
depósitos heterolfticos com acðmadðmento ondulàdo ou lenticular
(afloramentos nå região de Dorizon) - Tàmbém há exenplos em que oa
arênitos eóIicos sobrepõem diretamente os lamitos (sem terem sido
conståtådas çretås de dessecação), como no câslo da fiq. 65 e da
parte superi,or dà fig. 78. O topo freqüente¡nente pLano dos corÞos
de arenitos eólicos deve representar o limite da Þorção
estabili.zada das dunas por subida do nfvel. do Ìençol. freáLico
(f ro. 64).

Os raros arenitoa com estratificåção cruzàda àcanáIadå e

seixos intraformacionais, interÞretàdoa co¡no bàrrås de canais,
foram encontrödos junto å deÞõsitos de dunas eólicas (figs. 60-61.)
ou em posição sotoposta a corpóg de arenitos de geometria lobada
(ex. : 30 km de Reservå) , diamictitos (fig. 55-58) ou possfvel
regol.ito fóssil (km 109,4 da BR 373). Seu limite inferior
çerålmente é erosivo, tanto sobre lamitos, como sobre outros
areni tos.

Finalmente, umå situação muito freqijente é a associação dos
Iençóis de arenitos ou arenitos tàbulares "maciços', com ritmttos e

lamitos (f iss. 77b, 78, 98-99).

3 . COLOR At,ÃO

Uma dàs caråcterfsticas mais marcantes da Formäção Rio do
Rasto, reconhecidà desde os trabalhos pioneiros sobre à Bàcià do
Paraná, é a pàssagem ascendente das litologias cinza e esverdeadas
dà båse dà u¡tidade påra as åvermelhadas. TaI càráter não é

exclusivo destà formàção, pois foi verificado en diversas outraa
unjrdades estratigráf j'.cas de ðproximådàmente isual idäde das
reeiões gondvânicas e extra-gondvånicas (WÀUGH, 1973). Nà Fornàção
Rio do Rasto, os nÍveis avermelhådos rnais baixos de cadå seção
colunèr não se encontram exatarnente na mesma Þosição
estratigráfica, l-ravendo tèmbém lit.otogias não avermelhadas em

alguns afloramentos, mesno prdxímos åo topo då formação. À cor
àvermelhåda deve-se nr¡r¡nal.mente à presença de óxidos de ferro não
hidratådos (hemâtità) disseminàdos nos lanitos, assim como nas
pelfculäs argilosas que recobrem og grãos dos åreni tos e nos
cimentos intersticiais areilosos dàs rochas. À1guns làni:tos
åpârecem mosqueädos por ação do intemperismo, havendo Þàrtes
descolorrdas (ou esverde,f dås) en adjacênciå å röfzes de ptántas
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atuåis (microambiente redutor), nos contåtos suÞeriores com

àrenitos muito permeáveis, ou nos planos de concentraçåo de

fósseis, os quais constituem zonàs preferenciàis de percolðção de

f luidos.
Os àrenitos mais f riávei:s geràImente são åmarelados,

provðvelmente pèlà quantidàde rnenor de cimento Iamftico, o qual
mais facilmente concentrària os pigmentos avernelhadoe.

À sênese ou a fonte dos óxidos de ferro nas rochas
Eed imentares e seu consequente avermelhamento, i sto é, se

singenéticà, epigenéticà ou äpenasr intemÞérica, além do aeu

sisnificado ðmbientä1, é assunto poIênico, Por exemplo, GÀMERMANN

(]979) concluiu que äs cores avermelhadas das I itoloaiðs da

Fornåção Estrada Nova no Rio Grande do SUI são resultantes de

alteração superficial, umå vez que os testemunhos de sondågens da

meE¡ma unidåde denons traran å predominânciå de coreg verde-
acinzentadas. contudo, análises de anostras de subsuperflcie dä

Formação Rio do Rasto nos Estados do Pèrðná e de santè cåtarina
revelaran a presençå de l itologiâs efetivðmente ävermelhädas
(NORTHFLEET et al. , 1969) .

Trådicionalmente, os sedimentos vermelhos ("red beds") t.êm

siLdo associados a c] imàs quentes áridos ou serni-áridoa, pois
vários autores consideraram os sedimentos vermelhos de alguns
desertos como um modelo atual de origem dos "red beds"
continentais antigos (àpud TURNER, 1980). Na realidade, uma vez

existindo fons de ferro disponfveis. o estabel.ecimento da cor
avermelhada depende exclusivarnente das condiçõee que favorecern a

formåção da hematita, ou sejä, meio oxidànte e umà quantidade
mfnima de umidade Þarå que as reações qufmicas se processen.
segundo TURNER (1980) , a hematita não detrftica das rochâs
sedimentares senÞre se originaria durånte a diagênese; deste modo,

mesmo os depdsitos marinhos Þoderíän adquirir cor avermelhada

àtravés då diagênese, contänto que fossem estabelecidas condições
sufícientemente oxidantes nas soluções Þerco1äntes entre os grãos.

Entretanto, PyE (I983) considerou gue nos depósitos de orìgem
màrinhð normålmente prevaleceriam condições redutoras pela grande

quantidade de matéria orqânica misturada (derivada princiÞàLmente
de fitoplâncton) ì è måtéria orgânica constituiria un poderoso

açente redutor e håveria estabelecimentô de condições oxidantes
åpenas nos meios onde a suå proporção é menor ç¡ue 0,3 t.
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cHIGNONE (L979) åcredíta que oa pig¡nèntoa das cånådàs
vermelhas àtribufdàs ao Àndar Dom Joåo da Bacia do Recôncavo,
principåLmente dä Formàção Àliançð, seriam detrfticos e derivådos
de solos 1äterftrcos. A predominâncià de t,errf genos finos nesta
formação refletiria abundante produçåô de aolos nos arredores da
båcia, o gue terià exigido condições úmidas na fonte sedÍmentar. À

ir¡terpretåção de que ð cor é primária (geradä na fonte sedimentar)
serra sustentadä pela homogeneidàde da coLoração das rochàs.
GHIGNONE (1979) julsou que o nÍvel dès águas na bàcia deposicional
deveria ter flutuadù inceËsantemente, de ðcordo com as estàções
úmidðs e sec¿¡s, o que teriå Þermitido å expoaiçåo periódica de
sedimentos ao ar e a instalação de condições oxi.dantes. Às
considerações sobre as ca¡nadas vermelhas da Formåção Al iancá
talvez sejam extraÞoÌáveis para à Formåção Rio do Rasto.

concluindo, parece razr¡ável ädmitir que å tränsição das
l itolc'gias cinzentas ou esverdeådas pära as ãvermelhadàs da
Formàção Rio do Rasto signifique, pelo menoE , que houwe umà

dlminuição da produtividade e,/ou dä capacidade de inclusão e de
preservâção de matéria ôrsånicå nos depósitos sedimentares, e

possivelmente um åumento do aporte de detritos laterfticos, como

resultådo de um incremento significàtivo da influência
continental.
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E IOESTRATÛNO¡tIA

Na literäturð qèolóqicå/pðleontológicà, os fósseis
dl-¡ål isådos sob o ponto de vista sedimentår têm sido pratiÈômente
apenàs os restos vegetä i s de ambi entes geradores de carvão
(GÀSTÀLDO, l982; CTJNEO, L9B3; SCOTT & CoLLINSON, I983; WNUK L
PFEFFERXORN, l9e7) e as conchas ou restos esquelet.àis carbonáticos
de àmbientes marinhos rðsos, sujeitos à influéncià de tempestades
E,/OU de mùrés (BRENNER & DAVIES, Tg73; sFEcHT & BRENNER, 1979¡
DODD & STÀNTON, I981; SEILÀCHER, l982a; ÀlGNEB, 1985; KIDWELL,
1.986; REHFELD, 1986; FURSICH & KIRKLÀND, 1986; FURSTCH & oscHMANN,
I986) . Entre os poucos àutores que abordåm à bioestratonomia de
vegetðis fósseis em ðmbientes nåo redut,ot-es, cabe mencionar
SCHEIHING & PFEFFERKORN (1984) , HILL S. GIBSON (1986) , ÀNDREIS Et
ù1. (1986) , SANÞER (1987) e SPICER & woLFE (1987) .

KIDf^tELL (I986) apresentou uma cldssificaçåo dos tipos de
concentrações de bioclastos esqueletais conforme ð sua Þosição
relativð nos estratos e a presençå ou não de superflcies de erosão
ou de omissåo. Tàmbém enumerora os possfveis modos de concentraçäo
dos bioclastos em um estrðto; Þor remoção dos sedimentos
terrfgenos já depositàdos; Þor fr,rcionamento granulométrico entre
os bioclastos e os terrfgenos nos processos que envolvem suspengão
e redèposição; è, por sedimentação e,/ou acumuLação terrfqenð
inexpressiva, tånto por indisponibi I idade de Þàrtfculas
inorgånicas, como Þe1ð sua passagem transitóriå atråvés do sftio
deÞosicional. Nä Formåção Rio do Rasto, os restos orgánicos foràm
concentrados predom i nðnt ement e por processos de fracionamento
gl-ànulométrico, Þorém nem sèmÞre estes se comportaram como
pðrtfculas mðis "Þesadås" que as terrfgenas.

Nâ tåbe1d I é apresentado um resumo dos tipos de fósseis
encontrados na unidÀde estudada, sua concentraçåo reIàtiva, suð
orientaçåo em relðçåo do acämanento e og Þrováveis processos
envôlvidos. É necessário reconhecer que ð clàssificaçåo
bioestratonðm1cå dos fósseis é de càráter Þrel iminar e
provavelmente aindä muito incompleta, sustentada por quantidade
n,lo muito grðnde de d,tdos. Ainda åssim, às considerðções à seguir
parecem demonstrar quÈ este tiÞo de abordagem permite substanciar
razoavelnente bem algumas das interÞretaçõeg inferidôs
anteriormènte através das l itoloqias e das estruturðs
sed imentares.



1. RESTOS OÑGAIiICOS PARA*AUTdCTONES E ALóCTONES

Os fósseis pàrä-aulóctones e aldctones referem-se,
resÞectivemente, aos restùs orqå¡licos levemènte mobil.izados
(praticamente jä slfu) e ðos trànspörtados, Ainda existe o termo
"hipautóctone", que diz respeito, por exemÞ1o, ¡os restos vesetåig
quÈ sofreràm transporte insiqnificantÈ, cono nas turfas ou nos
corpc,s de águ,r próximos a comunidades vegetðis produtoräs desteg
restos (MEYEN, I987). Aqui são consideradas trës possibilidðdes na
depoBição dos restos orgånicos pðra-autóctones e ¡ldctones: pelä
ação de ondas e pela ação de correntes de turbidez-

l.i.. Dep<ísitos influenciados por ondas,
os depdsitos orisinados pela açåo de ondas podem ser

identificådos Þèlàs cðräcterfst.icas sedimentåres ðnteriormånte
mencionadðs e/ou pelo emp,lcot,¡mentô cäracterfstico dos fósseis,
Nestes dÈpdsitos, em geral , foram encontrados fósseis que se
comportðrðm cono pürtfculðs mäis "pesadas" que Õs outrÒs
sedrmentos terrfgenos, mas também há exceções (por exemÞlo, no
ca sc) de restos vegetais).

Em termos genéricos, as ondås concentraram os restos
orgånicos das seçuintes maneirås: a) por fräcionðflento
qranulométrico, com suspensåo e redeposição dos biocl.astos (para-
autdctones): b) idem, envolvendo o trônsporte dos bioclastos
(d1óctones) ; c) possivelmente Þor remoção doE sedimentos mùis
f r nos entre os bioclastos.

1.I.1, Tenpesi ¡tos
Um calcário coquindide da região de Joaguim Távora,

descríto em RoHN 8. FAIRCHILD (1986) constLtui o exemplô mais
tfpico em relðçåo aos fósseis depositados sob influênclð de ondas
dÈ tempestades (f.is. 47). Infelizmente, a análise bâseia-se ðÞenðs
numà amostra, doada pelo qeóloqo d.Francisconi (CpRM), nåo tenclo
sido possfvel localizar o resÞectivo nfvel no afloramento de
procÈdê¡rcia. Nestå amÒstra, representando um pðcote c¡lcárro de
pelo menos I2 crn de espessurä, l'!á misturä cðdtica de corlchðs de
biv¡Ives e nódulos estromatolfticos. Cônforme citðdo
ðnteriormer¡te, os Èstt'omätó1it.os ðpresentåm Þðdrão col.unår,
tåbuIar ou tnternediário, reflÈtÍndo ð suü ori,lem em

micrc)ðmblentes ligeiramente distintos. À misturð dos dÍf èret.rtès
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tipús r'ì å rnesma ämostra Þermite classificá-Ios, pelo ¡nenos, como
pðrù-.,rutúctùlles (senåo ål.dctc,nes) . os Èstromatól itos provavel.nente
estdvåm em frðnco desenvolvimento até o momènto do ever¡to
energético que os rem,:,bilizc,u e seÞultou (ROHN & FAIRCHILÞ, l9g6),
ÀlgurTìas dàs col'lcl'rås de bivälves da ðmostra estudadð pÒdem tËr sido
trdzidas de reqiões mais dlstantes. provävelmente, jé håvj:a
cc,r'icerltr-ðçåo prévia de üonchas tìà área, ag quaiB teriam
constitufdo o úDj.co substrato sut-icientemente duro, estável. e

el.evådo pàt-ã å prol iferåçgo dès esteit-as alçál icas. Um eve¡lto
rei,rcionùdo h temÞest,rde cleve ter siclú suficie¡tte parù um,r

¡rodif ic:açåo ÈlrNÞ1etå dås c(ì¡idiçöes do tundo corÞo àquoso, dè modo
que não devè tÈr- Þermrtido, ¡ curto pråzo, uma novä colonizäçåo
Þor ÈstÈi r'ås aIqálicàs.

Nos outros åfloramentos em que também ocorrem nódulos
estrorÌatol.f ticos, os b j.ocl.ðstos estão mènos concentrados, porém
podem ter sÍdo dep!-,sitðdos de mo(lo semelhante, Todos estes
deÞdsÍtos pärecem idênticos aos "tempestitos conchfferos" ("shel. ly
tempestites" sensu SEILACHER, l9g2¡) , descritos Þor BRENNER E

T,ÀVIES (I973) , SPECHT Ù. BRENNER (L979) , sEILÀCHEB (1982å) , ÀIGNER
(1985) , KrÞt4tELL (1986) , REHFELD (].9S6) , FURSTCH & KTRKLÀND (1986) ,

FijRSIcH r, OSCHMAN (1986) e outros.
A1ém dos c,t 1rár i os coqu i nó ides com nddulos

'estr'Õmðlolfticos, há outr'ls prováveis tempestitos corrchfferÒs nð
Formação Bio do R,lsto. No ðf loramento ÀF,/Gp 230, prdximo a

Jåcarezinho, os biocldstos dos calcáriog coquinóides são pequenås
conchas de brva.Ives recristal i zadas, densamente emÞacotadaB, nd
¡nåioria clesåt-ticul.ådas e, às vezes, frãgmentadðs (f iq, 120), os
Éstr-ütoB tèm 3 å 5 cm cìe esÞessurã e extensåo lateral de poucos
metr-os, poderrdo aÞt-esèntår, nð Þåse, Þèquenos intraclastos
Iamfticos mistur,ådos com äs canchas. o nrfmero de bioclastos
diminui Þåra o topo.

No åf Ior,fmerrto AFlcp 23L, os bioeLastÒs, concentrrdos num
pðcote de apr-oximadämerlte l0 cm de esÞessurå, såo represerrtadog
por prováveis fragmentos de oggos (fí9s. ll0-l1Z).

No ãf IùråmÈt.lto r¡F/Gp 249, Þróximo a Santo Ànt(¡rrio da
Platinù, hd qrandes concentr¡ções de conchostráceos nos 2 a 4

c:ej]tÍmetros bäsàis de årÈnitos cöIcfferos de 30 ô .10 cm de
espessut',1 (fis. ll8), Os fússÈis ðpärecem sustèntados peJ.e matriz
e a sua freqüência diminui para o topo. provavelme¡rte, o båixo
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peso egpecffico dos cotlchos t ráceos , comparativamente åo dos
sedimentÒs arenosirs, näo Þermitiu un empåcotàmento mais denso nð
båse. No mesmo ðfIorèmento, há ¡rf veis coquinóides milimétricos de
bivalves (fiq. I22.I), os quais våo sendo substitufdôs
¡scendentemente por Èorrclìost.ráceos, o que moströ claràmènte os
efeitos do fracionðmento çrðnulométrico. Àindù no åfloramento
ÀF/cP 249, há um nfvel com grande concentråçåo de cðules de
P.r.l'.tc'dJatl,J res (f ig, Il5) , p,1rüiùLtnente orientädos (direção
aproximada N-s) , encontrados junto a åIguns bivalves de dimensões
relåtivamente grandes e com valvas articuladas fechädðs em Þosição
hilrizontal. o fðto destes cauleg estarem junto aos bìo'Jl.astos màis
"Þesados" (cÐrìchüs de bivalves) sugere que os prime j,ros est,lvðm
Þrevi.åmeDte er-¡chärcðdos por á9uå, ou mesmo com a cavidade dd
medul.r já Þarci,r1m,:utr ÞreenchÍda por sedimentos, o que teria
c(,ïìÞâtib11i zado å sua velocidade de decantðçåo aquela dos
bivðIves. À ol-ient,rção dos cðules obviümenLe evidencia ö
participaçãÕ de corrÈr-¡tes llo Þl-ocesso.

No ,lf loramento ÀFlGp 289, na estrá,1,f, Reservå-Cåndido de
Àbreu, nurn pacote ðrenftiÈÐ de aproximadamente I5 cm de esÞessura,
ocorrem bivalves concentrùdos nà base (comÞreendendo espessura
mer')or gue I cm), pequenos gåstrópodes rrè porção média (espessura
iguaI a 7-10 cm) e conchostráÈeos nö porçåo suÞÉrior,
apårenlemente tðmbémdenot,indo fracionamento qrànulométrico dos
bioclastos. À quantidùde cle mðtriz é retativåmente grànde (årenito
fino a muito fino, gradando pðrå sil.tito) e os fósseis estão
organi.z,rdos äproxim,lclameDtÉ em planos, de modo semelhðnte à

disÞc,sição däs pÈlotàs fecðis num arenito de tempestade laminado,
ilustr-ado por REINEjCK 6. SINGH (I972). No åfloràmento ÀF,/cp 263 na
BR 373 há um Þðcote 'coquinciide (na real.idade, com fósseis
preservados ùÞena9 sob a forma de motdes) , que âpresentð brvülvèg
rlesàrticulðd(ìs donùentrödÒs princiÞalmente nùs 3-4 centÍmetros
basã1s e (,stråc(:,des nos 25-30 centfmetros restantes (fie . 46¡, ao*
Éstreità fàixå transi':ionðl e¡ltre as duös porções. À quantidåde de
ostrùcödes é tåcr gt-a[rde que estes ,]Þðrentemente cônstitufråm a

matriz sedimer¡tar das bivalves r¡a fåixä transicion¿1, É provável
que ú måic,l' Þärte dos sÈdimÉr'ltos terrfgenos tenha sido introduzida
pÕsteriormente por 1ìrfillråçåo mecår¡icð a partir das ca¡Ìãdäg
ad jacerrtes aindü inconsol tc'ladas, ù exÈmplo dos temÞestitos
conchfferos descritos Þor KRETSÀ (I9Bl). Supõe-se gue as carapðças
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de ostr-ãsodes já estivessem bastante concentrðdas ä¡1tes do èvento
enel.get j.ùÒ que as reorgar]izou. Àlql(ns ¡-aros bivaLves ocorrem
disÞersos na pol-çåo mais superior do påcùte¡ o que é de se esperàr
nos depósitos infLuerìciados ÞÈ1,1 ação de ondðs.

No àfIôramentó ÀFlGp 272 (BR 277) há um Þacote com srande
concentrâção de bivalves na porção båsål (eBpessura de 1,S cm),
påssarrdo påra uma Þorçåo çom bivalves mais esparsos, (espessura
aproximådå de B cm, fis. 1L4), sucedidã por utna porçäo com raros
bivålves, tÒdos con å suÞerffcie convexa pärå cima, e prováveis
fusirnitos (fiq. 45). DoDD 6. STÀNTON (1981) e FURSICH & KIRKLÀND
(1986), èntre outros, mÈnclonaran que, no caso de ação de ondðs,
as valvas ,tÞareceriam orientadas com ð superffcie convexð Þara
cimð ðpenäs se estas t ivessem sido colocadas totalmente em

suspensåù; uma condiçåo adicional seria ð äusência de sedimentos
retidos tlö ÞorçSo cöncðvð das valvas. Por outt-o làdo, as valvas de
biv¡lves teriam ot'ientaçgo aleatúria nos tempestitos de n¡turez¡
residu,rl, se ðs o¡ldas tivessem proÞorciùnado somente a simÞles
rèmoçåc, dcrs sÈd1rîet'rtÞB terrfgenos entre ås conchðs. Egtas t,lmbém
poderiam ådquirir ùrier¡t,lç5o å1eötdrið por subseqUente
biuturbaçåo, Pör-tat'lto, os bivðlves d,1 mèiori,r dos temÞestitùs cla

Formaçåo Rio do Rdsto nåo devem ter sido colocàdos totalmente em

suspensão ou forrnaram umà mùssa demasiado densa para ter permitidó
suä deposiçåo individualmente em eguillbrio.

Apesär dÕs dÍvel'sos critérios citðdos, alguns pacotes
coguinóides ¡rão calclferos dà Formàção Rio do Rasto såo
interpretados com certa reservð, pois há outros Þrocessos, à1ém cle

f ùrtès orìdås (com ö pðrt iùipação de correntes) , que Þoder.rì ter sido
c,iÞazes de provocar fracio¡r¡mentü granulométrico dos biocldstos
(por ezemÞ1o, cot'rÈr¡tès de turlridez), No afloråmento AFlcp 26S (BR

373) há um estr-,ttc, de ðrenitc, fino (com espessura àproximådamente
içual a 0,5 m) de äpðréncia möciçå, onde se verificå 4 conjuntos
distintos de fósseis em sucessão verticä1, havel]do pässagem
grådativà de um parå o outro: a) bivalves e ostrðcodeg, formando
coquinð (rêpresentada somente Þor moldè3) ; b) conchÕstrácèos,
escðmås de peixÈ e folllås GlossÒpterlei c) sementes; d) restos
vegetais peque¡1os e muito frðgme¡ltados. o àrenito é golrreposto
abruptåménte por um làmito, aparentemeltte não havendo seÞarðçåo
por suÞèrflcie de diastema. gegundú sEILÀCHER (1982b), å ausència
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dÈ passãgem gradåtÍvô entre arenitos e Iaftitos podÈ constitui'.r um

critériô ðdiclonåì pdra o reconhecimento de tempestitos.

I.L2. Outros deprísitos influenciada= por ondas
os deprjsitos fossilfferos influenciados por ondas de menor

IÌaqDitude que äs dÈ tÈmpestade såo f ,¡ci lmente reconhecfveis quando
aprese¡ltnm acåmarîento lerrticular/ondulðdo ("1trlsen"/"rrðvy',),
Al Quns exerÌÞl.t,s f orarn verif i ùðdos nos ,1f lúr-ðme¡ltoB ÀF,/Lìp 2Itr , 249,
305 (LÌoricl'rc'strácjeos) , 23] 234, 253, 285, 286 (escamðs de Þeixe) ,

24I , 246, 255 (esc,frTìús de Þeixe e conchostrdceos), 250 (lentes com

colicentrðção de es!:amås de peixes), 289 (ÞrincrÞalmente
conciìostrdr-jeÒ3) , e ðind,ì Þossivelmente no ÀF,/cp 22I
(cc)r-rchostráceos) . A mðiót-iå dos afloramentos citados está
localizada no llordeste do Estado do pår,1rr,l , os fósseis ocorrem em

qrande ou peguenð àbul)dåncia, em gerðI, concentrddÒs de modo bem

clef inido ûo lcJnço de um¡ Ou màis supèrf lcies I j. gei ramente
ondulådas. Às litoloqias são predominåntemente lamfticås, às vezes
cdlclf er,ls, e o a'J,fmàmÉnto lenti,:ular/ondulado é illciÞiente, pouco
mðrcàdo, sem gr-,rndÈs corrtrastes grarrulométt-icos, eventuàlmente
ùÞr.,ximùndo-se ,tó padrüo rftmico. No afloramento AF/Gp 249, ùIém
då presença de tempestitos, há depósitos i.nfluenciðdos por ondäs
m¡ig frðúas, tendo sido também encontraclo um nlvel em que os
co¡rchostrácec)s colldíciotlðram mål-cas Èm ct-escente (f iS. Ilg),
evrderìciándo fåseB com Þredominåncia da aç,Io de correntes.

Há dr¡vidås em relåçåo ðo afloràmènto ÀFlcp 24L (estradð
Ribeirão do Pinhal-Jundiaf do Sul), onde os conchÒstráceos, com

valvas artÍculddðg fechadðs, estão organizados em bðndðs de
apÌ'oximadðmentÈ I cm de largura, concordantes ao åcamàmento,
retilÍneas, ccrm älqumas dicotomÍås em baixo ånsulo (fi9s. I22,3-
4) . As barìdàs aparerrtemente corresÞondem ,t tubos cÕmpäctàdôs e

t'epetem-se em dtversos t]Íveis, num Þåcote de màis de 40 cm de
espessurJ. Mediu-se a orietltaç,lo de 20 bandas; ðdmi tindc, Lrma

tolÈråncia de 20"', obteve-se os seguintes resultaclos: Z0 t -
direção N-S; L5 t - dirÉção N40t^r; L5 g - direção NB0h,; às ùutrås
díreções tém representåtividrde cìé 10 t ou menor. Notou-se que há
mais band,ls de direçåo NW do que NE. Em älgumas bðndðs há escamas
de peixe, descartando a ìlipótese de que ð estranhð organizaçåo dos
co:rchostrúceos reflitå ÀrrcÒràgem a al.quma estrutura alorrqada (por
exempl.o, alq,rs). O fatô dos conchostráceos estarem i.nteiros, com

as vðl.v,1s ðrticr¿l,;.das f ech,tdð9, e ð osort-ënLri,i dðs diùotomiðs dås



faizas tornðm pouco Þr-úv,lvel que estös crorresÞondam a cjoÞróIitos
ou .ì restos intestlnðis de anilÌðis de måior porte. As medidàs da
ÒriÈrrtðção dos tubos não Þarecem sustentär ð hipótesè de que hðjð
reldção ä feições päl.eogeomorfoldqicas (linha de costä,
desembocadura de rios, etc). Àirrda precisð ser investrgðdo, se ðs
estruturðs Iineares com ûs fósseis não pôdem equivaler a gretas de
dessecação relðtivðmente qrandes, À rlllerÞretação destas
estrLrtur-ùs, Þor eDquarrLo, é deixdd,t em ðbÉrto,

No ðfloramento ÀFlcp 270 (BR 277) ocorrem fr-ðqmentos de
c,lules muÍto mal pl'eservados em diversos nfveis de um arenrto
fino, com Íncipj.Ènte ac¡mame¡lto tenticular, aù lonÈÕ de Z0-30 cm

de espessut',1 . o est,ido früqmÉntário dos fdsseis pode evidenciar um

cer-tc, rÈtr-åbdlhdmento Þor ot-rcìðs, o qual. , rro entanto, rråo deve ter
srdo muito prolongado (senão, teria ocorriclo màior decompösiç,lo
quÍmicð),

Àlém dos sasos mencion¡dos åcima, na Formüção Rio clo Rùsto
å1ndå existem depdsttos fossi I fferos càractèrizådos por matri z

sÍlticå ou de drenrto muito fino (às vezes, calclfero), côìn
fratura conchordal, estruturð ðparentemente måciça ou com
rncr.ÞieDtes ondul,lções, prðtlcamente não reconhecfvels, onde os
fósseis geralmente eståo disÞersos e I-¡omo qeneament e ,Jistr-ibufdos-
sao prel iminal-mente conslderadog como rnfLuenciådos pÒr ondås pel.o
cùllteåto geräl em que se itiserem e Þela falta de evidènciåg a

f avrrr de outras interpret,rções. ExemÞlÒs destes depósitos ocorrem
nos segulntes af lorarnentos; ÀFlGp 157 (um Þacote com peccrÞterfdeas
fr-agment¡d¡s - figs. 43.l-2, 43,4-S, e outro com conchostrdceos) ,

238 (cor)chostráceos. ostrúcodes e escdmås dÈ peixe) , 27Z, Zg6
(esc¡mas cie peixe) , 24g (nfvei com restos vÈqet,iis) , 27I
(conclrostrúceos e frdgmentos possivelme¡rte de sphenophyJ lut¡r) , 30I
(cdules frågment.Àdos) e 307 (nfve1 Ùom conchostráceos) Nos casos
eìT que õ comÞosição da täfÒcenose é collst,tnte da base ao topo do
deÞósrtÒ, torDã-se especulåtivo determinàr se este fùi acumulädo
nuln útli co episódlo ou grådativãmente, Þor um tempo prolôngðdo, por
exemplÒ, ü acumulaçáo de conchostráceos, mesmo sob irìf Iuència cle
(-'ndàs, pode ter ocorrido grådütivðmente; ðs poÞuIações que
ocupdråm um determi¡rado corpo de águo, ð exemplo dos
conchostráceos atuais, Þoderldm representar gerações sucessivàg
das mesmas espéciès por longos intervalos de tÈmpÒ;
ðdici'Jnðlrnellte, ,r Þresel-v,lção destes orgal]ismos nãÒ deve ter
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clepe¡-rdrdo obrigàtorÍåmet-rte de um t"ápidù sepult,tmento. No entantÒ,
a situaç,1o é distlnta no caso de megafósseis vegetais; no
äfLorúmento AF/GP I57, ùs pecopterfdeas ocorren cono pfnulas ou
comc, ÞinaB frùgmentadas (fiqs. 43,l-2, 43.4-5) , distribufdas de

rìlÒdÕ ålÉätcirio nL¡m pacote 1ðmltico de 30-40 cm de espessurå, con
aparència maciçð, posiciotìaclo entre depúsitos infLuenciados Þor
or:rdas; apesar da fràgmentação mecånica, as ÞecoterfdÈàg
aÞårentèmente não foram submetidas à decorÌposiçäo quf mic,l ,

sugerindo sÈÞultamento reIðtívamente rápido; dådå è homoge¡teidôde
da composição dó assembLéiù florfstica da base pärà o topo do
parrote, suÞõe-se que este tenha sÍdo depÒsitådo de modo mais ou
merrú s cúnt fnuo .

Há dúv¡.dds m,riores quùntù à origem dos depúsit.os clos
afloramerrtos ÀF,/cp 173 (cor¡chostráceÒs) , 19S (concllostráceos e

es(ömãs cle peixe) , 273 (bivalves e gùstrópodes) , Z9l
(.ûlLissopterls) e 308 (co¡lchostráceos e parâõaldültes),

1.2. Acão d€ correñtrs d€ turbidez
Entre ðs litoloqias obge¡-vadas na FormåçäÕ Rio do Rasto,

podem ser cldss j.f icados como turbiditos os lençóÍs de arenito,
alquns pðcotes de Iåmitc,s e os ritmitos.

conforme já explicðdo, a expressåo "turbidito Iamf tico', é

ûguí ut i I i zúdà Þårð Èxpress,f r c,¡maclas grådadas de gr.¡nde extensão
lãterdl , ðproximådðmente tabulares ao nfvel de afloramento,
provavelmente àcumlrladas ,f Þartir do trðnsporte de nuvens de
sedimentos em suspensão. À ausêr¡cia de estruturas internås (exceto
o c,rráter qrðnodecresÈente) e a falta de base erosivå e de
bioturbaç&o (salvo eventual mcrsquearnento nå porç5o suÞerior)
parecem corrobol'èr a oriqem por correntes de turbidez de baix,l
del1sidåde. Nos 1åmitos mäis espessos, os fósseis alócto¡res
qeralmÈnte consentt-,fm-se nÕ topr) das camaclas, em porções cle poucos
cer-¡tfmetros de egÞegsut'a. Nestås Þorçöes, á composiçåo das
assembléias sempre parece ser constante nð direção vertical. (a não
sÈr que hðjå turbiditos superÞostos, cujos l imites não sejam
perceptfveis nås exÞosiçöes) poÌ.am observados måis de 50 Iamitos
turbidfticos fossilfferos, com Èspèssuràs de alguns cÈntÍmetros ð
poucos decfmetros, Ðestes 50, cerc¡ de 30 são fin¡mente lümin,tdos
èm virtude à grande concentraçåo de fdsseis (70 å dos lamitos -
contém somente megaf r.lsseis veqetais; 20 3 - só conchostr,lceos; 5 å

- só escämàs de peixes; 5 t - meg,lf ósseis vegetais jrrrrtamente com
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corlchöst.r-áceos) . Nos 20 afloràmentos restðntes, os lðmitos
fossí I fferos têm caráter totalmente màciço (80 å dos Lamitos
Lrorltèm somente concll!ìstrácÈcrs; 20 t - sd mèqðf ósseis vegetðig) , os
fósseis encontrådos rlos rÍtmitos (ondè cada par corresponderia a

um tur-bidtto) ocorrem bem mðis dispersos nos Þ1ànos de acåmðmento
(ex, ; fis, 96) . um poucÕ mais da netade dos pacotes rftmicos
tossrlfferos årrä1isãdos (j.4 èntre 27) rrão mosträ vdriàções
siqniflcativas Da c(:)mÞosiçáo das assembléias na dirÈç5o vertic,rl
(Þrincipdlmente no ù,tso de colichostr,lceos, escãmäs de Þelxes e

raros bivalves, com!') no af loramento AF/(jp 170). Entretðnto, outr-os
pùÈotes rltmicos fossilffer-os ðÞrèsÉr'ltåm composição vðt-i,lvel de um

pål- Þar',r o segurllte (princ:itpalmentÈ no c,tso de megafósseis
vegetais) .

No öf Ior,lftento ÀF,/cp l.68 ocorrem Þelo menos 5 prováveig
t.urbidit.os l.¡mf ticos (com esÞessura médiù de 0,4 m); èm 2 nrveis
rntercalðm-se arenilog, ðpdrentÈmente com qeometri,r lobada, o que
deve conflrmår que todå å área estavã sujettð å inväsão por fLuxos
hiperpic.n,lis, porém cúm variações do nf vel clå águ,t. prúx1mù ðo
tc'rpo do segundo turbidito l,lmf tico cotlcentram-se ÞrinciÞalmente
pecopter-f cleùs; nos outl'Ðs corpos há åbundånciô dè par.lcaJår,J tés
sp, 2 e SëhizÒneuÍa qÒndvdnensls homoqeneamente misturados; no
turbidito mörs superior foram adicionalmente verif ic,tdos
r-epr-eser'¡tdÌrtes de I lexoJdephyl lum ÞerniÇun.

No äflorúmerrto AF,/GP 79, próximo a Þorizon, há um¡ sucess,So
de nfvèis fossllfferos por rnais de 1,5 m de esÞessurð de lðmito,
ocorrem porções com Þredc,minåncia de conshostráceos, outros com
grûnde quànticldde de GJÚssepreri9, å1gumðs com abundåncið t-ðzoável
de gpheDophyllun óu rar,ls f ilicfne,rs, raros bivalves, sementes e,
f ir¡almente, hd vários rrfveis com misturå mais ou menos homogéneå
destÈs elementos. o pacote é Iimitado n,f b,ise por arenito
ðpårentemellte edlrco, Às pàrtes màis inferrores do pðcote
f ùss j. lffero aÞresentam Þðrt1ção Bequr.rdo pLanos paralÈlos; ocorrem
ãLçLamas Þequerrås irrtercalações mais ðrenosås (tençóis de arenitos
de ¡té I cm de egpessura) e Lfm nf vel. com concr-eções de cdlcário,
Ellì direçãô ðo topo decresce ð diversidúde e ð quàntidðde de
fósseis, per-srstirrdo pratrù,1mente apenas rs qlossoÞterÍdeas; o

lat¡ito assume cår,lter ÞrðticåmeÌLe màciçÕ com fratura concltoidà1.
Toclo o pacote fossilffet-o dÉve reÞresentär vários turbiclitos
superpostos. Este é segurdr: por arelliLo com ÈstI:atificação cruzðdä
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esfelrófitas concentrðd()s

À1ém dós ritmitós e dos l,rmitos turbidfticos, oncle os
fósseis ðpar-ecem coricentrados ÞreÞonderåntemerìte r¡a pårtè superior
de cad¡ cama<ì¡ ou par rftmicÒ, ainda há provéveis turþiditos mais
årÈufticos, em que os fdsseis aparecem concentràdos na bàse, no
r"¡fvel equiv,tlentÈ ä (-, intÈrvalo TÀ do mc,del.o de tut-bÍcìitos cle Beumù
(apud WÀLKER, 1979). Tù1 cðráter foi observùdo, Þor exefipIo, em

reläção àos restos de peixes do aflor¡mento AF/cp 304 (fiq, 7g),
clð Serrä do cðdeðdo. No mesmo afLoramento, foram encontrados
rÉstos de tÉtrapüdes (BÀRBEREN¡\ et aì. , 1980) , p(ìrém não há
lnf ormüções drBp(rrrÍvers sobre a bi{)egtretol]omt a.

À origenr de alçung deÞôsitos cÕm gråndes concerrtràções de
bivåives äirrda ngo foi satisfatorlðmente esclðrecidð. Estes corpos
tém ,rÞrc,xrm,lcl,lment.È 4 cm de esÞesejur-,r, exterrsåo lðterà1
reldtrv,tment.e grarrde (ulträpússãndo, pel.rì meDos, urnð dezena de
mÈtros) e sã(ì constitufdùs qrr,jse gue excì.usivamente por arenitÒ
frno argi loso cotn gr-ande profusão de moìdes de bivalves,
l'eÞr-Ésentandc' Lrm Þåcrote oriçrnalmerrtÈ coquinóide. O contðto bùsðl
dos depósttos Þarece ser erosivo, As våIvas das çonclìas ocorretr
årticulådðs f ec.hadås ou isoladas, ðpresentando dispos jiçåo
hc,l-i zo¡tål ou cðóttcð. A diverstdade Þo(le chegär å 3 esÞécies (ou
maisl). gÈ c,s depúsitos estivÈssÈm nl¡m contexto de lrtoloçias
irrf lueùçl.adö.s pör or¡dds, eles certåmente seriam identif i,c¡dos como
tempÉstitùs. Colltudù, os depcisÍtos aparecerTì intercðlðdos entre
Lan j.tos provavelmente turbidfticos (por exemplo, nos af l.oramentos
ÀF./GP I92 e 295 n,t BR 277), onde não há quàlquer evtdència de
,ltivid,åde de orldðs, Eles tålvez possår'rì ser interpretados como
residuaig pela pass,1gÈm de üorrellteg unidireciÖrrais (por exempl.o,
pe).a paSs.fgem de cc¡rr-elltes de retot-no - "rip currents" - nð fäse
minguarltÉ de um,1 tÉmÞestùde, à quûI tÈriù origlnûdo, nas reglões
IÌais distais, umä corrente de turbidez).

outro cot-Þú que suscitd aIçuma dúvida é um calc,lrio
coguir¡óide de Jacårezr¡hö (ÀF,/cP 230), intercàlàdo entre dors
cor-pos de geoinetria siç¡móidÉ (fi9. IZI) , O nlvel fossÌ I ffero tem
ðté I cn de esÞessut-a e pequena extensåo lateral (da ot-dem <ìe

metros). Os f cisseis são Ì'eÞrÈsellÈådos pôr bivalves em estðdc)
desarticulado e rùzoðvelmente selec j.oDados quänto ao tðn.tnho
(ce¡'cr¡ de 6 mrn clÈ cc,mprimÈt-rto) , o que in<lica, cèrt.tmÈnte, um
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sirlÌrif icðtivo retråballldmer¡to. NÒ r'rìesmo úf lorämerlto ocor-rem alguns
cÒrpÒs intÉrÞret,ldos (c)rrrù temÞestitos, inclLrsive outrÒ cðlc:ário
(oguit-rórde (fis. 120). Àit-¡dð ðssim, embora ð ðçåo de ond¡s não
dev,f ser desc,rrL.1da, ¡ orrqem do corÞo fosslrffero em discuss,lo
Þc,del-íå estår relaciot-¡dda .1o pr-oL-esso gerådol- dos cot-Þos siqmóÍdes
adjúcelltes (f luxo lìomop1(lnðl7) .

2. FóSSEI5 AUTóE.TC'NES

Somente os bival.vÈs dos af lor-amenlr¡s àF /cp I92, ZI,f , ZB7 ,

296 e tåLvËz t¡¡nbÉm 2I7 podem ser Éorsi'lerðdos como fdsseis
¡Lrtii{.tc,nÈs, À Þrinc:1Þù1 cårúdterf stic,:r clÉsteB deÞúsitos é ð
ùçór-r-ÈDci.,r dos fósseis corn üs vå1v,fs artiüuladðs fechàdàs È¡rì

pc)sição Þr,f tlciãment¿ vertical, hàvelldo tümbem mui t.¡s em posição
hÒt.izo'tàl e algumas articr¡Ladas dbertas Òu desðrtÍcu1ðdàs (fiq.
I22.2\, DÉ um moLlo geral, as titoloçias do3 clepósitos såo
låmÍtíc,rs ou årenftícas muito frnas, com fratura concóide e
estI.utura m,rciçð, exceto liçeira gt-ànodecrescénciä ascendente. Os
depósrtos são t¡bulares e aÞr'ese¡1Lãm espessuras erìtr-e 3 e 50 cm.
Àindù Þodem ,tpat'ecer poÌ-ções com pequen,ls intercal,¡ções Þlùn,is
¡rìdis arer-rclsås (dä ordem de mrIlmetros). Estes päcótes
provùvelmente são rnterpretávÈis comc, um conjunto de lençóis
¡r'Èrìf ticos e,/ou Iamitos tLrrbÍdf diL:os e ,issemeIll,¡m-se aos
,ìnter-iorrìente descritùs. o cùr,iter pr,rtirìamente mdciçi) dès rochag
deve reflettr esta ot-igem, ¡ggim como a ätividade dos organilsmos,
sem colttúr () ÈfeitÞ mais reùeute do r¡rtemperismo, As ,lssembIéias
de birvðIves såÒ moÌ-ro c,L¡ multí-esÞeL:ffrcðs, Junto ,ìÒs bivålves
podem ùpårecer e3camas de Þeíxes, conchostrdceos e çùstrúÞùdes,
Por Éfeito da CÜmpaq¡utto, r ùot-¡centrôção de indivfduos chegð a
ser bem grande, N5c¡ se úb9er"vou gl'ôd,rç,lo por tdmalìhÕ ao longo <los
deÞ(,5itos ou qualquer outro tipo ,Je orgðniz,tção (ex.: fi,t.3B,2g),
Þorém o número de indtvf drros geralmente é bem mel]or no possfveL
topo dos pacotes. N,t rÉal.idade, não se Þode definir exatðmente a
posÍç,ão da bàBe e dÒ topÒ dos depdsitos Þorquè h,l pàssaqenB
gI-,rdðtivas entre as litÒIoqiäs e cada påcote deve ser ronstitufdo
por vlrios turbiditos sobrepostÒs (Iençóis Òu lamitos
turbrdf ticos).

No afloramento AF,/cp I92 hd concentraçåo vðriável. de
bivälves de um nfvÈl para o outro; alguns clestes nfveis têm grande
número de incìivf duos em posiç,ão verticài (fÍq, IZZ.Z), enquauto
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que outros äpreselltðm prepoiideI:¡íllcia de indivfduos r¡a Þosiçåo
horizontâl, ora dispèrgos, orð concenlr¡clos. Em amosträs deBte
¡fLoramento foi posgÍvel contðr 146 it-¡divlduos da esÞécie
y'l/otñ()¿erràJd R(].rl-.¡l].r ¿à, or¡de 49 se encontr,lm articulùdos fechddùs
(f Í,ls. 38. 25, 38. 29) , ll articulados abertos (fi9. 38. 2B) , 46
correspúnde$ à valvds direitas É 40 a val,vùs esguerclas (ROHN, no
prelo a). À distribuição cìos indivfduos em relaçäö ås classes de
tämarllro segue apt-oximadùm':nte o pådrão da curv¡ de cðuss (ROHN, no
preLo å), O número semÈlhånte de valvas dirertòs e esquerdas e å

distribuiçåo dos b jtvalves pot- tämånl]Ò corrobora a hipótese de
r¡Énllum ou ÞÒLfco trdnspc,rte. NotÒu-se que os iudivf du')s com v¡lvas
àrtiÈulùcl,1s feùhådås qeralmentÉ åpresentàm dimÈnsões rnaiores do
qLIe ,1quel.es com valvas ãrtícuIädðs ùbertas. Tal fàto poderið estàr
relac j:onadc,, possivelmÈnte, ä resÍstélrci¡ matùr à decclt¡Þosrç¡io dr-,s

rì1r¡scrrlos ,idutores tioB bív¡lves nrais idosos (ROHN, uo prÈlo a) ,

Quùrlto å .Re J cl I .l I cro J .? deJ J c'å t.l , d0 mesmo ùf loråmento, f or¡m
cc,¡ltadùs 9 vål.väs direitâs, I0 vðIvas esquerdas, B vaLvag
årtiüLrl,rdas ,rbertås e 4 årticulädas fechådàs. Àindd forûm
er-¡contrèdos 5 indÍvÍduo9 dã esÞécie ? PdfdeÒüuteJd platlnensjs.
Entre o númer-o totäl cle formas coletðd,ts, cerùã de l8 ÒcÒrrem nð
posiçãc, de vída (f iç. 38.25).

Nc, aflorùmento AFlcP 296 (fis. 98), onde tod,rs .rs espécieg
foram identificadès como Reloqiicola dejJcàtd, contàrðm-se L75
indivÍduos, dos quais B3 (47 ,4 8) ocorrem corn vàl.v,ts årticuladas
fec¡lüdas em posiçãù horizontå1, I3 (7,4 8), com valvðs articulàdas
f ecìladas etn posiçår¡ vÈrticü1. ou incl inad¿, qZ (24,0 t) , cr¡m valvàs
articulddðs abert.1s, e 37 (2I ,L t) eståo mal preservddas, em

Þósiçüo horrzorrtùI. Dc,s indivf cluos com välvas årticulùdES dbertðs,
22 estão com å parte cor¡vexa pðrð cima e 20 l'r à posrçåo inverså. Há

ampl.a vùr'iecl¿dÉ dÈ t,lrììù¡:¡hos dos brv¡l.ves (vtcle c,lÞÍt.ul.o
" Få L e(',ltììb1 Èrrt es " ),

No úf lÕrårïellto ÀFlcP 2l{ na BR 376 foi pÕssfvÈ1 contar l6
vãlvas isùLådãs, ,1 itidtvf duos com valvas articuÌadas ðbertðs, 9

c:úm vaIv,rs articul,ldås f ech¡d¡s e)r pos¡.ç,3o incl l.n¡da ou
perpend i culðr ao ðcamåme¡'rto.

Em relðçg(r üc,s oL¡tl'os aflorämÈntos, não foram re¿lizad¡s
corrtagÉr'is pelo Iiumet-ci Þequeno de amostras colÈtadàs.

Todos os dados aqui forneclclos conf rrtrraram a htÞcítege de
pÕuca ôu r'¡elll'ruma rèmobi I i zùção dos brvalves Þor Þr-ocessos
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-cedimÈrìtares. pÈ1o melios erî deterrïirìados nÍveis, os brvðlvès em

Þosiçåc¡ inclitìadü i,u vel.tical. Þl-c)vdvelm,:nte f or,lm sÈpulta,,los por
¡cumul¡çåo r,lp i cl & de sedimentos.
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PALIOAI,IBIENTES

Þe ðcc)rclc, com a maiorta das tnter'Þretùções ambient,tis dðpJ

ptrl:l icações precedentes sobre d Formäção Rio do Ràst.Ò, os corpos
"leDti.culùrÈs" serram atribt¡fveis a bal-ras cle canðis fluviðis e os
làÌrìitos àvermelhàdos, ä depósitos de planfcie de inundåção. À

discussão ¡b¡ixo procura demonstr¡r- que, nð reatidðde, o côntexto
ûnìbientðj. Þrov,rvelmente er,t bàstante distinto daquele
trad icionalmente suqerido,

segundo coLLINSoN (I978a), nos depósrtos de canais fluviais
seriam esÞerådos conglomerados (de fundo de cðnal), arenitos con
estrðtificação cruzadd acanalada (por migräção de dunðs
subðquosðs) e tabular (por ftigração de ondðs de ðreia, bårras
transversais e outros) , qer¡lmente com superrfcies de reativaçåo e

"drapes" de lama (conforme as väriaçõeg de fluxo), às vezes, com

superffcies de ðcreção (por acreção lateral de barraB de pontal),
incluindo ainda arenitos com estratificðçåo plano-paralela (por
fluxos de al.tä veLocidade ou atuantes nas pðrtes muito ràsðs do
c,lrlàI) e arenitos com lðminaçåo cruzàdð; os depósitos de canâl
poderiam apdrecer como unidädes isoladâs nos membros finos, Þorén
geralmente ocorrem organizados cono unidades compostas
ðmaLqamadðs, côm qrande extensão lateral, em conseqùência à

miçrðçåo lateral dos canais, megno se os rios não eram
meandrðntes. conforne e3ta sfntese das caracterfsticas
diaqnósticas mðis comuns dos depósitos de canais fluviais, de
fafo, sonente os raros areni tos com estratificação cruzàdä
acanôlåda, bâse erosiva e inträclåstos dð Formação Rio do Rasto
podem ser interÞretàdos como depds¡tos de cenal (fi9s. 53, 54, 57,
59, 60, 6l) , outros depósitos com estratificðção cruzada
àcànalåda, mesmo os esguematizðdôs por BIGÀRELLA & SÀLÀMUNI

(1967) , devem corresponder a depósitos edl icos, Pàrd contestàr
esta conclusåo, pôder-se-ra drgumentar que nos arenitos
suposLamente eólicos falta confirmar a presença de estruturàs de
adesão, ondulåções geradas ÞeIo vento ("cI imbinq trànslàtent
str¿ta'), pist,1s, nðr-cùs cìe pingos de chuva, ventifactos, etc (cf .

KOCUREK & DOTT, I98I; DOTT et àI., 1986). por outro Iado, fluxos
em canais provavelmente não teridm gerado låminas frontais de tåo
grðnde porte e de orientaçåo tåo homogênea (fiçs, 62, 65, 66), nem

as "linhas de srãos" (fiq, 63), Nos depósitos eólicos, as Linhas
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de grãos, fornìådàs pelo selecionamento muito bom ao longo däs
Iã¡ninas e diferenciação granulométrica de uma låmina para à outrð,
refletem variações na caÞðcidade de trðnsporte pelo vento, Admite-
se alguma dificuldàde de distinção entre os depósitos de canal e

os eólicos associadós làteràl ou verticåImente, cono nos exemplos
das fiss. 57, 60, 61. Nesse c,rso, os depósitos de canal
representam retrðbalhðmento dos eóI icos (e vice-versa) , com

qranulometria, seleçåo e composiçåo muito semelhäntes. Ànálises
maig minuciogðs deverão Þromover o reconhecimnto de outras feições
diaqnósticas de c.åda tipo de depósito.

Na Formåçåo Rio do Rðsto nåo pårecen existir outros
depósitos arenfticos de canal além dos fluviðis (por exemplo, não

se constätou estratificôção cruzada em espinha de peixe, originadð
por fluxos de märé). os depósitos também nåo coàdunðm com og

modelos de planfcies deltðicas. CoLLINSoN (1978a) apontou que os
distributários de deltas dominados por rios gerðlmente formam
depósitos alongðdos e pouco tðbulares. Segundo ELLIOT (1978), os
distributários deltaicos sèriåm distintos dos cðnàis fluviais pelà
naiôr tendência de àbðndono e avulsåo e por serem influenciados
pelos processos bacinais, Nenhuma destas cðracterfsticas pöde ser
confirmàdå para os depdsitos de canal da Formação Rio do Raeto.
Apesðr disso, no åfloramento à 30 km de Reservð hd um Þrovável
er{emplo em gue o arenito de canal Þrovavelmente foi depositado bem
próximo à costð. o deÞósito fluvial (fis. 59) está sobreposto por
areni tos de qeometria lobada e estes, por sua vez I estão
parcialmente retrôbalhðdos Þor ondðs; no topo, há espesso pðcote
de lamitos, A seqüênciä lembra uma retroqradaçåo em conseqüência
de evento transgressivo, mas nåo cheqà a ser tipicamente deltàica.

Os depósitos de canal da Formaçåo Rio do Rästo nåo aparecem
associàdos aos caracterlsticos depósitos pelfticos de planfcie de

inundaçåo (como seria esperado nos sistemâs fluviåis meåndrantes e

anastomosðdos s.s.). Nos träbðlhos de campö, foi dàdö certà ënfase
nà procura de feições de ressecamento ou nàrcäg de rafzes, sen ter
resultädo en qrànde sucesso: há dúvidas quanto à identificaçåó dos
regolitos fósseis; as çretðs de dessecação, quando presentes,
estão ðssociadas ô rochðs calcfferas, aos depósitos eólicos (fiq.
L07) ou ðos depósitos influenciados por ondas (praticåmente apenas
no nordeste do Estado do Påråná e nâ porção bâsal. dâ formðçåo nag
áreas mais ao sul). Poder-se-Íð especular que a raridäde destas
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estruturas talvez se devå äo retrabalhåmento dos depdsitos de
inundação nos perlodos de cheia subseqüentes, ou que a maior parte
das "plànlcies de inundação" estavà Þermanentemente recobertå por
uma låmina de ásua; nesse cåso, ålquns lençóis de arenitos
intercalados poderiam ser interpretàdos cómo depósitos de
crevassa, Tal hipótese talvez seja válida Iocalmente, porém såo
necessários novos estudos, De quðIquer modó, nà área estudðda,
faltam evidências de rios caudal.osos ou de extensos deltas. pelo
fato do registro de ämbiente fluviål ger pobre na Formaçåo Rio do
Rasto e o àmbiente eólico estar relðtivamente bem cðracterizado,
parece mâis prováveI que os rios erðm efëmeros, condicionddos por
clima semi-árido. os depósitos correspondentes devem ler sido
freqüentemente retràbðlhèdos ÞeIo vento, Nestàs côndições, nåo
teria existido uma plðnfcie de inundaçåo tfÞica, como nos sistemas
fluvíais meåndrantes, Està interpretação combina com às evidências
pðIeontolóçicas já menc j.onädðs - as supostäs ðd apt öçõ es
xeromõrficas em algumas glossopterfdeas, nðs esfenófitàs, ém

Ilexoldephyllutn peÍntcun, näs pteridófilas pecopteróÍdes,
pr-ovavelmente nos polens bissàcðdos estriados, a1ém da Þresença de
estromatólitos nodr¡Iðres e ä abundåncia de conchostráceos.

Nðs condições fluviais àqui preconizadas, esperar-se-iä ð

presença de "inunditos" (SEILÀCHER, I982b; DELLÀ FÁVERA, 1984) .

Estes seriam originðdos por fluxos não confinådos ("sheet f loods,.)
a Þartir do transbordamento dos efémeros canàis, em função de
chuväs torrenciais, tfpicas dos climàs semi-áridos, em áreas con
srande disponibiLidade de areia inconsolidada (COLLINSoN, I978a).
os inunditos nortnalmente sso distinçulveis dos turbiditos
clássicos Þelå presença de feições de dsuðs muito rasas ou de
exposições eubaéreas (fendas de dessecaçåo, etc) , ðlém de

icnofósseis especfficos, ou åinda pela sua associàçåo muito fntimà
com outros deÞósitos continentàis. o afloramento â 37,4 km de

Reserva, é o único em que se reconheceu um corpo possivelmente
interpretáveI como ¡nund ¡to, sendo também especial,nente anômaIo
pe1ð Þresençà de un d ian ¡ct ¡ to com grandes intraclastos, aquL

referido a leque aluvial por fluxo de detritos (coLLINsoN, 1.978a) .

Parte destd exposiçåo mèrece ser aqui descrita (fÍgs. 55, 56): na
parte inferior då seção, há depósitos edlicos e lamitos, segui.dos
por àrenito fluvial de canðI (lateralmente interdiqitado con
arenito edllco, fiq, 57), sobreposto discorddntemente pelo
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diall¡ict ¡to (f is. 58) ; logo acima há um extenso pòcote de arenrto
muito fino com äparente estråtificaçåo plano-paralelà (Þor reqime
de fluxo superior) e espessura aproximadåmente igual a 0,9 m, o

qual corresponde ao suposto "inundito"; este arenito encontra-se
localmente dobrado, configurando um padrão sinforme de dimensões
métricas (figs.55, 56); em duas porções deprimidas do pðcote eståo
encäixðdos arenitos de canais fluviais (fis. 54); tanto og

prováveis inunditos, como estes depósitos de cànal, aparentemente
estão truncados no topo por uma superflcie erosiva, acima da qual
há lençóis de årenitos intercalados por Iämitôs (semelhantes aos
depösitos considerados como de diques marginais em TURNER, L986);
finalmente, sobre estes lençóis, voltan ù ocorrer os depdsrtos
lamlticos màis comuns da formaçåo, com negàfósseis veqetais,
bivalves e conchostráceos. o dobramento pode ser reflexo de

compactaçåo diferencial (diðmictitos menos compactáveis que ag

outras IitoLôgias), porém os intraclastos de srandes dimensöes e o

desconformidade podem ser indicativos de um evênto de Iévantamento
e/ou bðscuLamento tectônico da áreà (aproximàdamente pðra leste?)
oL¡, Þelo menos, de menor subsidência num intervalo durônte ä

deposição da Formação Rio do Rdsto. Tal observäção aparentemente é

inédita para o Permiano superior da Bacià do Paraná e tðIvez
corrobore a suposiçåo de FúLFÀRo et al. (1982), de que a áreå
intermecliária aos alinhamentos estruturais do rio ÀIonzo e rio
Piquiri tenha månifestðdo tendência positivà a pðrtir do Permo-
Triássico.

À constðtåção de arenitos com geometria lobada e sigmóide
tem importðntes impl icações. conforme já mencionàdo, os corpos
signróides (cåracterizadós por clinoformas) resultam da

desaceleràção muito rápida de jðtos aItàmente turbulentos à safdà
de cursos de áquð (IJRIGHT, L977; DELLA FÁVERÀ, l9B4), ocorrendo
tipicamente nos deltas do tipo cilbert (Iàcustres), nos canais de

maré e em estuários. Às sigmótdes agui consideradas såo
unidirecionais (fiqs.74-76), sem evidênciðs de depósitos de maré

assoctados, restringindo a discussão aos deltðs do tipo cilbert.
Nesse cðsó, os "jâtos âltamente turbulentos" correspondem aos

fluxos hômopicnais, gue apresentðm densidade praticamente isual à

do corÞo àquoso receptor. sequndo wRIcHT (I977) , estes jatos
normalmente exibiriam pequenos år¡gul.os de dispersão lateral, porém

um Þouco màiores sob condições de áquas muito rasas, devido ao
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màior atrito com o fundo e mais rópida desâcelerðçåo; og

sedimentos trðzidos pelos cursos de dgua seriam depositados muito
próximo ä foz. sesundo ELLToT (1978), quðndo ðs rios af lue¡n em

bâciðs de ásuö doce, há mistura imediatð dos corÞos de áÇuð na

desembocadura (caso de fluxo homoÞicnal), ou são qeradas correntes
dê densidade (fluxo hiperprcn¡l), En contraste, a carqa dos rios
que desembocam em bacias de áqua sà1gâda flutua por distånciðs
siqnificativås, devido à sua menor densidäde que a do meio (f1uxo
hipopicnal), salvo nas situações de cheias, obviðmente, I
rrrganização finai dos sedimentos trazidos tambén depende da
dinåmica da bàcià, da inércia e do atrito com o substråto (WRIGHT,

1977), os arenitos com geometria lobðda e laminaçåo cruzðdð por
ondulðções cavàlgantes (fiSs. 68-73) representariam fluxos
tendendo ao carJter hiperÞicnð1, segundo MEDEIROS & poNTE (I9gl),
og "1Õbos de suspenEão", com pequenà espêssurà e extensão lðteràl
de dezenas de metros da Formaçåo Àliança dà Båcia do Recöncavo såo
interÞretàdos como deÞositados em lagos. Os corpos dà Formação Rio
do Råsto são muito semelhàntes e foram anteriormente notificados
ðpenas por CÀgTRo E, MEDEIROS (1980). R.À.MEDEIRoS (comun. verbal)
tðmbém mostrou as mesmas estruturas em afloranentos da Formåçåo
Pastos Bons, na Bacia do Parnàfbå,

Nag d i scussões anter i oYes eobre ðs cond i ções
Þ,ileoecoldgicðs suqeridas por cada tipô de fóssiI, concluiu-se que
prat j.camente todos os orqanismos aquáticos são tfpicos de
àmbientes continentars. Há certa reservà somente quànto ào

ambrente indicado pelos bi:vàlves dù Zona LelñzJd sjmllts, pelos
estromåtóIitos nodulares e por alguns icnofósseis.
I nd epend entement e deste fato, quase todos os dàdos litolóqicos e

påleontolósicos Þàrecem convergir Þårå a mesrmð hipótese - a

predominåncia de condições de sedimentação continentais. É diqno
de nota que, tånLo os conchostráceos, como os lobos de suspengåo
ocorrem praticamente a pôrtir da base da formaçåo. Nåo há
evidências segurås de nfveis "marinhos" intercalados. É

interessante mencionar que diversog autoreg cons,ideraràm äs rochas
heterolfticàs com àcämðmento fLaser, ondulado ("wavy") e

lenticular ("linsen") como tlpicas de planlcies de marés. No

entanto, estð interpretação nåo parece ser vá1idà Þara a uni.dàde
estratigráf iLca em Þautè, pois: a) não foràm verificadas. abundðntes
fendas de dessecàçåo nestàs litolosias, tfpicas de dmbi.entes de
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suÞl'åmaré; b) não foi observada eströtificação cruzädà em espinha
de peixe; c) o ambiente deposicional facultou a preservåção de
divergas estruturðs de águas relativamente rasà9, as quais teriam
sido destrufdas pela àçåo de marés. Sequndo esttmätivàs de
J.HARARI (comun,verbal, IO-USP) , se à bacia tivesse sido semi-
fechada, os efeítos då atração lunðr aindâ deveriam ter sido
sentidos, Contudo, se a mðior pðrte dos depósitos Þrèservðdos dð

Formäção Rio do Rasto, nä área ðqui estudadä, foi. acumulada em

corpos de água lacustres (talvez nåo um único laqo, Þorém um

sistemð de ambientes lfmnÍcos separados por áreðs com drenaçem
efêmerö e dunag eóIicas), os efeitos dð maré deveriam ter sido
mfnimos, De acordo com o trðbalho de COLLINSON (l97Bb), as marég
são sisnificativas àpenàs em lagos muito qrdndes e, ðindà assim,
provocam unicamente ü oscilação do nfvel de áçua e nunca fortes
correntes.

A identificðção dos lobos de suspensåo na Formðção Rio do
Ràsto é compðtfveI corn a interpretaçåo manifesta acima em relaçåo
à drenagem e ao clina - os Lobos, assim como ås sismóides, devem
ter sido depositädos ðÞenäs nos intervalos esporádicos de aItà
descarga fluvi¡1, nos eventós de chuvas torrenciais, Neste
contexto aindà podem ser inclufdas as lentes de arenitos, como äs
dû tiç. 77a, b. Às estruturðs de esc¡pe de flufdos, comumente
observadas nð parte superior dos cprpos com geometria lobada (fiq,
72) e as estruturas de sobrecarsa (fig, 73) corroboråm a hipótese
de que foram àcumulados quase instðntaneamente. A construção de
deltas tfpicos deve ter sido dificuttada não só pelo carreamento
de grande pårte dos sedimentog em suspensão parð o interior dos
corpos de ásua (å certä distencia da desembocädurà) , como Þela
inslabilidðde da posiçåo da foz dos cursos de água ao longo da
costå, conseqüentÈ da avulsão dos canais durante os pèrfodos de

cheias e seu cðráter efémero nos intervalos de måior àridez.
Àìiado a este processo, ainda devem ter ocorrido f ì.utuações
grandes do nfvel de ásua, sugeridas pelà alternância
cârðcterfstica de litoì09ias mais grosseiras e mais finas. Embora
se prefira nåo rotuLar as siçmóidês e os lobos de suspensão como

depósitos de frente deltaica, consÍdera-se válido estimar a

profundidade dos corpos de água na desembocadura tðl como sugerido
po¡: STÀNLEY & SURDÀM (1978) parà os deltas; a espessura dos
depdsitos individuais de lobùs de suspensåo,/siçmóides parecè
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indicar que ð altura da coluna de água do laso nàs áreas de
åIcance dos fluxos de caráter honopicnal provavelmente não era
mtfito suÞerior a I m; conforme à extensåo dos corpos arenfticos e

a sua superffcie basal präticamente pl¿¡nà, julsa*se que o

substrato dos lagos åpresentåva pendente bastante suave.
Os lencóis de aren¡tos e grande parte dos lamitos da

FormðÇåo Bio do Rasto tämbém devem ser àtribufveis a fluxos de
turbidez gerados nò foz dos cursos de áquð (fiqs. 77b,7A,98,
99). Por exemÞlo, no aflorâmento do km 286 dð BR 376, conhecido
pela ocorrência de restos de tetrápodes (BÀRBERENÀ et al. , 1980) ,

há uma seqüéncið com môis de I0 m de espessura, formadà Þor
lençdis de arenitos calcfferos intercalðdos por lðmitos e algumas
finas camadas de calcários, äpresentando Iiseira granodecrescêncið
ascendente e possfveis Òndul.ações cavalgantes no toÞo, com

espessuras aubmétricas a centimétricas (flq. 7B). O cðráter gerðl
do åfìoramento lembra as segijências de turblditos do tipo
"fIysch". A hipótese aqui apontada equivale aproximadamente à

intèrpretação de FLoRES (1975) parä outras seqüênciðs similares,
Segundo este autor, estas seqüências não seriäm obriqatoriamente
formadas en áquas profundas (cÕmo por instabititade do täIude
continental), tendo sído reconhecidas tàmbém em sistemas deltåicos
("short-he¡ded stream delta"). A presença de arenitos eólicos no
topo do afLoràmento mencionado (sem ter sido constðtðdà umi¡

disconformidade nð seqüência) deve confirmar que ä deposiçåo dos
lençóis ocorreu em áquas relatÍvamente rasðs (mesmo consideràndo o
abaixümento do nfvel de ásua). contudo, a hipótese referente às
correntes de turbidez ainda nåo é amplamente åceita. por exemplo,
STÀNLEY & SURDÀM (1978) rejeltðrðm ð utiÌização estrita da
expressåo "seqúências do tipo flysch" para determinados depósitós
de frente del.taica por terem verÍficado feições que divergem da
definiçåo de turbidito s.s., tais como acunhamentos dos corpos e

esporádicas ondulações de oscilação dos termos àrènftrcos, Alquns
àutores acreditam que nem ao menos nès pIàtaformas mðrinhas possam

5er geradas correntes de turbidez. por outro lado, ÀLLEN (1985) e

outros autoreg comprovarðm, em låboråtório, o desenvolvinento de
correntes de turbidez até sobre Þlånos horizontais ou incl. inàdos
contrà o sentidó do fluxo, À tendência atual na literatura é

àÞlicår o modelo de turbiditos de Boum,t a diversos t.ipos de
depósitos (VISSER & LOOCK, 1978; MEDEIROS Ê. PONTE, 1981; DELLÀ
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FÁVERÀ, 1984; ÀNDREIS et ði., 1986). Portðnto, esta interpretaçåo
Þarece ser válida para os depósitos mencionados dð Formação Rio dÒ

Rasto, o que tðmbém é aÞoiàdo por R.À.MEDEIROS e E,L.LAVINA
(comun.verbal), Deste modo, pðrece correta a relaçåo estabelecida
entre os lençóis de arenitos e o intervalo À do ¡nodelo dè

turbiditos de Bôuma (apud V,¡ÀLKER, 1.979), às vezes, sucedido pelo
intervalo c (ondulações cavalgantes) e pelos Iàmitos do intervalo
(D e) E, Àinda àssim, deve ser lembrado que a dissipação das
correntes de turbidez sobre suÞerffcies pouco inclinadas é muito
rápida, sern o desenvolvimento de intervalos bem definitos nos
corpos (ALLEN, 1985). À inclinaçåo do substrato de 0,5"', que já
permitiria o desenvolvimento de turbiditos normais (ÀLLEN, l9B5),
provâvelmente é muito alta em comparaçåo à inclinação
possivelmente äpresentädâ pelo substrðto dos ambientes lacustres
da Formàção Rio do RúBto.

Og làn¡tos turb ¡d ít icos merecem discussão mðis acurada. Na

liter,rtura consultada, quase todos os turbiditos Iamfticos såo
referidos à mères muito profundos (RUPKE & STÀNLEY, I974; HESSE,

I975'; RUPKE, I978). Àntigðmente, questionava-se a capacidade de
que uma corrente de turbidez de baixa densidade Þudesse depositar
umã càmädâ aprecj.ável. de lamito (há cäsos con äté 20 m de
espessura). Àrçumentðvä-se que ð corrente de densidade requerida
para transportar uma quantidade grande de lama implicaria num¿t

velocidade de corrente alta demais para permitir a deposição de
Þårtfculås do tamðnho arqila. Por outro lado, segundo HEsSE
(I975), ô transporte de sedimentos coesivos¡ como a ðrgila,
cìiferiria do trdnsporte granular porque o tåmðnho efetivo dàs
Þàrtfculas cresceria como resul.tado da flocu1àçåo. Numa corrente
de turbidez Iàmosa, pr j,ncipalnente em áquàs sàlinas, o efeito da
atração entre ðs Þartfculûs (por forças eletrostáticås) poderia
ser ampliàdo em 1àrga egcala pelo aumento de choques entre ðg
pàrtfculû5 (HESSE, 1975). À deposrçåo de àrqilå também serià
facilitada pel.o àtrito com o substrato, particularmente pelð
adesão de partfculðs a uma superflcie Þreviåmente lamosa;
ådic j.onalmente, no caso de nàres Þrofundðs restritos, as correntes
de turbidez poderiam gofrer repetidos rebatimentos nas Þaredes das
bacÍàs, de modo que cðdä Þassðgem dos fluxos rãbðtidos aumentaria
ä opùrtunidade de acumul.ação de pelitós (RUPKE, L978).
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Às referênciös sobre fósseis em turbiditos Iamfticos nà
literðturð disÞonfvel são muito råras. RUpKE E sTÀNLEy ( j.974)

mencionòrðm que em ðIguns turbiditos Iamfticos de águäs profundas,
com até 0,5 n de espessura, as partfculas gràndes, não esféricas,
"leves" (com mènor densidade), incluindo fragmentos de pIðntas,
seriam concentradas no intervalo TD (e Þàrciålmente no TE) do
modelo de turbiditos de Bouma. como estes autores estudaram aÞenðs
turbiditos de märes profundos, eles bàseäram-se nà presençà de

fóssets vegetðis pðra drferenciá-Ios dos depósitos hemipeláçicos.
Entretanto, conforme já mencionadô, os Lanitos e os arenitos da
Formaçåo Rio do Rasto deÞositðràm-se, provavelmente, em águas bem

mais rasüs, Entre ots trabålhos consultèdos, apenas ÀNDREIS et al.
(1986) observaram päcotes de or jigem àÞarentemente similâr äos da
Formàção Rio do Rasto. Descreveräm turbiditos dà Formôçåo Mälðzán
då Arçentina, onde aS pôrções mais arenosas, referidðs ào
intervalo Tc do modelo de Bóumð, apresentariam espessurå médi,l
ÍsuåI a 27 cm, e ås porções mais Þelfticas sobrepostas,
equivalentes ao i.ntervalo TD, àlcançariam espegsuras dà ordem de I
m. Nestas últimðs, os autÕres verificðràm negafósseis veqetais, No

casô da Formåç,5o Rio do Råsto, as Þartes fossillferas dôs supostÒg
turbiditos lamfticos rrão parecem ultrapassar aIguns centfmetros de
espessurå (sem incluir os depósitos fossilfferos måis espessos,
que devem corresponder a diversos díversos turbiditos tämfticos
delg,ldc,s suÞerpÖstos). Por exemÞlo, nestes lamitos såo freqüentes
conjuntos foliares de Schl.zoneura Eondetdnensls muito dilacerados
ou pecopterfdeäs fraqmentãdas até o nlvel. de pfnulàs, porém

apresentando nervðçåo e,/ou células da epiderme (al iás, as
respectivas impressões) mui to bem prèservadäs, Conforme já
ådvogado, taI estàdo sugere que os restos vesetais, aÞós
arrancados dos vegetais parentais e transportados Þor agentes de
grðnde energið (durante as cheias) , não foram submetidos à

prolongad,i decônÞôgição qufmicà äntes do seu sepultamento. Mesmo

outras folhas, que åparentemente apresentarðm cutfculas mð jts

espessùs e mais favoráveis ,\ preservaçåo de cé1u1ðs (por exemplo,
ðI grrmds glossopterfdeäs) , também nåo teriam suportado Ionga
exposição ðo ambiente oxidante e à bioturbaçåo. spIcEB & WoLFE

(I987) demonstraràm, através de um exemplo atual, que dentre os
vegetais acumulados no fundo de um lago, somente se Þreservardm
aqueles isolados das condições Òxidàntes Þelo avðnço de sedimentos
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deltäicos. Mais um forte argumento a favor de que os restos
vegetais de cada camada Iamftica da Formðção Rio do Rästo tenhan
sido depositados durånte eventos bem definidos é a suà

distri.buição relàtivamente homoqênea (nð direção vertical). Se a

acumulação dos depósitos (considerando càdå càmàdâ em seÞarado)
tívesse ocorrido lenta e gradualmente, seriam esperadas variações
nð conÞosiçåo das åssembléias da base åo topo dos intervalos
fossilfferos, supondo que existia certa diversidade da flora às

marqens do ambrente deposicional, estäs variações deveriam
refletir alterações no regi:me de fornecimento dos restos vegetais
com o Þassar do temÞo. geria diffcil imaginar que, por um longo
intervalo, somente determinädas espécies pudessem ter àlcançado o

sftio deposicional. Nà presença de várias espécies de megafósseis
veqetais homoçeneamente mrsturadas, é prováveI que a mesclagem dos
restos já se tenha processådo com a turbulêncið nos canais e nðs
áreas margrnais durànte os eventog de cheias, No entanto, nåo se

descarta totalmente a hipótese de que ålguns depósitos reäìmente
represèntem à äcumul.ação qradativà dos restos. Os orgåos veqeta j.s
j.nsaturödos em águå, princiÞal.mente os caules, ag semenles e os

fraqmentos de carvåo, simplesmente peIð suå capacidade de

flutuação, poderiam ter alcänçðdo porções extremÀmente distaig dos
lagos, onde o Þotenciðl de deconposiçäo por orgànismos saÞrófä90s
deveria ter sido menor, O nesmo Þode ter ocorrido com os
conchostráceos, transportðdos Þara as reqiões mais distantes da

costa nos casos de flutuabilidade adquirida com o aprisionamento
de gases entre as vaLvas (WEBB, 1.978), RUPKE (1978) estimou que o

tempo necessário para completðr à decantðçåo das partfculàs de uma

corrente de turbidez pouco densa é da ordem de umå senàna. Àqueles
restos vegetais que aÞresentaräm comportàmento hidráuI ico
compatfvel ao dos fluxos hiÞerpicnäis já deveriam ter estado
relativamente saturados em água, Por outro lado, os mesmos eventos
gerådores das correntes de turbidez Þodem ter äcarretado o

Lançamento de vegetals åindå insaturados ao lago. Sequndo FERGUSON

(1.983), o tempo requerido para saturôr os vegetôis pode variar de
algumas horas até algumås semanas. Portðnto, uma vez que o

intervalo dté à conpleta decantação dos terrlqenos é relativamente
Iongo, ðIguns dos restos veqetais encontrados nos turbiditos
låmfticos talvez nåo ÞarticiÞàram efetiva¡nente do processo
turbidftico, Þôrém adquirirårTr cåráter sðturado e Þuderam chegar ao



t59

fundo antes da dècantaçåo finàl dos sedimentos da corrente de
turbidez. Destà forma, os restos veqetaís capeddos Þèlos
sedimentos foram protegidos da oxiddção e da deconposìçåo pelog
orqanismôs saprófàqos, ÀÞenas una pequenå parte do màterial
1ðmftico do topo dos corposr pode egurvaler ðo lntervälo TF
(deposição hemipelá9icà), Toda estð dìscussåo poderia valer para
os "inunditos" (DELLÀ FAVERÀ, 1984), se nåo fosse o fàto de que há
predominåncia de material lamftico e não örenftico nos corpos (sem

nltida presença de estratificåção Þlano-päralelð) e que nåo há
evidênciðs de exposições subaéreas no topo de cada cicto. Admite-
se, no entanto, que os lagos podem ter rècebido quantidades
significatlvas de sedimentos terrfgenos e de restos or9ånicos
diretðmente das áreas inundadðs nas margeng e nåo apenag ä pârtir
dos cursos de água, urna vez que a vegetaçåo provavelmente não
constituiu importante barreira aos fluxos provocados pelas
enchentes.

As caracterfsticas observadås em algung pacotes de ritm¡tos
ajudam a corroborar as interpretações delineadas acima. Conforme
já mencionado, nà FormaçãÕ Rio do Rasto há ritmitos em que cädà
par provðvelmente corresponde ä un turbidito, também contendo
meqafósseis vegetais, conchostráceos e outros fósseis de pequeno

Þeso especffico (TabeIð 8) . Teoricåmente, como cðdà pår deve
representar um evento e como, de evento em evento, à áreà de
suprimento de màteriåL e ås condições ffsicas da sua ðcumulação
deveriam ter variado ligeiramenter espera-se-ia hetèrogeneidäde na
conposição pðIeontolóqica dos t)acotes, De fató, no capftulo
"Bioestratonomià" já se assinälou que cerca da metade dos ritmitùs
fossilfferos analisados tem comÞosiçåo verticäl variável. Umð vez
que os depdsitos sedimentares dù Formaçåo Rio do Rasto podem ser
intemperizados com certa facilidade, o que geralmente obliterà
totèlmente as suae estruturas, a análise da distribuição vertical
(e låteraI) dos meçäfdsseis vegetais num pacote espesso pode

constituir num critério adicional para delimitar aproximadamente
os turbiditos lamfticos entre si. Àtråvés dâs espessuräs assim
determinadàs e dà concentração dos fósseis, podem ser feitas
inferências sobre o cdráter proximàI ou distal dos turbiditos. o

Þacote de lamitos do afloramento AF/cp 79, descrito no càÞftulo
"Bioestråtonomiä" , i lustra à apl icaçåo destas anál ises, Conforme
mencionado, o pacotè (com 1,5 m de espessurå) cåracterizà-se Þor



t60

vários nfveis sucessivos com megafósseis vegetais (principalmente
glossopterfdeðs e sphÈDophyllun) , com certa variàção vertical nð

composiçåo e com diminuição dð gua concentração pðrà o toÞo.
Também há estråtos com grande abundåncia de conchostráceos
(principðlmente na bðse) e ràras valvas isoladðs de bivðlves.
Supõe-se que o pacote corresponda a uma sucessão de turbiditos
depositados em águàs srãdativamente måís profundas (distàis). À

boå preservação cìos fósseis vegêtâis, sem estes estarem muito
fragmentados, indica pouco retrabalhamento e sepultamento
rel.ativamente rápido, antes de ter havido àtðgue por
microorganismos. Todå ä seqüência, mesmo tendo sido depositädà em

vários eventos, nåo deve representar intervalo de temÞo muito
lonço. os rðr-os bivalves deve¡n ser aIóctones pela sua Þreservaçåo
como valvas isolådds, pela fálta de reqistro de bioturbðção e de
eventos suficientemente enerqéticos cðÞàzes de terem ro¡npido seu
Iigàmento, e ainda, pelà su,l ocorrência dispersa (pois serià
esperadð umà populàçåo maiôr). Nas ànálises pöleontológicas das
amostrðs de rÍtmitos de diversos afloråmentos, Þrocurou-se
iguàlmente avðliàr a potencial idade dos conchostráceos na
distlnção dos sucessivos turbiditos. o resultado obtido foi menôs
promrssor do que no cðso dos megàfósseis vegetais, provôvelnente
porque àl.guns corpos de água apresentaram nàis do que umà
poÞulåção simultånea e Þouca variaçåo da fauna ao longo do tenpo.

Os bivalves encontrados nos turbiditos tamfticos,
sepultados na posição de vida, contribuem nas interpretações
apresentàdas acima. No capftulo "Bioestratonomia,, já se advogou
gue o excesso de acurnul.açåo de sedimentos provavelmente foi ð

cðusð dà morte dos orçanismos. Segundo KRÀNZ (1974), os bivalveg
comedores de materiais em suspengão seriam incapazes de escdpar
por mais de 5 cm de sedimentos; os comedores de depósitos dotådos
de sifåÒ, no caso de ðcumulåçåo de sedimentos iguais aos do
substrato, poderiäm esc,fpar å soterramentos de até 50 cm, conforme
a discussão no capftulo "BivaIves", quase todog os representantes
da Formäçåo Rio do Rästo devem ter sido comedores de mäterial em

suspensåo e escavðdores rasos, rncapazes de tolerðr cärgas grandes
de sedimentos. No afloramento AF/GP 192, onde a compactação dos
sedimentos pode ter sido superior a 50 t (capftulo "Bivðlves,'), os
planos com maior concentraçåo de bivâIveg estão sep,¡rados entre si
por espessurås de terrfqenos då ordem de I cm; contudo, serðImente
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não existem nfveis de concentraçåo de bivalves bem definidos, se
estes dados não forem demasiadàmente imprecisos, é posslvel
especuLar que os bivalves, en média, talvez não tenhâm tolerado
soterrämento suÞerior a 2 cm de sedimentos. o cðráter túrbido da
ásuð durànte os eventos de invasåo das correntes de turbidez
lamosag deve ter sido outro fùtor desfavorável ao metabolismo dos
orgðnismos, De qudlquer modo, a cada deÞosiçåo " instàntånea', de
Sedimentôs, alguns bivalves foram soterrados, enquanto que outros
conseguirðn escapar e recolonizar o substrato. Àntes de cada
evento provavelmente já estavam disponfveis al.gumas conchas
previamente vàziàs, jazendo I ivremente sobre o substrato, que
formàram aIçuns pavimentos na base dos depósitos turbidfticos.

Segundo HÀMBLIN s. SJÀLKER (1979) , as clássicàs correntes de
turbidez tðmbém poderiam ser geradas indiretamente por intensas
tempestades, ðtravés do fluxo de retorno da água (,,rip current',)
impelida pàra as reqiões costelràs durante estes eventos. À
incidência de fortes tenpestàdes, principalmente durante a
primeira pörte dà deÞosiçåo da Formðção Rio do Rasto, pàrece estãr
confirmàda ðtravés do reconhecimento da estrðtificåçåo cruzðdà
"hummocky" e de depósitos coquinóides caràcterfsticos. No cðpftulo
"Bioestratonomið" sãô aÞresent.tdas mais evidências a favor desta
interpretåção. Durðnte os eventos de temÞestade, o efeito das
ondas é ¡mpliado pðra Þrofrrndidades bem maiores no corÞo de água,
cäusando um imÞortante retrabälhamento do teito ou mesmo de áreas
costei.ras normalmente èmersàs nos intervalos de bom tempo (HÀMBLIN

E WALKER, 1979; DoTT 8. BOURGEOIS, 1982). ALquns autores atribuem a

estràtificaçåo cruzada "humftcrcky" unicamente à åçãô destas ondas,
porém, o mecènismo exäto dð sua gênese, assim como à sua gama de
variação, ainda são questões pol.ëmicas (cf . SWIFT et at., l9g3;
DUKE, 1987). os tempestitos da Formðçåo Rio do Rasto, de modo
geral, n,1o são tão espet,lculares como os reqistrados por HÀMBLIN &
!,JÀLKER (I979) , DOTÎ & BOURGEOTS (t982) e ÀrcNER (1985) , em

supostos mares eÞicontinentais ou em plataformas continentais.
fsso deve ser exÞ1. icável pelo fato do ambiente deposicional
Þrovavelmente ter sidc, lacustre, COLLINSON (l9Zgb), DoTT &

BouRcEOIs (1982) e DUKE (I982) mencionaram que tàmbém há
estratifìcäção cruzåda "hummocky" em Iagos, Segundo COLLINSON
(I978b), nos åmbientes lacustres Þoderiam ocorrer oscilðções de
grande maçnitude, chamadas "seiches", originadas por correntes
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dirisidas pelo vento e pressåo atmosférica baixa, implicando no
empi lhamento de águå numa das extremidades do 1ago, sequido pela
suà propaÇação como uma grande onda äté a outrä extremidade. o
rebatimen¡o das ondas nds margens provocaria oscilações do nfvel
da água com umà periodicidade controladð peLas dimensões do lago.
Em lägos qrandes, os efeitos seriùrn maiB importantes, Àinda assim,
no c,rso do af lor,rflento a 45, 7 km de Reserva, par,¡ que tivesse
ocorrido a concentrðçåo de intraclåstos até submétricos na suÞostà
bðse de um tempestito ðrenftico (f is. 82), deve ter havido uma

imporLante pàrticiÞàção de correntes. o tempestito do afloramento
citado ocorre aproximädamente no mesmo nfvel esträti9ráfico que um

posslvel "hardground", num afloramento bastante Þróximo (è 45,9 km

de Reserva, fis. 83). os enormes intràclastos do tempestito,
sugerÍndo pré-litrficaçåo antes de 9eu retrabalhamento, poderiäm
ser deri.vados do prdprio "hardground" ou de rochas subjacentes.
Curiosàmente, um Þouco åbàixo do nfvel do "hardground", ocorre a

estrutura interpretada como cðternárið, a qual também seritð
originàda por ondas de tempestàde (fiq. 83).

Na real idade, o regime hidrául ico nos corpos de águà
afetðdos por tempestðdes é bem mais complexo dô que resumido
acima, pois há influência da direçåo do vento, das correntes
costeiras de fundo ("aìong shore"), do movi.mento de água
superficiðI e dos fluxos de retorno (ÀIGNER, 1985). A combinaçåo
destes fðtores Þroduziria urna série de tipos de tempestitos,
depdsitos ern canais dos fluxos de retorno e deÞdsitos de

transbordamento destes cönàis ("spilIovèr lobes"), etc (ÀIcNER,

1985). Por exemplô, a hipótese citäda acima a respeito do

transporte de sed imentos parà as águas profundàs através de

correntes de turbidez induzidas por tempestades é uma entre I
distintäs hipóteses jé elaboradas Þara explicar o suprimento de

arenitos nas platðformàs afetadas por tempestådes (ÀIGNER, 1985).
De qualquer modo, ä identificaçãô dos tempestitos nà Formðção Rio
do Ràsto impl ica que, provàvelmente, ã mäss¿t aquosð dà bacia,
mesmo se Iàcustre, erä relativamente qrande durànte certos
intervalos.

ÀIGNER (1985) e FURSICH & OSCHMANN (1986) apresentaram
esquemas que relacionàn a proximidade relativa ao "locus" da
tempestade e o tipo de tempestito originàdo. TemÞestitos proximðis
såo màis espessos e apresentðm a seqüênciå vêrtical mäis completð
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em comÞårðçåo äos tempestìtos distðis (väriando àinda confÒrme
diversos outr,rs fatores), os tempestitôs 1a¡nfticos (posgivelmènte
o corpo dà fis, 130), são considerådos membros extremamente
diståis (ÀIGNER, 1985). Sequndo AIGNER (1985), no caso de
tempestitos conchfferos, aqueles proximais nornàImente incluem
bioclðstos Þara-autóctones juntamente com äIóctones, trazidos das
rÈgiöes mðis rasas; nos tempestitos nâis distais, os restos de
organismos såo Þredominäntemente para-autóctones e tendem a se
orgànizar Õbedecendo granodecrescência ascendente. Þe àcordo com

estes critériôs, grande parte doe tempestitos conchfferos dà
For-màçåÒ Rio do Rasto cùadunð melhor com os de caráter distal,
outrð prova a favor destà interÞretaçåo é a aparente åusënciä de
tempestitos conchfferos amalgamôdos, cujo sisnificàdo seria o

retràbàlhamento sucessrvo dos depósitos por temÞestades. (cf ,

SEILÀCHER, 1982a; AIGNER, 1.985 e outros autores). Supõe-se,
portanto, que a maior pärte dos tempestitos preservados da
for¡naçåo não deva representar áquås extremamente rðsas ou que às
tenpestàdes não tenham sido suficientemente freqüentes para o

sucessivo retrabalhamento. As únicàs Þosslveis exceções Þoderiarn
ser os depósitos do afloramento situado a 45,7 km de Reserva, dä
região de Santo Àntönio dð Plat.lna e de Jacarez).nho. Os dois
intervalos mais importantes de tempestitos da Formação Rio do
Rasto (äproximådàmente coincidentes com os intervålos dàs zonåg
Cyzicus sÞ,/14. unJcostatà mlcÍopolygol)a ta e com à parte inferior
da zona A. Iequ]arJs) pèrecem corresÞonder ao infcio de duäs fåses
transgressiv¡s, após Þronunciädo abaixämento do nfvel de base.

Os corpos Þreservados de tempestitos arenlticos indicam
deposiçåo abaixo do nfvel de àçåÒ das ondas normais; os lobos de
suspensão e às signóides sugerem àcumulåção abåixo do nfvel dås
ondas de tempestade; no entanto, conformé já mencionado, a pàrte
superior de alguns destes corpos encontrå-se retrabalhàda por
ondas. À ¡lternåncia freqüente das litologias Iamfticas e

psamfticas em toda a seqüênciå da formaçåo, além destas ondulações
nÕ topo dos depósitos, suqerem importantes variações do nfvel de
águå do (s) Iaqo (s) , Nð porção inferior da unidade, como nos
afloramentos à 4 k¡n <le Mallet (fiq. 1.26) e a 7,4 km de Dorizon
(fiqs, 133, I34), assim como no "topo" dð Formação Teresinå (fiq.
I28) , há pacotes bastante espesaos (espessurà superior a 2 m) ,

nitrdamente influenciados por ondàs, Estes pacotes possivel.mente
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såo interpretáveis como ba¡xios ("shoals"), uma vez que ð

Þotenciàl.idàde de preservàçåo dos depdsitos verticalmente
homoqêneos nðs mðrqens do(s) lago(s) deve ter sido Þequenð. RÀÀF

et a]. (I977) descreveram e i Iustraram diversas estruturas
rnfluenciadas por ondas, pratica¡nente idênticas às da Formaçåo Rio
do Rasto, alternðdàs com litótipos de baixa energia, Os ðutores
explicaram estas seqüências como resultado da alternância de
corrdições de tempestade e de tempo bom, apårentemente sem efeitog
de marés. À ação de ondas de tempestade teria iniciado ð

construção de baixros numa ÞIãtàforma lamosa mðrinhã rdsa, ão
lonço da costä, em ambiente ðbàixo dd base de ondas normais.
Conforme a incidència de novas fðses de ågitàção por ondas (também

de mdu tempo e nåo obr i gator i àmente de ternpeståde ) e à

disponibilidade de areias, os baixios teriam àtingido distintos
estágios de maturação, Em resumo, a configuraçåô dos bâixios seriâ
lenticular, com àcåmamento flaser, ondulðdo e lenticular na base e

nas margens (interdigitadas com lamas), ondulações àssimétric,ts,
simétrlcås e laminaçõeg cruzadas na porçåo média e, no cago de
emersãc, do baixio (já com lnfIuénciô de ondas norm¿l1s),
estratificaçåo cruzada e plano-pàralela no topo. De acordo com

RAÀF et al, (I977) , os depósitos com estruturas relativamente
delicadas teriam sido preservados devido a enerqia essenciàImente
baixa do meio (com exceção das tempest¡des) e pelð abundància
grande de Lamðs de plataformð (tendo participado no capeamento dos
baixios). ÀIGNER (1985) igualmente mencionou a construção de
bancos costeiros (particularmente carbÒnáticos) por acreção
gradativa de mðterial como lobos de "spi I lover" através de
correnteg Índuzidàs por tempestades. À incidència de um ou màis
nfveis com icnofósseis intercaLådos àos arenitos e aos depós j.tos
heterolftrcos influenciados por ondðs dà Formação Rio do Rasto
pode ser consider,¡da como um critérÍo adicionäI para atestar a

acumulàçåo grðdàtiva do mdterial, interrompida pör fases
pråticömente sem deposÍçåo (fiqs, 133, L34). Outras rochäs
heterolfticas da formação, se nåo reìacionadas diretàmente aos
tempestitós (DOTT & BOURGEOIS, l9B2) (Þrov,rvelmente fiÇs. BS e

88) , poderiam representar porções distais de lobos de suspensåo
e/öu sigmóides, aÞroximåd,¡mente cono descr j:to por ELLIoT (L9ZB) e

STÀNLEY & SURDAM (I978) Þarð as frentes deltèicàs (fiçs. 90, 9l e

131). conforme -id mencionado, descarta-se a hipótese de que os
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depósitos heterolfticos tenham sido originàdos em ambientè de
planfcies de mðrés, Tais feìções geomÒrfoldgicäs såo desenvolvidôs
dpÈnùs em regime de macromarés (> 4 m) , o qual terià inibido o

desenvoLvimento de bàixios, Alsumðs concentràções de Þequenos
fdsseis en depdsitos com evidênciäs de atividôde de ondðs, porém

bem mais lðmfticos (incipiente acamamento Ienticular e ondulado),
.¡ssemelham-se aos designados "swell lags" por BRENNER & DAVIES
(1973). Nesse caso, os restos orgånicos teriam sido acumuladog em

águas calmas, na lama, åpós a morte nätural dos organismôs; com a

passðgem esporádic,f de vagas de alta amplitude sobre à i:nterf ace
áqua-sedimento, os restos seriam selecionados Þor tâmðnho,
orgðnizðdos em càmädðs e sepul.tados pelð l¿rmå redecantada. Ta1
hipótese pàrece ser especiälmente aplicável a alguns depósitos com

restos de peixes dð Formação Rio do Rasto (? fis. 50), os quais
imÞlicam em certo tempo de decomposiçåo dos tecidos noles äntes do
sepr¡ltðnento.

Nö Formação Rio do Rasto não foran encontrados tfpicos
cìeÞósitos de praiå, ou seja, arenitos espessos com èstratificàçåo
pl,rno-paralela. Às pr,iiås normalmente såo desenvolvidàs onde há
dlsponibilidade de sedimentos ärenosos (fornecidos pelos rios) e

açåo de ondas (ELLIOT, I97e). Conforme as interÞretðções já
aÞresentðdas, no ðmbiente deposicional da Formação Rio do Rasto
nåo tÈria ocorrido suprimentô contfnuo de sedimentos Þelos cursos
de águð; os sedimentog que alcançavàm ä bacia freqüentemènte devern

ter sido levados para as reqtões mais distais na formà de
correntes de turbidez. Portanto, parece improvável que tenham
existido âmbientes pràièis bem desenvoLvidos no intervalo de
deposição da unidade, COLLINSON (I9Z8b) tðmbém mencionou que os
sedÍmentos de praias Iacustres nunca seriðm tão bem selecionados
como os de praias narinhas. É posslvel que as dunas edl.icàs
suÞriðm äs màrgens dos l¡gos da Formação Rio do Rasto com qrdnde
guantidade de areia, os cåsoa de pa3sagem lateral de arenitos com

1àminàção cruzðdð por ondulações de oscilaçãô pära arenitos
eólicos sugerem que a energia das ondas normais não era muito
el.ev,rcla (ex.: AF,/cP 79, prdximo a Dorizon). os deÞósitos edlicog
gue sobrepõen diretdmente os lànitos indicam a invasåo de dunàs
eó1. jrcðs em cÒrpos de áqu,r muito c,llmos e ràsos, com presença de

lamðs mesmo próximo às margens (fiq. 65; parte superior da fiq,
78). No "contatÐ" da Formação Rio do Rasto com ð Piråmbóia, no km
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229,7 dä BR 476, constðtou-se esta mesmð situáçåo, incluindo
estruturàs de cðrgâ ou em chama entre as duas litoloqias (figs.
].IO-III).

Em relaçåo ðos carbonðtos, val.e ressältar que t.JtLLIAMsoN &

PICÀRD (I974) identifÍcaräm di:versas estruturðs e texturàs
cðlcárias/carbonáticds dos deÞósitos marinhos nas seqüências
lacustres da Formäçåo creen River (Estados - Unidos) . Segundo
coLLINsoN (1978b), a sedimentação qufmicä em lägos ocorre
preferénciäImente nas áreàs áridas/semiáridas ou se há quantidades
guficientes de rochäs calcárias nàs áreas-fonte, Os restos de
organismos e estromðtólttos tðmbén poderiðm suprir càrbonðlos.
Todas estas condições foram verrficadas na Formaçåo Rio do Rasto.
É prováveI que se estäbel.eceram alguns subambientes restritos e

rasos, como entre dunas eólicas ou em áre¿¡s costeiras isolädðs por
abði.xamento do nfvel da ásuð, onde ocorria a precipitaçåo
carbondtica. No entðnto, grancìe parte do carbonato de cátcio deve
Eer resul.tante de cimentäção (tämbém favorecida nas condições
áridas) e de retrabal.ìlämento de rochas cäIcáriås pré-existentes.
(como da Formöçåo frðti ou Teresina) . Não foràn observados
depdsrtos de cåliche, tfpicos de climôs semi-,lridos, porén vale
Ienbrar que o si.stemð deposicional, como um todo, nåo favoreceu a

preservaçåo dos depósitos subaéreos, com exceçåo dås dunàs
eólicas, À suposta inexistência de evâÞoritos talvez também seja
explicável pelo quimismo da ásua (fndices baixos de salinidàde
indicados pelos conchostráceos). Aindà assim, a relativa
abundåncia de megafósseis vegetais em nðis de 3/4 da següëncia
vertical, ÞrincipàLmente na resiåo central e sul do Estðdo do

Pôrðná, suqere a prevalënciä de condiçðes não tåo áridas äo menos
prdximo às margens dos corpos de á9uà.

Concluindo, a maìorìa dås evidênciàs I itólóçicàs e

pàlentolóqicas constðtadås påra a Formàçåo Rio do Rasto ôpontåm
påra ambiente deposicional predom i nðnt ement e lacustre, com

variações sÍgnificativås do nfvel de água, da área de cobertura e

possivelmente também da sðlinidade, Bujeito a fortes tenpestades e

a invðsões esporádicàs por fluxos turbulentos da drenagem nos
eventos de cheia, apresentando fases com tendência à colmataçåo
Þor dunas eól.icos. os dädos parecem confirmar à suposição de
BEURLEN (1957), LOCZY (1966), E.L.LÀVINA e R.À.MEDEIROS (comun.

verbàl) de que à bàcÍa, no intervàlo considerado, evoluiu parð
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corÞos de águð pequenos , I imi tados Þor áreàs emersas, com

abundantes dunas eólicas. Portanto, às hipóteses aqui ðpresentädås
conträpõe-se à qrände Þarte das interpretações ambientais
anteriormÈnte suqeridðs Þara a Formação Río do Rasto: não forðm
reconhecidos t.f picos depósit.os marinhos ou tranaicionais nð porção
inferior da unidade, nem domfnio de depósitos fluviais na porção
suÞerior,

Em sfntese, os ambientes e os processos deposicionais
identificðdos pàra a Formação Rio do Rasto são os seouintes:
l, Àmbientes subåé r eo s

-1.1. Aluvial (¡nuito restrito) ; Ieque por fluxo de detritos
(dianictitos côm tendência å granocrescênciå ascendente);
canais fluviars efêmeros (arenilos com estratificação cruzada
acanalddd, com bðse erosiva e intraclastos); áreas intercanais
sujeitas a "sheet floods" (arenitôs com estratificação plano-
paralela e possivelmente Lençóis de årenitos superpostos);
áreas com desenvol.vimento de solos (? regolitos fósseis),

-L2. EóIico: dunas eólicas (àrenrtos com estratificação cruzadà
tanqencial e l inhas de gråos) ; áre,rs interdunas (Þossrvelmente
nfveis de càlcários delqados, Þrecipitados em poçås de água
restrrtas; também depósitos de canal fluviäI efêmero).

2. Àmbientes lacustres costeiros (subaquosos)
-2.L Lagunar ou em qolfo semi-fechado, con muitù evàpor,lçåo

(calcários em èstratog tabulares Þ1ano-paralelos e càlcáriog
coquinóides com estromatól i tos) .

-2.2. Marginàis (depósitos com qrande variação vertical,
conportando arenitos com lðminação cruz¡ci¡ por ondul,lções de
oscilação e rochag heterol fticas acamamento
lenticular,/ondulado/f I aser) .

-2,3. Desembocadurä dos cursos de águði áreas proxinais (arenitos
de geometrið sigmdide e lobadä, com Laminação cruzdda por
ondulações cävalgantes; Ientes de årenitos con estruturås
indicativas de fluxos unidireclonais); áreas drsLais à

desembocadura (lençóis de ärenitô; rochas heterolfticas
apresentando principðImente com acamàmento ondulàdo) .

3. Àmbientes iacustres costa aforå
-3.1. De "pIatåformð", ðcima do nfvel ðfetàdo pelas ondas de

tempestades: áreas sujeitas à fortes ondås e/ou fluxos
relâcionädos (temÞestitos arenfticos e conchfferos,
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eventualmente com intraclastos); áreas sujeitas ã regimes menos

enerqéticos (tempestitÒs lamfticôs Iimitädos por nfveig
bioturbådos; rochas heterolfticas Þouco espessas com âcamamento
ondulado/lenticulðr/flðser); baixios (depósitos esÞessos de
aren j.tos com låminðçåo cruzådå Þor ondulações de osciLaçåo e/ou
de rochas heterol fticàs com acamàmento ondulado,zlenticular;
ìamitos com incipiente ðcanamento lenticulèr,/ondulado, com

fdsseis dispersos de pequenas dimensões, princiÞalmente escamàs
de peixes e conchostráceos) .

-3,2. De "ÞIataformä", åbäixo do nfvel afetado pelas ondas de
tempestade: áreðs sujeitas à invasåo por correntes de turbidez
(1ençóis de arenitos, lômitos, ritmitos, com freqüentes
megàfósseis vegetais, conchostráceos, bivalves nà Þosiçåo de
vidà e outros) ; áreas sujeitäs à sedimentação "hemipeláçica"
(lamitos, Þrincipalmente sobreÞondo os turbÍditos Iamfticos) .
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BIOESTRATIGRAFIA E CORRELACõES ESTR ATI GR¿íF ICAS

Noa capftulos referenteB ao€r assuntoB pàleontoló9icos
discutiu*se a posição estrâti9ráficà aproxtmada de certos fósseiE
e suqeriu-se o estabelecimento de 3 zoneamentos
bioestràtigráficos, con base regpectivamente em conchoetráceoe,
bivalves e megafósseis vegetais. A tåbeIå 7 resume å equivalênciä
vertical entre ås subdivisões de cada zoneamento. À distribuição e

a ocorrência da maioriä dos fósseis certamente esti.veram
condicionados Þor fatores ecológicos e tafonõmicos. portanto, os
zoneamentos bioestràtiqráficos aqui apresentådos também refleten
estas condições, inexistindo evidências de gue a substituição
vertical das espécies se processou exclusivðmente por evol.ução das
Iinhågens. Por exe¡¡plo, uma dàs zonàs de megafósseis veqetais está
fundânentada no apårecimento de SchjzÒneurd qonde,rànenÉi s, que é

umà espécie ta¡nbém identificada em depósitos do permiano superior
de quase todås as outras bacias gôndvânicas e que, portanto, Þôde
mioràr ao ìongo do continente; em ràzão då distencia entre as
bacias, ðdnite-se que possa haver considerável diacronismo quanto
à real amplitude cronoestratigráfica da espécie de uma região para
a outra, sobretudo ern relação ao I imite inferior.

A maioriå dås correlações entre as seções dà Formåção Rio
do Rasto, èpresentadas no quadro da fiq. I37, fundamêntà-se nos
dados pðleontoIógicos e na equivalênci.a entre os esquemas
bioestratigráficos. Embora haja nrl¡nero globâl relativamente grande
de ocorrênciðs fossillferas, suå distribuição nem sempre é

favorável para correlacionar as seções entre si. portanto, deve-se
enfåtìzar que algumås dås correlações têm caráter um tànto
subjetivo. Em diversos casos, há umè únicå ocorrência de
deterninàdo taxo¡J em cadà seção; ponderando todos Õs dados e
utilizando o método de SHÀW (1964), côncluiu-se que, às vezes, a

soluçåo màis práticà é a correlàção aproximada entre estes
próprios horlzontes, ainda que a àmplitude daB formas consi:deradäs
devesse ser bastante maior. Parà å área abrangida neste estudo,
åssume-se
paleoecológicos (âridez, tempestàdes, etc) foram praticamente
sincrôni.cos e gue o läpso na miqraçåo das formas é desprezfvel.
Por outro lado, as diferenças pàleontológicàs e I itol.ógicås entre
as distintaa regiões devem refletlr as caràcterfsticas dos

que os mais significativos condicionantes
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paleoambientes Iocai.s. Por exemplo, nas partes das seções en que
predominam rochas calcfferas e estruturås influenciadas por ondàs
(como na região de Reserva-Cåndido de Àbreu e de Santo Àntõnio dä
Platina), existe grande abundencið de escàmàs de peixe em

detrimento a outros fósseia; nas pärtês das eeções con quantidades
maiores de lðmitos finos avermelhados e homogêneos há maiores
guanLidàdes dè megäfósseis vegetais e de conchostráceos.

À åmplitude da Zona Cyzjcus ÊrÞ. coincide com ð parte
inferior da Zona Pecoptet'is dolianlt)J. Em àmbos os câsos, o

número de espécies é pequeno e mesmo egtas estão mal
representàdås- O intervalo considerado corresponde à maior parte
da ðmÞlitude Leinzia sinjljs, Na parte média desta biozona de
bivalves concentram-se seus elementos måis importantes. Tal fato
possibilitou uma das correlações nãis úteis do quadro da fiq, I37
- entre a seção da estrada Ribeirão dô Pinhàl-Jundiåf do SuI e a

da BR 373, a1ém da correl.ação com å Iocalidade-tiÞo do Menbro
Serrinhà. Os bivalves dà Zona Leinzid sinilis nuncà foram
encontrados exätamente nos mesmos nfveis daqueleg dos
conchostráceos. provavelmente refletindo condicionàmento
ecológrco. Na BR 277, poucos metros àbai.xo dos deÞósi.tos com

bivalves da Zonà Lelnzia similis, ocorrem calcários com bioclastos
estromatolfticos. À amostra com estromatdli.toa, procedente dà
região de Juá, pode eguivàIer åprox j: mad àment e a este mesno nfvel
estratigráfico. Outras ocorrências de estromatólitos do nordeste
do E5tado do Paraná devem corresponder a nfvei6 mðis elevådos, naE

há drficuldades em precisàr a sua posição. À pequena espessura da
formação nesta área, além da quantidade insisnificante de fósseis
diäÇnósticos e da freqüente repetição das caracterfst.icas
litológicas na seqüência vertical, prejudicðm o reconhecimento de
horizontes que permitam correLação segurð com as seções das áreas
måis meridionais. Àinda nos nfveis åbrångidos pelà Zona CyzicuË
sp. foran encontrados os principais icnofósseis.

À a¡npl itude da Zona Monolediã unjcostatâ mjctÒpolygonata
equi.vå1e à da parte média då Zona pecopterjs dolidnjtjj.
Corresponde também à porção mais alta da Zonå Leinzjd sj¡rj] js e à

nais bàixå da Zona ? Palaeoûutela plàtjnensis (abrangendo quase
todà a Subzona NÒthoter)'di a àcar-i¡Ja ta) Este intervalo é
quantitativåmente o melhor repregenLado pelos conchostráceos,
pelos megåfósseis vegetais, pelos bivèlves, além dos ostracodes e
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restos de peixes. Em termos de nrJmero de tàxà de bivðLves e de

megafósseis vegetai.s, o intervalo tàmbém é muito siqnificätívo.
Infelizmente, este não inclui um rJnico tipo de fóssil que tenha
sido descoberto ao Ionço de toda a área estudada. portanto, não
for possfvel definir urn ¿latun perfeitamente seguro p.¡ra o

poBicionamento relativo das seções colunares. No quadro dà fig.
I37, optou-se pelo estabelecimento de datun num nfvel
àproximadamente médio entre o de naior representàtividade de

megaf ósseiLs vegetaia, Þrincipalmente de glossoÞterfdeàs (dè região
de Dorizon, BR 373 e BR 376), e de bivâlves dè espécie
NothoterÏdid dcarina tà (dð região de Dorizon, BR 277, BR 373 e BR

376) - O i.ntervalo aparentemente måis rico em glossopterfdeàs
corresponde ao de apàrecimento de I lexoJdephyJ lurn pernjcun (BR 373

e BR 376) e de diversãs pecopterldeas, destàcåndo-se ainda o

gênero Êphenophyll u¡t, Em quàse todas as geções, entre os depósitos
abrangidos pela Zona llonoledld unjcostata ,jcropoJyqonãtd,
encontram-se agueles com os ÍtðtB baixos horizontes ðvernelhàdos.
Conforme os dados fornecidos por BÀRBERËNA et al. (1980) e os
procedirnentos qráficos aqui utilizàdos, pode-se inferir que o

nfvel mais baixo de ocorrênciå dè .Rästosucàug nã região da Serrà
do Càdeado coincide àproximådanente com a bàse dâ Subzona
NothÒter r a i d dcdr i nd tã.

À åmplitude da Zonà PaÍdndleaJa gupina-Asnussjà sp,
corresponde, de modo àproximado, à primeirà metade da pärte
suÞer 1or
representatividade em conchostráceos åÞenån na base e no topo da
biozona. Outros fósseis, tais cono bivalves e meqafósseis
vegetais, são bastante raros neste intervalo estratiqráfico, O

aparecimento de P. supind permite correlação entre as seções da BR

373, estrada Reservä-Cânditdo de Àbreu e BR 376. P. supinà e

Asmussid sÞ. não foräm encontrados juntåmente com n. unicostata
nicropolyqondtd, porén, às vezes, em nfveis alternados. Està
úItima espécie passa a ocorrer muito ràrðmente e em pequenð

abundâncià. Ä constatação de P. supjna e ¡slrussja sp. (älém de

Asnussia requldr'¡s) nàs regìões de Sånto Antônio dà platina e de
Jacarezinho constituiu praticanente um dos únicos recursos parà
correlacionar as respectivas seções co¡n as áreas situadas maìs ao

sul.

da Zona Pecopteris dollànitii. Há maior
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À parte inferior dà Zonå AÉûussjà reEuldr r s equivale
estråtlgråficamente à segunda metàde dà parte superior da Zonð
PecopteriS doliani tij. O registro mais baixo de Asmussid requldrjs
é da regiåo de Reservð-Cåndido de Àbreu; outros nfveis baixos de
ocorrência foram verificados nä região da BR 376 e de sànto
Àntônio dà P1ätinå. No intervalo considerðdo, reaparecem diversàs
pecopterfdeas, àumentä å proporção de pdrdcdJdmj tes sp,2, ocorre
t.ambém Pdr"acdl.anj tes sp, I, mðs as glossopterfdeàs estão maI
representàdðs. Àdmitindo que às correlações aqui inferidaa são
razoavelmente confiáveis, a instalåçåo de vegetais com caules do
tipo Paracal.anj tes sp. 2 pode ter sido gradual do norte parè o su]
da área estudada. Os depósitos mais bäixos do intervalo resÞectivo
à parte inferior dà Zonà Asnussja reqularJs, tanto da região de
Reservå-Cendido de Àbreu, como de Santo Àntõnj.o da platina,
mostram um possfvel nfvel de "hardsround. e diversos tempestitos
superpostos (vide cåpftulos ,'Pâleoambientes" e "História
Evolutiva" ) .

A pàrte média dã Zona Asmussja regu)arjs corresponde à

Subzonä Palaeollnnadjopsjs suþaldtd e à parte inferior dð Zona
Schizoneura gondhrdnensis. A base destas duas partes constitui
importante marcador estrètigráfico em praticämente todà a reeião
estudada, com exceção das áreas åo norte da estradð Ribeirão do
Pinhal-Jundiaf do Sul . Embora a Subzona palaeol innddiopsis
subalàta tenha amplitude pequena, eEtå reúne I0 espécies distintãs
de conchostráceos, dàs quais 6 não foram encontradas em depósitos
equrvàlentes ð outras biozonas. Contudo, cada espécie exclugiva
desta subzona Õcorre em àpenåE umà ou duàs IocaI idades, não
servindo para correlação entre uma áreà qeográfica e outra. por
exemplo, Pdlàeol.jnnddjopsjs subafdta foi reconhecida apenas no
norte de Sànt.a Cåtarinà e sul do paraná i cdþonesther-ia sp. foi
col.etada somente na área de Santo Àntõnio da ptðtínå, apesar que
TASCH (1979a) apârentemente tàmbém observou tål gênero en Sånta
cätarinð. Schlzoneura qondelànensjs, próxi¡rìo à bàse dä zonä de
megàf óssei.s vegetais com o mesmo nôme, foi constatada na região dð
BR 476, PauIo Frontin-Rondinhð, Reserva-Cândido de Abreu, BR 326 e

PR 90. Outros meqäfósseis vegetais, como as pecopterfdeas e

Paracalanites sp. 2, tanbém são significativos neste intervàIo;
r9uàlmente, há registro de ràros exemplares de IlexojdephyJJun
perm¡cun. O intervà1o dä Subzonå paldeoljnnadjopsjs subaldtd
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equivale à porção superior da Zona ? Pdldeonuteld IJla tjne.n.sjs, que

cornpreende ås måis jovens ocot-rênciãs de bivalves da Formação Rio
do Rasto (estrada Reserva-Cândido de Abreu, BR 376, pR 90 e

estrada Ribeirão do Pinhal-Jundiaf do SUI).
À parte superior da Zona AsnuÉsia requlat:is coincide

àproximadðmente com a primeira metade da parte superior då Zonå
SchJzotreurd qondvdnensls. Nesta, observa-se uma redução
pratrcamente abrupta no número de tdxd e de ocorréncias
fossilfferas, ä qual pode refletir mudanças, ambientais quànto à

capacidade de inclusão dos restos orgânicos nos depósitos ou, com

maior probðbi I idade, redução dä diversidade da biota, Entre os
conchostráceos reståråm apenas duas espécies U,t, unjcostdta
ntcropolyqondtâ e A. requlàrjs); dos megafósseis vegetais,
desàpàreceram prat i cðmenLe todas às pecopter fdeas . Conforme o

esquema bioestratiqráfico de BÀRBERENÀ et å1. (1,980) , eate
intervàlo pode coincidir aproxirnadamente com o de aparecinento de
Endothrodon e Australerpeton. Em termos litolóqicos, ainda há
muitos lamitos intercalados por lençóis de arenitoB, porém a sua
constituição geraI é um pouco mais grosseira e Þassam a predominàr
coLorações årroxeadas. Não parece håver regigtro deste intervalo
parä a região de Santo Àntõnio da Platlnå e de Jàcarezj'.nho.

O "Intervalo dê ConchostráceoË SuÞerior" e a segundà rnetade
da parte superior da Zona Schlzoneurd qondÍ,ldnensJg caräcterizàm-se
pelð mesma tendênciå - redução do número de espécies e do número
de ocorrênciàs fossilfferas. Os conchostráceos são bastðnte rðros,
mal preservàdos, porém foram observados praticàmente àté o topo da
formação. Con relação aos megåfósseis veqetais, persistem åÍnda
certos nfveis cóm quàntidades grandes de Par.?cå Lanjtes sp, 2 e, às
vezes, côm .9. qonderdnensls e raras glossopterfdeas. Considerando
estes restritos nfveis cômo possfveis narcadores de I igeiras
melhoras climáticas (vide capftulo "História Evolutiva',),
procurou-ge utilizá-los para correi.ação entre às Þartes mais altas
das seções colunare6 ainda disponfveis, principàlmehte aquelas da
BR 476, BR 376 e PR 90.

Da análise apresentåda àcimð, conclui-se que o esquema

bioestratigráfico e de correlações está fundanentado em ntlmero
consÍderáveI de dados, a maiorl,a 9eràdä durånle a execução dô
presente trabalho, Tal esquema é prâticàmente inédito Þàrà a
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testadaFornação Riô do Râsto,
em t raba 1lìos f ut.uros .

constituindo-se numa propostè à ser
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I DAÛE

No século passado, quando foram definidos os sistenas do

FànerÒzó1co, pri¡rcipalmente fundamentados na seqüência do noroeste
da Europa, reconheceu-se que os depósitos do topo do Pàleozóico
estão melhor representados na região de Perm, no flanco ocidental
dos Montes Urais, tendo facultådo a introdução do Sistema Permiano
(Ross & RosS, 1979). Às subdivisões das porções mais inferiores do

Permiano, çJue Ievam em conta fósseis marinhos da platàforma Russâ,
gão estendfveis å quase todas às outràs regiões do Hemisfério
Norte (ROSS & ROSS, 1979). Por outro lado, ås tradi.cionais
subdivisões superiores do Permiano, tanbén eståbeleci'.dåa na

Rússrâ, èstão sendo contestadas devido ao fato do Kazàniàno estàr
fundamentado nð ampl i tude dos representantes de fauna marinhà
endêmica e do Tatariano compreender seqüência de oriqem
cont i nenta I (STEPÀNOV, I973) .

O estudo då distrlbuição e evolução dos amonóides Leve

nuitå influência nas novas propostàs de subdivisão do Permiàno,
principälmente no que tanqe às seqüências referfveis ao "Mår de

Tethys" do suì da ¡isia, dos HimaIaÍas, do sul da Europå Orientè1 e

do Nordeste do Oriente Médio. Apesar do conhecimentô detalhådo dà

filogenià dos amonóides, estes fógseis, em geral, são àbundantes
àpenàs localmente. Por esta razåo, sua idade comunente é

determinadà através da interpretação do estágio evolutivo, que

pode ser subjetiva. Não bastando este problema, algumas
subdrvisões definidas de acordo com as amplitudes de ocorrêncià
dos amonóides foram remanejàdäs para posições e intervalos
cronoestratisráficos distintos pelos especialistås em outros
grupos de fósseis ou de outrås regiões, tendo contribufdo pàrå ¿r

existêncià de muita confusão no gue tange åos ]imites das
subdivisões do Permiðno. Segundo ÀNDERSON & ANDERSON (I970), as

biozonas do Perniäno superior fundamentadàs en àmonóides têm poder

de resoluçåo de apenas + 5 m-a., que é un intervalo muito grande

em compäração ao däs biozonäs do Triássico e Jurássico (t I m.ä.) -

cocKBÀlN (I980) esboçou um quðdrô de correlação entre os andares
do PermÍano apresentados por diversos autores. Este autor, assim
como PÀLMER (1983) e HAQ et al. (1987) , mantiveram os Andðres
Kàzaniano e Tatariano, apesår das årgumentações ao contrári.o
citadås acima. E notório que, mesmo nesteB càsos, não há

coincidência entre as idades absolutas estimàdðs Þara os I imìtes
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destas subdivisões. À escala de HAQ et a1. (I987) é interessànte
pelo fato de levðr em conta as variações do "onlàp" costeiro,
desde o final do Kàzaniàno ao Holoceno.

Em relàção à regiåo gôndvánica, àa diftculdades naa
correlações cronoestratigráficas àinda Éão ben maiores. Há
problemàs desde o est.abelecimento do Iimite permo-carbonffero
(peIo cðráter Þr eponderànt ement e endêmico das faunas marinhas) ,

àté o I imite permo-triássico, pelos depósitos quase que
essenciäImente contÍnentars, com Þobre registro fossilffero- Não
obstðnte estes problemas, muitos autores, ern particulor da África
e da América do Sul , tên utiltzado à Èradicionål escala do
Hemisfério Nortë, refletindo, em pàrte, as comparàções dos
tetrápôdes gondvenicos com os doe Urais; certos tetrápodes
permitem correlacionar praticâmente todas as bàciàs gondvãnicas e

ålgumàs extra-gondvânicðs, porém, o núnero de ocorrências
conhecidðs destes fósseis aindà é muito baixo em compãração, por
exernp).o, com o do Tríássi.co.

Àlguns àutores, como ANDERSON (I977, L98I) e [^TATERHOUSE

(1978), adotäräm e modificaràrn a escalå estàþelecida con base na
fauna do "Mar de Tethys", apesar que em poucas localidades nä
resião gondvânica, como na Bàcia de perth da ÀustráIia (FolheÌho
Kockateâ), ocorram amonó¡des e bivaLves tfpicoa desta fàuna (Ross
& ROSS , 1979) .

Importånte avanço nas correlações entre as reqiões
gondvånicas foi conseguido àtravés de estudos påI inoló9icos.
ANDERSoN (1977) apresentou notável contribuição nesse sentido,
complementadä posteriormente peloa quadros de correlação entre
praticamente todas as unidàdes gondvânj.cas e circum-gondvenicàs
(ÀNDERSON, ]981). parte destes quadros foi äqui aproveitädè para å

compí Iàção dà Tabelå 6, porém com äs seguinte€r modificações:
è) å escala cronoestratiqráfica foi convertidä para a de PALMER

(19e3), com o auxflio das informações contidàs em COCKBÀIN (1980)
e em outros trabàl.hos;

b) acrescentaram-se os dados referentes a Àngola e Gabão;
c) ätribui-se amplitude måior à unidade "Weller Coà1 Meàsures"

da Àntártica;
d) sugeriu-se tentativamente que as unidades da porção inferior

do Grupo Påssa Dois devåm ocupar posição cronoegtratigráfica um

pouco mais alta que à indicada por ÀNDERSON (L98I) ; diversos
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ðrgumentos parä estâ sugestão foran menci:onàdos em ROHN (no prelo
b) .

fnfelizmente, grande parte dos deÞósitos gondvånicos de
idãde pröximð åo limite perno-triássico compreende ',red þqds", 6s
quàis normalmente são desfavoráveis à preservação da matéria
orqânica. Conforme já mencionddo no càpftulo "Pàlinomorfos", esta
situação tåmbém se verificä nå Fornàção Rio do Rasto, tendo sido
obtidà una única àmostra palinologicåmente férti], da localidade-
tipo do Menbro serrinha, praticarnente dð base dè fornação. À

assembléia pàl inoló9ica evidencia equivàlêncià ao finàI do
Kazåniðno superior (Tabela 6), mostrando maior afinidade às
assembléiðs da Zona Pðlinológicå 5 da Bàciã do Karroo (ÀNDERSON,

1977), que coincide com a Zonð Tapjnocephdlus, da porção bàsal do
Grupo Beàufort Inferior (ÀNDERSON, Igel) _ No entanto, tat
detêrminação cronoló9ica não é inteiråmente confiável em virtude
dð má preservação das formäs observadas e das discrepåncias entre
os dados dè literatura, principàImente relativos à nomenclatura
pàlino]ó9icâ, à ampl. itude estratigráfica das formas e às
subdivisões cronoestratiqráficas do Sistema permiano. De qualguer
modo, o resultado não fere as inferências cronoló9icas
fundânentadas em tetrápodes àpresentadas por BÀRBERENA et à1.
(1985). Os tetrápodes dð reqião dà Serrå do cadeado, da porção
predomrnantemente superior da Formàção Rio do Råsto, permitiriam
correlðção com a Zona Cistecephàl us da Bacia do Karroo (Ioso acima
da Zona TdpinocephàLus) e os do Rio Grànde do Sul sugeririåm
correlação com a Zona Ddptocephdlus, em ambos os cåsOs indi'.cando
idade Tatariàna (Tabelà 6).

Além dos pal ino¡norfos e dos tetrápodes, os megafósseis
vegetais da Formaçãó Rio do RaaLo tðmbén possibilitäräm algumag
correlações interbacinåis, porém aparentemente um pouco menoE¡

Þrecisas. Certås tendências já håvlåm sido sugeridas Þor CàZZVLO-
KLEPZIG (1978). À1qumàs glossopt.erfdeas (RoHN & RöSLER, no prel.o
a) e gchizoneuïà qondçtdnensis evidenciam maior equivalência às
formas do crupo Eccä Superior e Beaufort Inferior da Bacia do
Karroo, da Fornação Madumabisa da Baciå do Zarnbezi, do Andar
Ranigànj dà f ndira e da Formação Baralaba da Àustrá1ià. o gênero
Sphenophyl lun, em gerä1 . tende à indicar idade mais antigà
enquanto que og caules do tipo Påräcaldñites sp. <l já apresentarn
ligeira semelhança a formås trjlássicas. É importÂnte voLtar à
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âssÍnàlar que determinadas glossopterfdeås e SchizoneuÍa alnda
subsistiram em algumas regiões durante o Triássico, como na fndia
(MAHESHWÀRI , I976) .

À naioria dos bivalves da Formação Rio do Rästo deve ser
realmente endêmica. Àpenàs ås 3 fórmås måis seguramente dulcfcolas
da unidade podem estar relàcionàdàs a espécies de outrâs bacias.
Formas sinil.ares a ? PaJaeomuteld pldtlnenÉis e mäits rarðmente a

Reloqiicolã deJicdt¿ foram reqistradås em depósitos do crupo
Beaufort Inferior e da Formåção Màdunabisa; uma forma semelhånte a

Nothotet'ràid acdÍind fa guànto às feições externas da conchå foi
figurada para o crupo Rðnigðnj.

Nenhuma esÞécie de conchostráceo da Formação Rio do Råsto
pärece ser inteiramente semelhante à formas de outras bacias. À

espécie ¡'lonoJedid unicostd tà tende à indicàr idade mais antiga que

à permianä superior; por outro lädo, todas ag demais espécies tên
Iiçeira afinidãde à formas triássicas.

Em resumo, os dados pàteontológicos sugerem relação
temporal principàlnente entre a porção inferior,/média da Formåção
Rio do Ràsto e o crupo Beaufort Inferior, a Formàção Màdumabisà e

o Grupo Ranigänj- os ràros dados paleontológicos disponfveis pàra
à parte superior dà Formação Rio do Rasto não são conclusivog;
exceto os tetrápodes, que parecem indicàr idade tatariàna, nenhum
¡axo¡? restringe o topo da formàção obriçatoriàmente ao permiðno.

Embora a Formàção Rio do Rasto não apresente sedimentos
märinhos, os indicådores clináticos ao Iongo da seqüência talvez
reflitam indiretamente as variações globaiË do nfvel do mar. HAO

et a1. (1987) indicàràm duas fases de drástico abaixamento do

nfvel do mðr no finå] do Permiano: uma equivalendo ào Tatariano
Inferior e outrä, Iigeirãmente menos acentuada, correspondendo
quase ao topo deste andar. Tais fases poasivelnente são
respectivàs äo infcio e äo finåI da deposição da Formação Rio do
Rèsto (vide cäpftulo "História Evolutiva"), abrançendo um Iapso da
ordem de 3 ou 4 m.a.. I'ÀTERHOUSE (1978) ðpresentou un esquemè das
vðrirações cI imáticas ào longo do tempo, porém nenhuma pàrte
especffica da curvä pôde ser correlàcionådå aos aparentes
marcadores clináticos dà Formação Rio do Rasto.
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HISTóRIA EVOLUTIVA

Parà situar a histórià evolutiva da FÓrmação Rio do Ràsto

no contexto globaI da Båcia do Paraná e do Gondvanä' tornà-se
necessário fazer referêncið a alguns fatos precedentes à sua

deposição.
a) Às evidências de organismos marinhos no Grupo PaBsð Dois são

räràs e nåo intetramente sequräs' Entre os dados disponfveis'
aqueles que apärentemente mais favorecem a hipótese de

sedimentação marinha são os linqulfdeos, 'reqistrados por CÀMPÀNHA

(1985) nos depósitos da Formaçåo Irati. Espfculas de esponjas'
foraminfferos ðrenáceos, entre outros fósseis ' såo ampì'amente

citados na literatura, principal'mente para a Formaçåo corumbàtaf '
porém ainda não foråm adeguadamente descritos-

b) I,lesosâurus da Formaçåo Irati e diversos bívalves das

Formäções serrð ÀIta, Teresina e corunbataf sugerem conexão

aquática à Bacia do Karroo e adjacências do sul dà Áfricð (cooPER

& KENSLEY, 1984) . Tais bivalves desaÞåreceräm quase que

completanente até o fina] da deposição destas unidades.
c) vIssER & LoocK (1978) inferiram que a Þrofundidäde de áçua

no ambiente deposicional da Baciå do Karroo erà pequena nos

"tempos MesosauÍus", tendo crescido acentuadarnente logo após o

desaparecimento deste réptil, e novamente decrescido na fäse final
dð deposição do Grupo Ecca (com peguenä diferença entre o norte e

o sut da bacia) . Às curvàs de "variação do nfvel do mär" de vÀIL

et aI . (I977) (nä real idade, de vàriação do "on1ap" costeiro)
mostram äbði.xamento acentuado do nfvel do mar no findl do Permièno

Inferior, elevaçåo gradativa do nfvel no Permiano superior' äté
novo ðbaixåmento no f inð.Ì do perfodo. HÀQ et aI. (19e7) ' åtravés
de esquema måis detalhado, indicam curtð fase de pequeno avanço do

"onì.ap" costeiro intercalada a este ÚItimo evento de retração (no

Tatariåno).
d) Nà Bðcia do Parðná, ås caracterfsticåB Iitolóqícas

evidenci.am que, durante a deposição dð Formâção Iråti ' houve

incidência de intervðlos de ambientes rasos' com ressecðmento,

interc,rlðdos aos de águas mais profundås (PETRI & coIMBRA, 1982);
durante a deposição da Formaçåo serra Àl'tå (parcialmente
interdiqitada com a Fqrmåção frati), as águas do ambiente eråm

mais Þrofundas, porém aparentemente com nelhor circulaçåo; e

finalmente, na deposição dä Formàção Teresina, o a¡nbiente tornou-



I80

se outrå vez väriavelmente raso, tendo havido Þrováveis intervalos
de parcial ressecamento, Há boa correlação entre èstas inferênciàs
e ðs citùdas para o suì da Äfrica, sugerindo que a suposta conexão

aquática entre às reqiões se rompeu aproximðdamente ao final dô

deÞosrção dä Formação Teresinð e do crupo Ecca.
e) A Florâ clossópteri s, aÞós o clfmàx de desenvolvimento no

interval.o egujlvalente ao Permiano Inferior, voltou å ser
expressiva apenas um pouco antes do finðl do intervåIo respectivo
ao Permiano Superior, porém já despojada de diversos importðnteg
elementos (ROHN E RðSLER, L987), Às Formåções Teresi.nð e

Corumbataf àpresentam depósitos pouco expressivos em megèfósseis
vegetðis, excetô aquel.es com caules Þetrificados, impressões de

caules de Iicófitàs, carófitas, aIém de raras glossopterfdeas e

pecopterfdeas. o registro Þaleobotånico nos depósi tos mðis
superiorea do crupo Ecca e nos mais inferiores do crupo Beaufort
Inferior tàmbém é muito pobre (ÀNDERSON & ANDERSON, 1985).

f) Os fndices mðis elevados de sal inidäde foram verificados
parå o legte e o nordeste da Baciä do Paraná, nðs Formàçôes
Teresina e CorumbàLäf (RODRIGUES õ. QUADROS, I976; RÀMOS & FORMOSO,

1976) , Àssumindo que nåo existiä conexão ào mar aberto durånte å

deposi çåo destðs unidådes , a sal inidade deve refletir
principàlmente a concentração dos sais herdados do antigo "Mar
Palermô", por tðxàs elevadas de evaporação. EsÞerår-se-ia
encontrar evaporitos act¡mulados nesta fase. Os fóssers tfpicos de
á9uà doce descobertos nestàs unidàdes, como os peixes dà ordem
xenacanthodii (RÀcoNHA, L984), os conchostráceos Aëantholeajd
Àìmeida (åpud MENDES, I967) e as carófitas (RoSLER, I97Bb) devem
representar as partes costeiras do corpo aquoso, com màior åfluxo
de águas c¡¡ntinentais,

Este conjunto de fatos e respectivas hipóteses sugère que

houve um ou mðis intervalos de acentuada aridez durante e/ou no

final da deposiçåo däs Formações Teresina,/Corumbataf, a qual deve
ter implicddo na exposição subðérea de grandes áreas dä Bacia dó

Paràná e aÞarente extinção de grande parte da fauna e da florå.
os depósitös de transição entre a Formaçåo Teresínð e a

Formação Rio do Rðsto (Membro serrinha) parecem registrar o infcio
do retorno das condições climáticas mars ìlnidås, que deve ter sido
grðduä1, co¡n älternâncias de aridez e umidåde bem màrcadas. Em

pelo nenos um intervåIo durante o começo da deÞôsição dä Formaçåo
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Rio do Rdsto ÞrovaveLmente houve Ionga fase sem acreção vertical,
indìcadð pel.a ocorrència de "hardground". Supõè-se que as áreas
emersds tenham sido graduålmente invadidâs Þor dunas eóI icas
enquanto que .ls áreas mais deprimidas foran sendo afogadas por
Égua doce. os corpos âquosos formados, de caráter lacustre,
provavelmente eram pequenos demais pära à indução de correntes de
marés, Þorém grðndes o suficiente Þarå terem propagàdÕ grandes

ondas de tempestàdes, as quais aÞarentemente ocorriam com certå
freqüëncia, Mesmo sob condições "normåis", devem ter incidido
fortes ventos, não só responsóvei.s pela geração de ondðs, como

também pela circulaçåo da água (condições oxidantes) e ð nigraçåo
de dunas eólicas. o desenvol.vtmento de pequenos estromatólitos e a

acumulação de rochas cäIcfferas provavelmente ocorreu em áreas
mðis Þrotegidds, apenas esporadicðmente afetadäs pelas ondas de
tempestades. Julga-se gue o empobrecimento da malacofaunè (Zona

Lelnzla slnilis) reflita estù instàbi1ídade do meio, por osciläção
constante do nfvel da áÇua e da salinidade, ainda que certos
el.ementos tenham permanecido amplðmente distribufdos - do suI ào

nordeste do Estado do Pårð.ná (Ribeiråo do Pinhål) e ainda no
Uruguði (COX, 1.934) e talvez no P,rraguai (HERBST & LEcUIZÀMON;

1984). Cont empor aneament e a estes bivðlves, äpareceram alquns
conchostráceos, ainda ràros e espàrsos, nuncà encontrados
exàtamente nos mesmos nfveis dos bivðlves (evocando variàções na

sal inidade) .

Os dados bioestratiçráficos indicðm que o desapareci.mento
de quase todos os bivalves dä Zonä L. similrÉ, talvez provocado
peÌas condições instáveis e diminuição mais acentuada da
saI inidade, coincide aproximadðmente com a instalação dð
importantÈ espécie de conchostráceo - MonoleàLa unicÒsta ta, d qual.

se disÞersou, no mfnimo, por toda à área aqui investiqäda e
persistiu com certa abundåncia durante a maior parte do intervalo
de deposição da unidade em pauta, Logo em sequida apàreceràm os
bivalves da Zonà Nothoterra! â .rcàrJ¡?äta, incluindo, pelo menos,
umà esÞécire descendente de elementos da próprið Bäcia do paraná
(N. dcdrlnd ta com dentiçåo semeìhante às espécies de ?errajå dà

Formação Teresina) e una espécie imiqrante (? paldeomutelà
platinensls) . O aparecimento destes novos organismos coincidiu
aproximadamente com o infcio de suprimento de Ia¡nitos avermelhados
e de restos vegetais relativamente äbundàntes. Nã área-font.e,
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atràvés da alternåncia de estações secas e úmidas e da vegetåçåo
mais ,lbundante, pode ter havido desenvolvime¡rto de solos
1àterfticos, possivelmente responsáveis pelo fornecimento de
piqmentos avermelhados. À veqetação mesófiIa (pàrticuLärmente
representôda por glossoÞterfdeas) provavelmente aIcãnçou novamente
a borda da bacia e houve possibi l idade de èÞroximação de

espécie (s) de sphenophyl1un, bästante semelhante (s) a formas
encontr-adas em unidðdes estratiçráficas mäis äntigðs de outràs
bäciàs, inclusive då Câthàysia; também reàpàreceram algumas outràs
esfendfÍtas, pecopterfdeðs e Sphenopterls. Os Iobos de suspensão,
muito abundantes na fase doninäda por n. unicostata, denotam
descàrqäs ráÞidas dos canå j.s fluviais durante eventos de cheiàs, A

alternåncia de elevação e de quedð do nfvel de base deve ter
favorecido, respecti.vàmente, ora a preservação dos depósitos de

desembocàdurå, Õrà seu retrabalhamento por ondas, particularmente
de temÞestèdes (barras de tempestade e bðixios) , No interval.o em

pauta, o sul da área estudadä (Dorizon) äpðrentemente denota
melhor os efeÍtos clestas vðriações do gue o centro (reqião de
PrudentópÕl is-Guår,rÞuava) , onde Þredominou a deposição de lamitos,
provàvel.mente sob condições mðis distðntes da costù. Nè reqião de
Reservð, emborà o ambiente deva ter sido raso (abundantes
estruturds indicðtivðs da influência de ondàs) , a ràrÍdade de
lobos de susÞensão e de megafdsseis veqetais no rntervalo
considerado, permite suspeiLar maior distânciä às desembÕcaduras
das drenagens.

Às condições gradativamente mais estáveis, arndà que

màrcðdds peläs ål.ternånciðs :á referidas, foräm àcompanhådas pelo
aparecimento de outro conchostráceo caråcterfstico da Formação Rio
do Rôsto * Pdranàledld suplnd. Há resistro de C. (Euestherjd)
lanqej, porém äpenas locaÌ. Em médiä, as águðs dos lagog
provãvelmente se tornaram mais Þrofundas, uma vez que Þassou ð

predominar a acumulação de larnitos; o àcesso de megafósseis
veqet.ðis aos sftios de sedimenLação costa afora deve ter sido
difrcultädo. outra ÍmÞortànte espécie de conchostráceo que se
estabeleceu na bacia aproximadamente neste intervalo foi Asnussld
Ì'equldt' js (descendente de elementÒs do típo Asmussla sp., ou
imisrante).

Supõe-se gue se seguiu uma fase de rebaixamento àcentuado
do nfvel de água indicado por outro provável "hðrdground" (regiåo
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de Reservð) e regolito fóssil (BR 373), aIém de intràclastos de
pequenas e gr¿rndes dimensões em diversos depósitos na regiåo
centrðI do Estado do Pårðná. A regressåo propriamente dita está
muito mål representada, o que é exÞIicável pela
erosão,/retràböIhamento dos respectivos depósitos, os dados
referentes ðos nfveis subseqüentes aos da regressão
(àproximadðmente na base Zona À. requldrJs) indicam umð "rápida"
fase transgressiva, marcada por intensas te¡npestades (registradas
principalnente na reçiåo de Reserva e de Santo Àntônio dð
Platina), sucedida novamente por condições bem mais trangüiIâs. og
eventos ãnteriores devem ter mudado substancialmente as condições
do substrato e de drenagem próximo à costa, Þois houve
desðparecinento de alguns biväIves, tais como N. dcdrlnatd, à

diminurçåo das pteridófi Iås e acentuou-se o desenvoLvimento das
esfenófitas (indicado principalnente pelos caules do tipo
Paràcâlâni tes sp. 2).

com a fase transgressivð provävelmente retornàràm condições
clináticas um poucó mais úmidas e estáveis, apesår de "p6ql¡s¡¡s',
interrupções por rebaixamento do nfvet de base (depósitos de dunås
eólicas e de cånais fluviais; ex.: afloråmentos a 30 e 35 km de
Reservà), Neste fnterim, houve finalmente à ocupação das áreås
marginais dos lagos Þela espécie S. Eond\ldnensts, å quðl
provavelmente se dispersou no Permiano superior à pðrtir da resião
da fndia (ROHN & RöSLER, 1987). Tambén ocorreu a insressåo de
várÍas espécies de conchostráceos (pà1aeol!nnadtopsJs suþaI.atd, p.
(PdldeolJnnddla) sp., Gaþonestherld sp,, etc), incluindo taxa
Ievemente semelhantes aos de outras áreas gondvånicas e de regiões
nórdicäs (à ingressão na Bacia do paraná deve ter sido facultada
"viå condvana" e nåo diretðmente das rè9iões setentrionais
adjacentes, onde o clima prov¿¡velmente era mais árido), A maior
diversidade de conchostráceos, nesse casô, reflete a oÞortunidàde
de ocupåção de nichos recém criados e nåo especiaçåo por
eståbllidade do meio. (cf . GORTHNER & MEIER-BRoOK, 1985). À falta
de evidências de prolongado transporte dos conchostráceos e ð

ocorrència de 3 ou mais espécies num megrno nfvet sedimèntar
sugeretn condições aquosas båstante amplàs (ainda que rasas) pðra
ter evitado o problèma dä competição (nåo poças de áqua, como

aventado por alguns autores, por analogia com o hábito das fornås
atuais) . Pårece provável que este intervalo também corresponda ào
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de àpareciment.o de Endoth.i.odon e Austtaiefpeto¿. Os dados que

äpoiam as idéias sobre a suposta migraçåô de faunas via
continentål entre as bacias fðvorecem tåmbérn a hipótese de que as

condições climáticas mais úmidas deste intervalo se estenderam
reçi.onalmente. Tal fåse pode ter coincidido com o de liseira
elevação do nfvel do mar nas marqens oceânicas no Tatäriàno
fnferior-Médro, reglstrðdas nas curvàs de HÀQ et al. (I987). Neste
intervðlo ainda é patente que a açåo de ondas se tornou mais fraca
(ventos menos forÈes) e cessarðm os efeitos catastróficos
provocàdos por tempestades. Ainda há evidëncias de bivðl,ves (?p.
pldtlnensJs) | adaptados a fundos lamosos. Àpårentemente, àcentuou-
se a tendêncià de soerguimento da região de Reserva (possivelmente
tðmbérn a reqião de Prudentópolis, pära a quàl fölta resistro). Tal
processo é suqerido pelo depósito de fluxo de detritos e pela
nftida discordånciå erosivð (e aparentenente tämbém anguIàr) no

afloramento ÀFIGP 30I a 37,4 km de Reservð. o soersuimento não
pärece ter sido contfnuo, pois os depósitos subseqüentes sugerem
novas condições måis subsi:dentes, com sedimentaçåo em "ónIâp',
sobre a área exposta. Nas reçiões då serrà dô cadeàdo e de såo
Jerônimo da serra, aÞroximadamente no mesmo nfvel estratiqráfico,
foram encontrados pequenos intraclastos, bðgtðnte råros no
restànte da formação, corroborando a hipótese de levantamento de
parte da bacià (ou, pelo menos, de diminuição dà subsidèncið). Nas

bordas, como no nordeste do Estado do Parâná (Santo Àntônio dà
Platina e adjacènciðs) , ð ¡nenor subsidêncið apðrentemente promovia
àcreçåo vertical mais lenta; ocorrià sedimentaçåo principalmente
cðrbonática (incluindo prováveis estromatóI itos) , em ambientes
resfritos e com intensa evaporaçåo, tendo havido muitas fases de
retrabalhamento dê déÞósi tos.

A histdria deposicional da porçåo mais alta da Formação Rio
do Rasto na áreð estudada, equivalente à Zona gchlzoneurd
qondt¿dneñsIs Superior ou à Zona Asnussja Íequldrls Superior +

"Intervð1o de Conchostráceos Superior", não é muito be¡n

discernfvel peìa fäIta de exposições ðdequadas, No nordeste do
Estado do Paraná, a deposição dos termos subaquosos pàrece ter
cessado mais rapidamente, podendo ter começado a sedimentação
predominantenente edlica do tipo Pirambóia, No centro e no sul do

estado, parecen ter persistido as ðlternåncias de maior e menor

Þrofundidade dos Iasos, refletindo, resÞectivamente, intervalos
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mäis úmidos e måìs secos. Depositàram-se principalmente Iençóig
¿¡renosos e Iamosos, ålguns Iobos de suspensão, raros depósitos de

cônais fluviais, alguns depósitos influenciados por ondås e, Þelo
menos, dois pacotes esÞessos de ðrenitos eólicoa semelhàntes äog

dà Formaçåo Pira¡nbóia. En àIquns-.. nfveis, os lanitos ainda
apresentam aspecto homogëneo e cor avermelhada, porém passam a

predoninär texturas menos selecionadas, corês cinza-arroxeadas
(fis. 77b) ou amareladas (fig. 97). Há nlveis com Iitoloqids
calcfferas. os fósseis tornan-se muito raros e somente apärece¡n

concentrðdos nos lðmitos nàis finos e åvermelhados, geràlmente
entre supostos lobos de suspensão (cono e¡n alguns afloramentos dä

BR 476), Às glossopterfdeas (aIiás, IJexoJdephylJun permlcun), as

esfenófitås (s. Eondetanensis) e as pecopterfdeas persistirðn até o

final da deposiçåo dä Formaçåù Rio do Rasto, porém com reduçåÒ
muito grðnde da diversidådede. o registro de conchostráceos é

muito espðrso. Em vistâ deste quadro, supõe-se que a föunä
aquáticô e provavelnente grðnde parte da vesetaçåo tenham sido
comprometidos pelo recrudescimento do cl ina, com perfodos de

aridez cada vez mais Iongos e acentuados, Os éIementos constatados
da flora devem equivaìer, em sua naior pàrte, à vegetaçåo hidro-
hisrófila, resguardåda nas áreas nais úmidas nas bordas dos lagos.
os elementos mesófilos devem ter experimentädo frånco decllnio.
Esta tendência da vegetação possivelmente foi mäis marcante nå

Bacia do Paraná do que em outràs bacias sondvånicas
correlacionáveis. conforme a reconstruçåo palêoqeográfica de SMITH

et al. (1.98L), a bðcia estarið em posição latitudinal mais baixa
do que ås outras regiões com FIora GlosgopterJg tfÞica e,
portanto, esteve mais fortemente exposta ao crescente cinturåo
subtropical quente e árido, o qual caracterizou o clima triássico
(TUCKER & BENToN, 1982). o maÞa de distribuição de chuvås do

Triássico Inferior, elãborado por PARRISH et al, (I982), também

mostrà fndices muito baixos de pluviosidðde na áreð que compreemde

as Bacias do päràná, do Parnafba e do Àmazonås. Segundo HAQ et aI.
(1987) , o "nfve1 relativo do mar" teria coneçado ö decrescer
novamente no intervalo equivàlente ao Tðtarianó Médio. Às

ocorrénciås bùstante tårdias de r'1. u¿Jdostata I uma dàs poucas

espécies de conchostráceos ainda registrädas na porção superior da

formaçåo, ätestäm mais umã vez sua relativa toleråncia ðos
ämbìentes desfðvoráveis: esta espécie apareceu nas primeiras fases
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de deposiçåo da Formaçåo Rio do Rasto, quando o ambiente lðcustre
ainda não estava bem caracterizado, e resistiu discretamente å

todas às alterações n¿¡ história evolutiva dà bacia, tendo
desenvolvido populações abundantes ðpenas quando às outrås
espécies estavàm åusentes, KozuR & SEIDEL (f983b) interpretàråÍrì
situações semelhantes como resultado da melhor ðdaptöção de certas
espécies às salinidädes mais elevådas. À substituição crescente
das Lfpicàs litologiàs ðvermelhàdas pelas cinzà-arroxeadas ou

amareladas na parte superior da formação poderia indicãr que nåo

havia mais produção abundante de Iateritas na área-fonte, talvez
em virtude da màior aridez (hipótese válida åpenas se o pigmento
vermelho se deve realmente à hematita detrltica). os lobos de

susÞensão (e também os raros depósitos fluviais) , quando
preservàdos, sugerem curtas fèses elevaçåo do nfvel de água do

respectivo Iaso, o que deve ser indfcio de pequenos Þerfodos de

melhorä climática e explicaria a måior abundânciä de vegetais
fõsseis nos nfveis intercalados a estes depdsitos. Ainda um pouco

antes da colmatação definitiva dos meios aquosos dà Formação Rio
do Rasto pelas dunas eóIicas, deve ter havido uma últina etapa
importante de expansão dos Iðgos, responsávèL pel.os pacotes
siqnificativos de arenitos finos com marcas onduladas de oscilaçåo
e de lamitos avermelhàdos (ex.: BR 476; BR 376i PR 90). No

entåntor a fregüente sobreposiçåo de lamitos diretämente por
arenitos eólicos e os¡ casos de inversão texturðl evidenciam que as

dunas avançaram sobre lagos com volume de água insuficiente pàrd a

proÞàgâção de grandes ondðs (provocadas pelo vento) ou Þara o

retrabalhðnento efetivo dos sed imentos,
Na áreå estudådð, onde há exÞosições da Þassaqem da

Fornação Rio do Rasto Þåra a Pirðmbóiä, os rJltimos Iamitos
avermelhados da unidade inferior parecem estar sobrepostos, sern

discordånciâ, pelos arenitos eóIicos da unidade superior (ex,; BR

476, k'n 229,7, fiqs. lL0-11L). Megmo que parte da área dà bacia
tenha experlmentado soergui,.mento crustå1 durante o Triásstco (ex,:
FúLFÀRO et aI. , 1982; PETRI & FúLFÀRO, 1983) , o processo
sedimentar predom i nðn t emente eólico provavelmènte Þersistiu por um

lonso intervalo. Apenas as verdädeiras discordåncias verificàdðs
entre o crupo Passa Doig e o crupo são Bento, principaL¡nente no
Estado de São Paulo (SOÀRES & LANDIM, 1973) e as discordånci.as no

åmbito dð própria Formaçåo Pirambóia registråm, de fato, fases de
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menór subsidênciå, porém provavelmente restritås temÞoraI e

espåcialmente, Por outro lado, houve persistência na acumuläção de

Iamitos ðvermelhados ainda durðnte o Triássico no Rio Grande dÒ

SUI (crupo Rosário do SUI), portanto, sob condições menos

ðcentuadðmente áridàs do que nðs partes mais setentrionðis dð

Bacrä do Pàräná. PETRI & FúLFÀRO (]983) mencionarðm que, durànte o

Triássico, a região do Àrco de Ponta crossa teria constítufdo uma

estrutur¡ divisória entre a "sedimentação" Pirambóia e a Rosário
do sul. Entretänto, julgå-se que outra área mais elevadà Þossa ter
existido à partir do final do Permiano Þróximo ao norte do Rio
Grðnde do sul , numa fase em que ð reqiåo do Àrco de Ponta crossa,
assim como a área de Reservä, ainda nåo devam ter månifestàdo
soerguimento crustäl sisnlficätivo. outra alternativa é considerar
que havia controle climático latitudinal.
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CONCLUSõES

I. -À pesquisð dos aflora¡nentos e dos fósseiË ào longo dås
principais estradås que interceptan a Formação Rio do Rasto no

Estado do Pêràná geraram dados significativos Þara s"ustentar a

definição de zoneåmentos bioestratigráficos, os primeiros
pàersos p¿¡ra å correlação estråti9ráfica entre as seções do su1

ao nordeste da área estudada e è alteração substanciål de

algumas interpretações anteriores sobre os paleoambientes e ä

história evolutivå dà unidade.
2 . -Conforme äs L? seções colunareE compostås construfdas,

estimando rnergulhos regionàis entre 0,5"' e 0,9'", as áreas em

que å Formàção Rio do Rasto apresentå ås mêriores espessuráa são
as de União da Vitória e da serra do cadeado (cerca de 420 ¡n) ¡

as outràs seções indicðm eEpesEuras um pouco menores, havendo
acentuada dirninuição de êspessura da resião de são Jerônimo da

Serra (PR 90) parà ¿¡ de santo Antðnio da Plðtina (cercå de ll0
¡n) . Não se dispõe de informaçõee para à porção superior da

unidade na região de Reserva-cendido de Àbreu, nem pära ð

porção inferior na reqião da PR 90.
3.-Há pðssagern trånsicionðI e interdigitamentos entre a Formaçåo

Teresina e ä parte inferior da Formàção Rio do Rasto; os
principais critérios adotados para o reconhecimento da porção

bàsaI da formação são o aparecimento de estratos geralmente
submétricos com abundantes estruturas indicativas da ação de

ondás, o aparecimento de corpoË ðrenoEoB Ienticularea ou

loÞados e a presençër de un pacote caracterfstico de

aproxinadamente t0 m de espeE sura, formado por rochas
calcfferas, compactas cinza-escuraE com estruturas indicativas
då ação de ondas e atividade de organisnog.

-Em quase toda a formação, principalmente na pèrte superior,
ocorrem freqüentes corpos arenftÍcos setnelhantes aoa da

Formação Pirambóià; nàs seções observadas, o contato superior
dâ Formação Rio do Rastô foi posicionado no topo do ¡nais alto
lamito åvertnelhådo ainda expressivo e geralnente fossilffero.

4. -conforme os dados atualmente disponfveis, não se considerou
conveniente subdividir a Formação Rio do Rasto nos Membros

serrinha e Morro Pelado, já anteriormente estabelecidos; emborð

à pàssagem da coloração esverdeadå pàra a avermelhada sustente
subjetivanente o limite entre estas subdivisões, nem sempre há
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diferenças litológicas palpáveis entre a porçåo basal (cerca de
f/4 da espeEsura dà formação) e o reBtante da següência,
principalmente no nordeste do Estado do pðraná.

5. -À Formação Rio do Råsto é exÞressiva em ocorrènciàs
fossilfferas (no mfnimo, I40 Iocalidådes), quàse todàs não
registradès anteriormente nå Iiteratura è concentràdès
principàlrnente entre os nfveis de 15 t e 65 t da auð coluna a
partir dä "bðse"-

-Praticamente todos os fósseis estão preservados como moldes ou
como inpressões, êxceto og estronatóIitos e r¿¡ras conchðs nä
Þarte inferior da formação, estes aindà apresentando a
composição carbonática.

-Os fóEseis fundanentäm grande parte dae correlações e, através
das caracterfsticès paleoecoló9icas e bioestràtonõmicas,
substanciam diversaa lnterÞretaçõee ambientais,

6- À distribuicão das 12 espécies de bivalveg reconhecidaE¡ noa
depósitog da Formação Rio do F.åsto permitiu o estaberecimento
das seguintes zonàs:

a) Zona Lejnzja sjnjlls t oa principais elèmentos forarn
encontradoa do sul ao nordeste do Estado do peraná e poden
estar representados tambérn no Uruguài e no paràguai;
aparentemente são endênicos. À morfolocia das valvàs de algumas
espécies indicå hábito de escavação relàtivamente rápida, ð
pequenas profund idades do substrato, em áreas de águas
provàvelmente un pouco agitadas ou com eventos repetitivos de
maior turbulência. os bivðlves não permitenì inferências diret,as
sobre a salinidade do neio, Þorém se considera a possibilidade
de que posnåm ter ocupado meios eurihâlinog.

b) Zona ?Palâeonuteld plat-inensis, compreendendo a Subzona
¡lothotertaia dcàtindta aproximadamente no terço basal: Tres
espécies, principalnente ? Pdlaeonuteld platinensjs, podem ter
relação filoqenética a formas dulcfcolas de outros depósltos
gondvânicoe do Permiano superior, particularnente do crupo
Beaufort Inferior. À1gu¡nas formäs dà subzona constituem
inportantes elementos de correlação entre as seções da área
estudadà. Os bivalves sugerem hábito de escavaçåo mais lenta,
em águas mais càlmas, que aqueleg da zona inferior. Nos

depósitos sobrepostos aos equivålentes a esta subzonð, os
bivalves são gradativämente mais rèrosr não hàvendo mais
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resistro desteé fdsseis utn Þouco acirna dà metade då seqüencia.
contudo, euàge no topo da formação, próximo a União da vitória,
foràm encontràdos icnofósseis provavelmente indicätivos dà

atividade de bivalves.
7.-Os conchoatráceoe, correapondem aos fógseia tíåis àbundåntes da

Formàção Rio do Räst.o e que permitem zoneàmento
bioestratisráfico måis detalhàdo.

-Às I4 formas distinguidas para a unidade distribuem-se nàs
zonas CyzjcuÉ sp., ìlonof eaia unjcostatà njcropolyqondtd,
PdÍdndfedia supina-Asnussia sp., AÉmussia requldtis
(subdividida em "parte inferior" , Subzona PaJaeol imnadiopsis
subâlata e "parte superior') e "Inlervalo de Conchostráceos
Superior".

-Em l inhas gerais, ã sucessão destas zonàs repregenta
regpectivamente uma fase inicial de oportunas e rârås ocupações
de áreas da bac j.a; ampla proliferåção da bem sucedidà espécie
11 . unicostata; gradual estabilizðção ånbiental con introdução
de novas espécien, porém com redução dð representatividade de
lq. unicostãtd e desaparecimento de outràs eepécies maie
antigas; máximå diversificação das for¡¡as (tàlvez com

introdução de elementog ímigrantes) durånte o i.ntervalo da

Subzona Palaeoli,nnddiopsis suþdlatà; desapðrecinento da maiori,.a
das formas, åinda com subsistêncià Lemporárià de 14. unicoÉtata,
A, regulari,s e de formas não identiftcádas.

-Os conchostráceos são organismos tipicamente dulcfcolas, de

águag ragaB, cålmas e normallnente não frias, bàstànte comung

naa regiões semi-áridas. ll, unlcostata talvez tenha suportado
consideráveis variações ambientais, incluindo condições
Iigeiramente sèlinas, dðda a sua maior expreasividåde nos
intervalos de ausência das outras espécies, À Subzona

Pdldeolinnadiopsis subald ta compreende as f or¡nas com as maioreg
dimensões, possiveltùente evidenciando o perfodo cÕm as naia
al tas temperãturas .

-constâtou-se poucå afinidade entre as formas observadas e as do

Permiano Superior de outras bacias qondvånicôs; entretànto,
nestas respect ivàs áreâs, o assunto não Þarece ter s j.do

sufici.enternente expl orådo .

8. -Os megafósseis vegetais tarnbém eão bastante abundantes e

diversificàdos na Formàção Rio do Rasto (pelo nenos 40 taxa);
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contudo, a aparente amplitude relàtivamente maior das eepécies
vegetais que an ànimais e o número restrito de ocorrências de

certas espécies não permitiu o estabelecinento de zoneamento
bioesträtigráfico muito detalhado. Definiu-se a zona PecopteÍis
dol iani ti i (subdividida nas "pàrtes inferior, média e

superior") e a Zonà Schjzoneurd qonderanens¡.s (subdivididä nas
"pärtes inferior e superior").

-os fósseis vegetais são mais conuns no gul do Estado do Pàrâná
(e aparenternente também em santä catarina) , porém já parecem

ocorrer um pouco mais restritamente na região da serra do

cådeådo e såo relativàmente raros na porção nordeste.
-Em sentido ascendente na seqüencia vertical da área centro-sul
do estado, nota-se: a) Passagem quase abrupta entre o intervalo
basàI, quãse E¡em regiatro da flora, e à pårte média da zonå
Pecopterrs dol¿dnJtJl (coincidente cóm å Zona lronoleald
unicostdtd nlcropolyqonata) , contendo elementos tfpicos da

Flora clossopterls , tais como as próprias glossopterldeas,
pecopter fdeas , aIén de Sphenophyl lun, gphenopteris,
PdÍdcdldnltes e outras. Embora este intervalo sejä o måis rico
em megafósseis vegetais da Forrnåção Rio do Rasto, não parece
ser muito representàtivo dä flora originäl (por exe¡np1o, Þor
quðse inexistência de frutificações); a diversidade const,atadâ
é menor que a das assembléias correlacionáveis (do crupo Ecca,
do Grupo Beaufort Inferior e dà Formação Madumabiga da África,
do crupo Raniqanj da fndiä e da Forrnação Båralèbå da

Àustrá1ia). b) Drástica redução do número de ocorrências de

megafósseis vegetais, principalmente de çIossopterfdeas,
destacando-se åpenàs a pðrte inferior da Zona schizoneutd
qondwdnensi s (coincidênte com à Subzona Pdldeol inna¿liopsis
suþalata), principalmente pelo aparecimento da respectiva
esfenófitå, apàrentemente bastånte tJti] como nàrcadorð
estrðtisráfica. c) megafósseis vegetàis muito raros na parte
superior da formação, nas àinda ocorrendo ðg olossopterfdeas,
assim como Pdrdcdl.dn! tes, praticamente até o topo da unidade.

-os megafdsseis vegetais da fornaçåo enquadran-se entrê os

hidro-higrófilos (principalmente pecopterfdeas na zona inferior
e esfenófitas na zonå superior) e os hiqro-mesófilos ou

mesófi los (principalmente glossopterfdeaa) , havendo diversoB
elementos com possfveiE adaptações xeronórficas (àparentes
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qlossopterfdeaa, nas folhas e càules
enrolados gobre si das pfnulas de

nervação e contorno pecul iåres de

9. -Entre os outros fósseis abrangidos na presente dissertação,
merecem destaque os pål inomorfos da localidade-tiÞo do Membro

serrinhà, eue substànciàm prováveI idåde käzanianå super j'.or

para a porção basal da formação nesta área; tal conclusåo
aparentemente coaduna com a idade tatariänå inferidå através de

tetrápodes da porção superior da unidade da reqião da Serrà do

cadeado (BÀRBERENÀ et al. , 1985) .

I0--oa estronatólitos nodularea, tånbém expreseivog na formação,
indicam condiçõee aquosas Iocais provàvelmente calmås, quentes
e restritas, não obrj.gàtoriamente mårinhae; são encontràdos nä

porção superior da Fornação Teresina e na bàste dà Formação Rio
do Rasto, no centro-Eul do Estado do Paraná. e també¡n em nfveis
estratiqráficos u¡n pouco måis elevados do nordeste do estado.

lI. -Escamas de peixes são fósseis muito äbundðntes, aparecendo
caracteristicamente noE depóEitos ligeiramente calcfferos, sen

outroE grupos de fõsseis representados, o que é conum no

nordeste do Estèdo do Pàraná.
12.-os icnofósseis, eue compreendem sobretudo escavações,

concentran-se principalnente nos depósitos da porção inferior
da formação e geralmente sugere¡n åtividade de orgànisnos em

águàs ràsaa I igeiramente influenciadas por ondåE, durante
perfodos de diminuição de enerçià do meio ou pós-tenÞestade;
não há evidencias que cotnÞroven condições a¡nbientais marinhàs¡
um doa tipos, prôvàvelmente Pelecypodichnus, lambém encontrado
no topo da formação, com grande probabi t ídade reÞresenta
condições de água doce. Uma perfuração encontråda Þråticamente
nå base då formação, parece indicar que houve uma fðse de

estabelecirnento f,s "þ¿¡dgç6u¡Sr', podendo indicar restriçõee na

sedimentáção possiveltnente provocadas por aridez prolongada.

I3.-Às caracterfsticas dð Formðção Rio do Rasto suqerem que o

pänorðma paleoämbiental era doñinado por extensos IagÕs,

relativàmente rasos, con variações siçnificativas do nfvel de

águà, dà áreà de cobertura e postsivelnìente ta¡nbém da

sal inidade.
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-Os 1ägos eram submetidos a invasõea esporádicàa por fluxos
turbulentos nos perfodos de cheið, tendo resultado no acúmulo
de siçmóides e/ov de lobos de suspensão próximo às

desemÞocaduras dos cursos de água e de turbiditos nàs porções
¡nais distais. Estes fluxos e as correntes de turbidez
¡rrovavelmente eråm os principais mecànismoB responsáveia pelo
trånsporte e sepultamento dos restoa veçetais (e também dos
conchostráceos, restog de peixes e outros), principålnente por
terem facultado seu rápido isolamentÕ das condições oxidantes,
sugeridas pelas cores avermelhadas da naioria dos depósitos e a

falta de sedimentos càrbonosos. Àa correnteE¡ de turbidez
igualmente podem ter proporcionado o sepultànento de diversos
bivàIves na posição de vida e à pregervação de muitos
representantes con as valvas articulädas fechadas.

-Em certas fases, os Iàgos parecem ter sido afetados por fortes
te¡npestades, evidenciadag pelos depóaitos com estratificação
"hummocky" e peloe diversos depdsitos coquinóides, onde os

bioclastos eståo representados principal.mente por bivalves e

tånbén por estromåtóIitos nodulares, conchostráceos,
oetracodes, gastrópodes, r¿¡ros càuleg e r¿rros osE os de

tetrápodes.
-Houveräm i.ntervalos en que os lagos estiveram subnetidoa à açåo
de ondas mais fracas que as de tempestade (pela açåo eóIica),
tendo possivelmente contribufdo na construçåo de baixios e no

retrabalhamento dos depósitos mais rasos e narçinais; nesteg
depósi tos encontran-se quase todas às raras qretas de

dessecação, a naior parte dos icnofósseis e, nås porções mais
lamfticas, pequenos fósseis (tåis cono conchostráceos, e escamas
de peixeE), homogeneamênte distribufdos. En outros intervaloa,
a ação de ondas deve ter sido tão fraca que meÉrmo próximo às
margens parece ter predominado a sedimentação pelftica.

-Houve a possibilidade de invaaão dos lagoe por dunas eólicas,
sen que estas tenham eido total¡nente retràbalhadas pela
d inåmica do I ago.

-Àpårentemente raros outros depósitos, além dos àrenitos
representativos de dunaB eólicas, dizem reapeito à paisagem

emersa. Às dunas eó1icäs e as aparentes àdaptàçõeg xeromórficas
dos vegetais E¡ugerem predonìinåncia de eatações Eecas. À

vegetação provavelmente não se estèndia nuito àIém das nargèng
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dos lågos. Tais deduções e o fato de terem eido reconhecidos
muito poucos deÞósitos de canais fluviais permitem julgar que o

sistèmå de drenagem tenha sido efêmero, ativo praticåmente
al)enàa nos eventos de chuvaB, Ë¡E quais devem ter sido
torrenciais e infreqüentes i t ransbord anent o 6 dos cènâiE podem

ter promovido å produção de "inundiÈos", porém provavelmente
não essencialmente a acumulaçåo de lamas. Às evidências aqui
àpresentàdås e à falta de marcàs de rafzes ou de profusag
gretas de dessecação parecem descartàr hipóteses anteriores
favoráveis à interpretação dos lamitos como deÞósitos de
pIånfcie de inundaçåo.

-o relevo provàvelmente erð bastante plano, com fndices baixos
de erosão e de sedimentação. No entanto, os intraclastos de
grandes dimensões na região da estrada Reservà-Cåndido de

Àbreu, constituindo a porção basal de un tempestito e um leque
de fluxo de detritos, sugeren ligeiro levanta¡nento,/båsculamento
tectônico (ou di¡ninuição dà subsidênciå) durànte certo
intervàlo na deÞosição da Formação Rio do Rasto.

-Às conaiderações åqui apresentådðÉr concordån, em Þarte, com

interpretàções ànteriores de BEURLEN (I957) , SÀNFORD & LÀNGE

(I960) , LOCZY (1966) , MENDES (r967), BIGARELLÀ (1973) . CÀSTRO (
MEDEIROS (1980), R.À. MEDEIROS (corûun. verbal) e E.L. LÀVINÀ
(comun.verbal), exceto às inferênciàs relativås à origem
marinha dos depósitos da base da for¡nação e à origem
predom i nant e¡nent e fluvial dos depósitos da perte superior.
Neste trabalho é feita, pela prineira vez, à inteoråçåo
detàlhådå entre os dados litoIógìcos e os paleontológtcos.

14,-Em termos de histórið evolutiva, srugere*se que a deposição dä

Formåção Rio do Rasto se iniciou sob condições cl imáticas
relativamente áridas, numà fase de fauna e flora baetante
empobrecidas. É provável gue o åmbiente deposicional já era
Þredon i nant emente lacustrè, porém tälvez com sal lnidade dås
águas suficientemente elevada parå ter rêstringido a sua
imediata ocuÞàçåo Þor conchostráceos.

-Aos poucos, este panorana foi sendo ålterado em função de
provável melhora climática, inicialmente con ¡nuitae
tempestades, tendo resultado nð ånÞl iðção dos laoos, na

dulcificação gradual das águås, e no ap¿¡recimento de organismos
continentàis tfpìcos e de veqetåção nais abundante, Nesta fåse,
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a região de Dorizon pode ter correspondirdo a ambiente lacustre
mais costeiro que å de Prudentópolis; julga-se que na reqião de

Reservä tåmbém predominåvam condições costeiras, porém maig
afastadas das desembocèduras dos rios. ÀÊ condições clináticas
sugeridas devem ter perdurado aproximàdànente até a fåse de
'aparecimento da espécie de conchostráceos AÉmussjd requlaÍjs,

-Há evidéncias de que se sucedeu um importånte rebàixamento do
nfvel de bàse, seguido por "rápidar trånsOreEsão, inicialmente
càràcterizada por intensas tenpestades. TaI acontecimento deve
ter contribufdo pårå o desapareci¡nento de diversas eapécieÉ de

bivðlves e å diminuição de pteridófitas.
-Àpós o novo restabeleci¡nento das condições mais trànqüilàs e

úmidås, houve å ingressão de gchizoneura Eondvànensis e de

diversas espécies de conchostráceos, talvez tendo coincidido
com o ðpàrecìmento dos tetrápodes Endothio¿lon e AuÉtrdJerpeton.
AIém das transformações mencionadas, ainda parece ter ocorrido
a máxima åtividåde tectônicä da área Reservå-Cåndido de Abreu.
A duräção deste segundo intervalo mais úmido aparentemente foÍ
curta.

-Praticàmente todo o terço superior da Formação Rio do Rasto no
centro e no sul do Estàdo do Päraná registra empobreci¡nento dà
florà e da fauna, com crescj.mento significativo da inf Iuênci.a
eólica, refletindo o aumento à tendencià à aridez, Tål situaçåo
deve ter perdurådo até a colnatação definitiva doe ìðgos pelaa
dunäs eólicas, o que repreaenta o infcio da deposição da

Formaçåo Pirambóia.
-E prováveI que, no nordeste do Parðná, onde falta registro dà
pàrte superior då Formação Rio do Rasto, a deposição da

Formação Plrambóia tenha começado um pouco mais cedo.

-Àcredita-se que a deposição de Ianas ver¡nelhas pôde persistir
na região do Rio crande do Sul (crupo Rosário do SUI) pela
instalàção de alguma barreirà cl imático-çeográfica ou por
controì e latitudinâ1,

-À história evolutivà aqui sugerida concorda com as hiÞóteses
ànteriores da Iiteràturà quanto à aridizaçåo no final do

Permiano Superior na Bacia do Paraná e em outras reg jtões

gondvånicae e apoia as idéias recente¡nente 1ànçadås sobre ä

pàssaqem transicional då Formäção Rio do Rasto Þarå å Formação

Piràmbóia, Por outro lado, o presente trabalho é inédito
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Þrincipälmente quanto ao reconhecimento e à tentativa de

delimitãção de a1çuns intervalos alternados de melhora e de

recrudescimento cl imático, refutàndo a hlpótese de que a

aridização foi contfnuà desde o infcio da deposição do Grupo
Passa Dois.

sugestões para próximos estudos:
a)-Voltår ä investigar a relação entre a Formação RiÕ do Rasto, a

ForrÌação Teresina e a Fornação corumbataf.
b)-verificar à consistêncið dos zoneamentos bioestråtigráficos e

da história evolutiva agui delineados ätrãvés de estudos em

novas áreàs e detalhåmento dàs áreas já estudadas.
c) -Efetuar medidås de paleocorrentee para åbordar as quest ões

sobre a pàIeogeografia.
d)-Estudar og ostracodes, os restos de peixes e os gàstrópodes,

a1ém dos estromat.ól itos, dos i,.cnof ósseis e dos megaf ósseis
vegetais ainda nåo detalhadamente ðnalisados; investigar novas
ocorrênc i às de pålinomorfos.

e) -correlacionar os dadoB da área àflorànte da formação con oE

dados de subsuperffcie.

ç:r
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APÊNDIËE 1 - AFLÙRAI''IENTOS FOSSILÍFEROS

AF/cP L3 - entrada nå cidðde de Màllet pelo Bairro Colônia euätro,
PR¡ Ìlonoledid unicostdtd njcropolyqondtd: CowpeÍesjd enerjtaí
cf.?Paldeonuteld sp.; GJossopterjs cf.. G. rjorastens¡s,
Sphenophyl lum paÍândense.

ÀF/GP 79 " estråda Dorizon-Paulo Frontin, å I,6 km de Dorizon, pR;
l¡lonoLedid unicostatd nicr-opoJyqondta i Ëf . Terra jd alt jss jnai
gphenophyllun païdnàense; Sphenophyl lun cf. .S. thonii;
Glossopterls r loraÉtensJ s; c I osso pte r 1s dorizonenslsl
G-Iôssoptet'i5 qràfi: clÐssopteris ndrEionduldta; clossopteris
spdthulatô-endÌ-qindtà: clossopteÍjs sjnqenervrsi GfossopteÍjs
decjpjensì Glossopte.rjs àff. G. strictd; GloÉsopterjs aff. 6.
àngustifoiia; Glossopterisaff. c. lonqlcduljsl Gjossopterjs
cf. G. ¡ndica; cloÉsopterjs cf. G. -f otnôÉa; Glossopterjs
leptoneurdi GloÉsopterjs EÞ. I; Gfossoptetjs sI).2; cf.
Dichophyll j tes sp. í Sphenoptefjs sp. ; senentes; ?frutificações.

AFIGP 157 - camj.nho de acesso ao !¡otel Águåa de Dorizon, Erróximo
ao entroncamento con a estradã Màllet-Dorizon, à 5,1 kn de
Mà1Iet, PRj Motlc'led jd unjcostàta njcropolyqonata; cf. Terrdjà
altissina i cf. Cowpeì'eÉid eneÍ jta,, PecopteÍ j.Ê doJjãnitii:
Pecopte,:is cf- P. eÉpet-ancensjsí pecopterjs Bp-Zi ?
Dizeugothëcd bortoJuzzji í ? Djzeuqothecd sp. ; restos de peixes.

ÀF,/cP 162 - estradå Dorizon-Paulo Frontin, a 5,0 km de Dorizon,
PR; Àsnusgi a cf , A. sp.; cf . Paràndl.edi.d supina.

AFlcP 163 - estråda Dorizon-Påulo Frontin, a 6,1 km de Dorizon,
PR; ,gpàenopteI jsi caules jrndeterminados.

AF,/GP 168 - estràdà PauIo Frontin-Rondinha, a 19 km de påulo
Frontin (400 m da BR 476), PR; Paràcàtdm¡.tes sp.2i SchlzoneuÍd
gondçtdnensis; Pecoptet-is dolianjtjlt pecopterjs esperdncensjs;
PecopteÍis sp.3; lJexojdephyllum permjcumi conchostráceoE raros
e mal preservados (cf.. AsnusÉia tegularjs) i caules e folhas
indeterminados.

ÀF,/cP 169 - estràda PauLo Frontin-Rondinhä, à I3 km de påu1o
Frontin, PR; Par-aca.l dtnj teÉ ct. P, sp.?i clossopter js cf . C.
si.nqenervis; cäuLes indeterminados.

ÀF,/cP I7O - estràda Dorizon-Paulo Frontin, a I0,5 km dê Dorizon,
PR; Cor.tperesjd ernerjtdì Glossoptetjs Íjorastensis; GlossopteÍjs
cf. G, sinqenervjgì Astnussid sp. i escamas de peixea.

ÀF/GP 171 - BR 777, km 310,5, pR; ParàcaJdnjtes sp.Zi cf.
Schizaneura gondhrãnensisi clossopterig indeterminäda.

ÀF/GP 172 - Trevo BR 373-BR 277 , pR; Asnussja regular js;
Pàrdcaldnjtes sp.l"; Pàracalanjtes sp.2i PecopteIjÉ do]janjtjj ì
Pecopteïjs cf. P. espe)'ancens jsi cf- gphenopte-rls sÞ..

AÊ/cP L73 - BR 373, km 96,8, PRi Cyzicus sp..

AFIGP L74 - BR 376, kn 292, PR; PardcdJdnj tes sp.3¡ Schizoneura
gondwanensis i cLoÉsopterJs indeterminàda i cf .,. VertebJ:å.rjä sp. .
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ÀFlcP I75 - BR 376, km 288,3, pRi Paracdlanj tes cf. P. sÞ-2.

AF/GP 176 - estrðdà Reserva-Cåndido de Àbreu, ä 59,8 km de
Reserva, PR; Pàr.rcdldmjtes sp.; cf. gch jzoneul'd gondgldnensis.

AF/GP 177 - BR 476, km 203, PR; PàÌ-rcaJdnites aff- P. ap-l-

ÀF,/GP 17A' BR 476, km 206,5,PR; PecöpteÍis ct.. P. dolianitjj;
Pecopte)'is sp. l; PecÒpte)'i5 sÞ.2; caules indeterminados-

ÀF/GP I79 - BR 476, km 207,2, PR i Pàrdcalanj tes sp. i Schjzoneur.à
qondî.rdnensis; Pecopfer-i5 sp. (provável P. dolianitj j) -

ÀF/GP I80 - BR 476, km 218, pR; Par:acaJàmjteÉ aF . j cloÉsopterjs
cf. G. rioIastensis; G]ossoptet'¡s sp.4; I lexoidephyllurn
per"nicuni cf . sphenophyllun sp. ; caules indeterminados.

AF,/GP 181 - esträda entre Paula Freitas e ä BR 476, a 2,3 km da
estäção ferroviárið de Paulä Freitas, PR; PafacàJ dni tes sp -Zi
SchizoneuÍã qondvdnensis i GlosÉoI2tertg cf. G. r jot'àstensjs;
Glossopter"i.s ct. G. sut:dnqei; cäules indetermÍnàdos.

ÀF/GP IA2 - BR 47tr, km 220,9, PR; cf. Asmussid requLâ1-isi
Paràcdldnites sp.2i SchizôneuÍà gondçrdnensi.si Glossopte):1É cf-
G. riordsteDgJgi caules indeterminados.

ÀF,/cP I83 - estradä Poço Preto-Porto União, a 200 m a leste do rio
Timbó, SC; Asnussja reguldr- js; Parandl.edid suprnd;
Pdlaeolinnadiopsis subãlatai MonoJeàià unjcostdta tjnboens!.s;
Pdracalàmites sp.2; Pdrdcdldmjtes cf. P, sE'.3; gchjzoneura
qondrranenÉis i cf. Pecopteris sÞ,; cf. Ðichophyllites sp. i
caules e fo I hãs indeterminados.

AF,/GP 184 - estråda PóçÕ Preto-Porto União, a 12,5 km a oeste do
rio Timbó, SC; P.rracâJd?nj tes cf . P. sF .2,

AF/cP 185 - eatrådå Påulo Frontin-Rondinha, a 16,8 km de påuLo
Frontin, PR; requlâris; Pdlaeolinnådtã
(Paldeolirnnadia) PdLdeof innadiopsis subdlatdt
PdÍacalànites sp.2; PdrdcaJamjteg cf. P. sp.1; Schjzoneurd
qon<lerdnensis i Pecopteris cf ,P. doljdnjtJj i caul.ês
i ndetermi nàdos.

ÀFIGP 1.86 - estradä PäuLo Frontin-Rondinha, å 12,4 km de Paulo
Frontin, PA; Pecoptet'is dolldnitii ì Glossopteris Ïiorastensis.

ÀFIGP I87 - estràdå Paulo Frontin-Rondìnhð, a 7 km de påuLo
Fronti.n, PR; Pdrdcdlanites sI).; Pecopteris cf.. p,
bracãtinqãêns)s; Glossopte)-iÉ aff . G. dngustifolja.

ÀFlcP 188 - estradð Pèulo Frontin-Rondinha, 3,2 km de pãu1o
Frôntin, PR; Asmussjd sp-; bival.ves não idêntlficàdos (?
Cor,rpeÍesld enerjtã) ; restos vegetais não identificados.

AF/GP I89 - estrada Dori.zon-Paulo Frontin, a 9,0 km de Dorizon,
PR; Parac-aJ dnJteÉ sIj_.2i Sphenópfet-is sp,

ÀF/cP I90 - esträda Dorizon-Paulo Frontin, a 2,7 km de Dorizon,
PRi ¡4onoleàid unlcostdtd nicÍopoJyqonata.

Asrnuss i d
sp. ;



2L9

ÀFlcP I9I - BR 277, km 294, PR; cf.Terrala sp.5; Pãräcd)anites
sp.2i GlossoptÈr i5 sp.. ; .5pàenopferi5 sp.

^f-,/cP 
192 - BR 217, km ?-97, PR; I'lonoledJd unicoÍttdtd

ñjcropofygonatãi ¡lothoterrr ia àcarindtà; Reloqjico)d deljcdfà,
? Pãldeonuteld piaTJnensisi ct. DeDdropupa; es¡camae de peixes-

ÀF,/GP 193 - BR 277, km 300,4, PR¡ GloÉsoptet'i s aff . 6.
anquStitol Jd ; Glossoptet is cf.. G. ):iorãÉtenÉis ; conchostráceos.

ÀF/GP 194 - BR 277, km 303,1, PR; Pecopteris doliànitiji
PecopteÏjÉ cf. P. bracàtjnqdensj.si Pecopterjs sp.I; ?
D)zeuqotheca sp. ; cE - Pàt'dcdl arri fes sp.

ÀF,/GP I95 - BR 373, km 9ó, PR (Formação Teresinä?) i cyzi cus sp.;
escamðs de peixes.

ÀF,/cP l.96 BR 373, km 102,8, PR; llonoleàid unicostatd
nicropolyqondtai cf. Sphenopþylluñ paÍanaense; Glossopteris
grdfi ì GlosÉopterjs cf. G. tdeniapteÍoides; GlosÉopteris aff.
G. dngustifolia; Glossopterjg aff . G. strjctd, closÉopterjs cf.
G. surangei; Glossopterig cf..G. ÍiorastenÉiÉ; GlosÉopteris
sp.3; escamas de peixes.

ÀF/cP I97 - BR 373, km 103,8, PR; Pardcdlamites sÞ.4;
Sphenophyl lun pdÍandense; Pecopteris þracdtinqaensis;
Pecopteris doJianitjj; Pecopteris espetancenslsì PecopteIis
sp.1; Pecopteris sp-3; ? Dizeuqothecà EI).; GloÉBopterjÉ
f iordÉtensi.sì Glossopteris cf. G, sinqenetvis; Glossopterjs
aff. G, stt' jctdì Ilexojdephyllun pernjcuni possfveis
frutificàçõeB.

AF/GP 198 - BR 373, km I04,4, PR; ltonolea jd unjcostatd
nicropolyqonàtd i Pat:dcdl dni tes sÞ.2.

ÀFlcP 199 - estrada Reserva-Cândido de Abreu, a 29,7 km de
Rèservà, PR; vários nfveisi AsnuÉ6id sp.; ParanàJeaia Éupina;
Ì,lonoJeaja unjcostdtà ñicropolyqondtai cf. TeÍ):a ja sp. I; cf.
Ìtlothoterrdta acar-inãta; bivalves não identificados; ostracodes;
Pâracald¡nites sp. ; GlossÒpteris cf. G, indlcd; restos de
pe ixes .

AFlcP 200 - estrada Reserva-Cendido de Àbreu, a 3l,5 km de
Rêservå, PR; PdïandleàJd supind; AsnuÉsia cf. A. requl¿Íis;
Pecopter Ì.É cf.. P. cadeadensis; Pecopter)s dolidnitjii caules
i ndetermrnadÕs.

ÀF,/cP 2OI - estrada Reserva-cândido de Abreu, a 33,7 kn de
Reserva, PR; Paràcdlanjtes sp.; Pecoptet'1s sp.; cf.
Sphenophyll um sÞ.; càules indeterninados.

ÀF,/GP 202 - estrada Reserva-Când ido de Àbreu, à 34, 3 kn de
Reservä, PRi Asmussja requLarjs; PaÍdndleàid Éupind.

AF,/GP 2O3 - estråda Reserva- Cãnd i: d o de Abreu. a 35, L km de
Reserva, PR; conchostráceos indeterminadosi reBtos de pei.xes.

ÀF./GP 204 - estrada Reservå-Cândido de Abreu,
Reserva, PRi Cyzicus (Euestherid) aÞ..

å 37,6 km de
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AF,/GP 205 - estrada Reserva-Cândido de Àbreu, ä 4I ,1 km de
Resèrva, PRi Asnussid requlãris; PdrdcaJdniteÉ ÈD. i Schizoneurd
qonclvànensisi cf. Dichophylli tes sp-; caules jtndeterminàdÕs.

ÀF/cP 206 - estrada Reserva-cendido de Abreu, a 44,6-45 km de
Reserva, PR; Pardcdlanltes sp.; Schlzoneurd gondvãnensisi
conchostráceos.

ÀFlcP 207 - estråda Reserva-cândido de Àbreu, a 45,4-45,7 kn de
Reserva, PR; Pâracalanites sp.2i restog vegetais não
identificados.

ÀF,/cP 2OA - estrðdä Reserva-Cândido de Àbreu, a 46,4 kn de
Reserva, PR; conchostráceos indeterminados.

ÀF,/cP 2O9 - estråda Reservà-cândido de Àbreu, a 54,2 km de
Reservð, PR; PäräcdJdmi tes sp. .

ÀF,/cP 2IO - BR 376, km 264,6, PRi PaÍacalanjtes sF .2i
PaÍacdldrnites sp.3; ? gchizoneura qondsdnensiS i cf.
gphenophyl lun sp.; Sphenopteri s sp.i Pecopteris dolianjtii;
Pecopteris cf. P. brdcdtinqdensiÉ; Glossoptetis ct. G.
suranqei; IlexoJdephyllum permicum: caules e folhas
indeterminados; restos de pe ixes.

ÀF/cP 2II - BR 376, km 266,I, PRi Ì,lonoleaid unicostata
nicÍopof yçlondtà i cf . I'Ionoied¡.a sp.; cf - Pdranaled.ra sÞ. i cf .

lerrdid sp.?ì PecÒpter.t.s dolidnitii ì restos de peixes.

AF/GP 2L2 - BR 376, km 268,2, PR; escamas de peixes.

ÀFlcP 2]3 - BR 376, km 268,5, PR; ¡''lonoledid unicostatd
njctopol ygordta ; caules indeterminados.

ÀF/GP 2I4 - BR 376, km 269,8, PR; Parà¡raJ edia supindí AsmuÉsia
sp. i Monoleaia unicostdtd tinþoensisì Nothoterl.dia dcd):indta.

AF/cP 2I5 - BR 376, km 270,4, PR; conchostráceos indeterminådos.

ÀF/cP 2L6 - BR 376, kn 272,7, PR; AsnusÉid reqularisì Parànaledid
supind; l4onoledid unicostatd micropolyqonatai ? Palaeonuteld
platinensiÉ; càul.ea e folhae indeterninàdos.

AF/GP 2r7 - BR 376, Rn 273,4, PR; ? PaJaeonutelà pldtinensist ?
cf. Ter-rdia sp. I; AÉnussid reqularlSi Pardcaldnltes sÞ. ;

schizoneurd qondwànensis; caules l nd et erm i nados .

ÀF,/GP 2I8 - BR 376, km ?74, PR; Cyzicus (Lioestherià ,) sp.;
Asnussia requldïis, cf. ¡ironoleaid unicostata tinboensisl
ostracodes i Pdràcal.ànj tes sÞ.

ÀF,/cP 2I9 - BR 376, kÍt 274, I, PR; cf . AsñmusÉid requJd!'isi
ostracodes i Paracdfd Jteg sp.; cåuIes indeterminados; regtos de
peixes.

AF /CP 220

ÀF,/GP 22L
Éupind.

BR 376, kn 277,2, PF.i ParacdJani tes sp.2.

BR 376, km 289,6, PR; AsnusÉld requldrls; Pdrdndleaiã



AF/cP 222 - BR 376, km 291.5, PR; PaÍdcal.ani tes sp..

ÀF,/cP 223 - BR 376, km 296, PRì Paracaldmi tes sp.; restos vegetäis
indeterminàdos.

AF/GP 2?4 - BR 376, km 296,6, PR; ,4s/ru55iá cf. À. regularisi
ParacaJami tes cf. P. sp.2.i Pecopterjs sp. i reEtoE de peixes.

ÀFIGP 226 - PR 90, km 1I7,1, PRi cf. Asnussia sp.; conchostráceo
grande não identificado; ostracodes; restos de peixes;
Pardcàlani tes sp..

Aî/cP 227 - PR 90, km 118,8, PR; AsmusÉià reguldt'ls: Pat"andleàld
supinaì ? PaldeonuteJa pldtinenÉisi Pardcafanites aF..2i
Schizoneura qondwanensisi Pecopteris esperdncensis.

^F/cP 
228 - PR 90, km II9,8, PR; reEtôs de peixes.

AF,/GP 229 - PR 90, kn fzo, PR; Pdrdcàlanites sp.; càules
indeterminàdoB -

AF/cP 230 - BR 153, km l7,I, PR; vários nfveis i cf.. Pardnaleaid
gp- ; PaÍanaleaià supjnd; AsmuÉsid cf. ,4. sp. ì Asmussjd sp. i
ITonoleaid unicoÉtdtd nicropoLygondta ì bivalves não
ldentificados (coquinås); ostracodesi restos de peixes.

AF,/GP Z3I - BR 153, km 17,4 , PR; cf . Cyzlcus sp. i escamas de
peixes; ossos de tetrápodesi posËfveis e6tromató1itos.

AFlcP 232 - BR 153, km I8,5, PR; cf, Gãbonestheria sÞ.; escåmàs de
peixes.

AFlcP 233 - BR 153, km 42,I, PRi Pàrdnaledia Éupinai Asmussid cf.
À. sp..

ÀFlcP 234 - estrada santo Àntônio da Platina-Ribeirão do Pinhð1,
km 2, PR; esca¡nas de peixes; ? estromatólitos.

AF,/GP 235 - estradà santo Àntônio da Platina-Ribeirão do Pinhal,
km 6,3, PR; escamas de peixes.

ÀF,/cP 236 - estrada Ribeirão do Pinhal-Jundiaf do Sul , a 2,9 km de
Ribeirão do Pinhal, PR.; conchostráceos indeterminados e escàmas
de peixes.

ÀF,/cP 237 - estrada Ribeirão do Pinhal-Jundial do su1, a 3,7 km de
Ribeirão do PinhaI , PRi Asnussia requlàriÉ; Par:dnaleaid supindi
esrcamas de peixee; rèstos vegetais indeterminados-

AF,/GP 238 - estrada Ribeirão do PinhàI-Jundiaf do SuI, a 5,4 k¡¡ de
Ribeirão do Pinhal, PR; nonoleàià unicostdtd micropolyqóndtai
ostracodes; restos de peixes,

ÀF,/cP 239 - estrada Ribeirão do PinhèI-Jundiåf do sul, a 5,8 km de
Ribeiråo do Pinhà1, PR; escarnàs de peixes, principalmente de
ce l acan t f deos.

AF/cP 240 - estradà Ribeirão do PinhàI-Jundiàf do su], à 6,7 km de
Ribeirão do PinhaI, PR; Mónoledia unicostdta nict'opolyqonatd i
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cf. Reloqjjcola ¿lelica tà ,' ostracodes; Pafacàldnites cf. P. sp.
2.

AFlcP 24L - estrada Ribeirão do Pinhal-Jundiaf do Sul, à 9,7 km de
Ribeirão do Pinhal , PB.i Asnussiã sp. i Cyzicus sp.; Lejnzid
sinilis; 0liveiraia pristindí Coh,peresia enerita; cf. fe.rraiä
sp.3; escamas e outros reatos de peixes.

ÀF,/cP 242 - estràda Ribeirão do PinhàI-Jundial do Sul, na entradå
de Jundiâf do sul, nas nàrgens do rib. Noite Negra, a 12,4 km
de Ribeirão do Pinhð1, PR; escamas de perxeg.

ÀF,/GP 243 - estrada Jundiåf do Sul-lbaiti, a 15,6 km de Ribeirão
do Pinhal (km 73,9), pR; escãmas de peixes,

ÀF/cP 244 - estràdå Jundiåf do Sul-Ibàiti, a 16,5 km de Ribeirão
do Pinhà] (km 73), PR; escamas de peixes.

AFlcP 245 - estrada Jundiðf do Sul-Ibàiti, å 19,4 km de Ribeirão
do Pinhal (km 70), PR (? Formação Teresina) i Cyzicus sp.;
escàmäs de peixes.

ÀFIGP 246 - estrada Plätina-sànto Àntônìo då Platinà, a 5,1 km de
Santo Àntônio da P]àtinä, PR; escamàs e outros restos de
pe j.xes; bivalves indeterninàdoe e possfveis conchostráceoa-

ÀFlcP 247 - estràda Platinà-Santo Antonio dà Plàtinè, a 4,3 k¡n de
Santo Antônio dà Platinà, PR; cabonesther jâ ap-; escamaE de
peixesi prováveis estromatóIi.tos.

AF/GP 248 - estradå Platinà-Santo Àntônio da Platina,. a 4,0 km de
Santo Ant6nio da PIatina, PR; cf. cabonestherid sÞ.;
ostrðcodes; escàmas de peixes.

ÀF,/cP 249 - BR 153, km 41,7, PR; Pardndleatà suplnd i Asnussia cf.
A. sÞ. ì l,lonoledid unicostatd ni.cropolygonata i ? PdlàeomuteLd
platinensiÉi cf. CoerpeÍesia sÞ. ; ostracodes i PãÍacdl.anjtes l

sp.2; PaÍacaldnites sp. ; ? Dizeugothecd ap. ; Glossopterjs
qratj; restos de peixes; icnofósseis. 

)

AF,/GP 250 - BR I53, km 42,6, PR; escamas de peixea. l

ì

AFlcP 25I - BR I53, krÍ 44, PR; cf. ParânaledJa sp. i Pdracalan¡tes 
I

sp.; cf. Schizoneurà sI).i restos de peixes.

AF,/GP 252 - BR 153, kn 47,5, PR; ct. Pardnaleaia supjna; escðmas l

ide peixes -

AF,/GP 253 - BR 153, km 50,6, PR (? Formação Teresina); escãmas de
Peixes -

ÀFIGP 254 - BR 1"53, km 5I,4, PR (Formàção Teresina), PR; bivalves
(cosuina).

ÀFIGP ?55 - estrada entre PR 2I8 e Juá, a 8,2 km de Juá, pR
(prováve] afloramento de procedência de uma anostra con
estromat.ólitos nodulares coletadà por ó. Fräncisconi); escamas I

de peixes; ? estromatóIitos nodulares.
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ÀF,/cP 256 - estrada ru¡no noroeste. partindo de Juá, a I,6 km degta
vl1a, PR; eEca¡nas de peixes.

AF/GP 257 - PR 218, km 29,4, PR; escåmas de peixes,

ÀFlcP 258 - PR 21., km 28,3, PR; escanas de Þeixes.

ÀFIGP ?6L - BR 373, km 95, PR (Formàção Tereeina ?); reetos de
peixes.

ÀF,/cP 262 - BB 373, km 97,6, PR; cf. CowperesJa sp.; ostracodes;
escðmàsr de pe ixes.

AFIGP 263 - BR 373, km I00,6, pRì Cottperesia enerlta, cf. Leinzid
sp.; cf, Terraid aJtlsslnai cf. Terrald sp.4; cf. Den¿tropupdi
ostracodes; escamas de Þeixee; cauleB indeterminados.

àF/cP 264 - BR 373, km I00,9, PR; restos de peixes; icnofósseis.

ÀF,/GP 265 - BR 373, km I02,I, PRi Monoleaia unicostatà
nicropolygondtdi Covperesià eneritai ostràcodes; GJosÉopterjÉ
cf. G. indicd; caules, sementes e folhas indeterminados.

ÀF,/cP 266 - BR 373, km L02,2, PR; l|onolea jd unlcostata
mlcropolygondtài cf. Pecopteris doiJdnitii i cðules
indeterminados.

AF/GP 267 - BR 373, k¡n 105, PR; cf. l,onoleaia unlcostatd
nicropoJygonata i cf, . Relogj jcold sp . i cf. . PâlaeomuteJd sÞ. ; cf.
lilothoterrai a ap.; ràros ostracodee; GloÉsopteris sp.

AFlcP 264 - BR 373, km I05.7, PR; Itonoledla unjcoÉtdta
nl ctopol yqo?2a ta ; ostracodes.

AF/GP 269 - BR 277, km 308, PR; cf. ParãcdJan¡tes sp.2.

ÀF/GP 27O - BR 277, km 296, PR; càules e outros restos vegetais
i ndeterminàdoa .

AFlcP 27I - BR 277, kn 294,4, PRi l|onoleaja unjcostdtd
nicÍopolygonatdi Pàrdcalaniteg sp, ; cf. gphenophyllu¡r sp..

ÀF,/cP 272 - BR 277, k¡n 293,5, PR i CoerpeÍesia eñer j. ta j cf . Terra jd
sp.4; cf. Relogiicoia delicatai ostracodeg i cf. PecopterjÉ
dolidni tji; êscamas de peixes; ? fusinitos.

AÊ/GP 273 - BR 277, km 291,5, PRì LeJnzla sJnJllsi Coerperesia
enerjtd; cf, 0ljvejrdia prjstjndi cf.. lerraja sp. 3i ? cf.
Terrald sp. 4; cf. Dendropupa sp.; estromatólitos nodulares; ?
conchostráceos; escàmas de peixei sementeB,

ÀF/GP 274 - estrada Rio Azul-Mallet. å 13,9 km de Rio Àzul, pR;
Iocalidàde-tipo do Membro Serrinha i Leinzia sjnjljs; cf.
Leinzia Bp.; Oljvelrdlà prjÉtJnai TerrdJa dltjssJnd; cf.
Cohrperesid sp.; Pecopteris dolianitli; GlosÉopteris
indeterminadoi påIinonorfos¡ restos de peixes.

ÀF,/GP 275 - estrada Ri:o Àzu1-Mallet, a 20,9 ktn de Rio Àzul, PR;
NothoterÍaia dcatinatdì PecopteÍls sp. I; restos de peixes.



AF,/GP 276 - estrada Rio Azul-MaI let
praticamente na entrada de MaIIet
Dendt'opupa sp. ; Paracalamites sp- ;

ÀF,/cP 277 - estrada Rio Azul-MaI let
praticamente na entrada de MaIlet
nicropoiyqonata; PecopterJs stp. .

AF/GP 278 estrada Mallet-Dorizon,

ÀF,/CP 292 - estrada Dorizon-Mal let,
Asmussia cf. A. sp-.

AF/GP 293 - estrada Dorizon-Mallet,
icnofósseis.

AFIGP 294 - BR 277,
micropalygonata i cf

ÀF,/GP 295 - BR 277,
micropolyqonata;

cerca de 3,5 km a leste da BR 376,
Asmussia reqularis i Paracalami tes

do PinhaL-Jundiaf do SUI, a 12,9 km
prováveis estromatól itos nodularesr;

, a 2L.5 km de
, PRi Covperesia
restos de peixes.

, a 2I,6 km de
, PR i llonoleaia

3,4 km
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Rio Àzul,
emeritai cf.

Rio Azul,
uni costa td

Mal let, PR;de
Pdracalamites sp..

ÀF/GP 279 - BR 476, km 181,6, PR (? Formação Teresina); escamas de
pe rxeB .

AFIGP 280 - BR 476, km L87, PR (? Formação Teresina); restos de
pe ixes ,

ÀF,/cP 281. - BR 476, km Ì9L, PR (? Formação Teresina) ; escämas de
peixes.

AF/GP 284 - estrada lateral a
na altura do km 284,6, PR;
sp. ; Pecopteris cadeadensis.

AF,/cP 286 - estrada Ribeirão
de Ribeirão do Pinhal, PR;
escamaer de peixes.

ÀF,/GP 290 - estrada Mallet-Dorizon, a 6,3-6,6
Asmussia cf- A. sp.; cf. Terraia sp-I; regtoe

ÀF/CP 2gI - estrada Mal Iet*Dorizon, a 3,3-3,6
l|onoleaia unicostata micropolyqonatai
Glossopteris riorastensis; Glossopteris
Paracalamltes sp. ; icnofósseis.

AF/cP 287 - estrada Ribeirão do PinhaI-Santo Antônio da Platina,
km I0, PR; Asmussid reqularisi Paranaleaia supina; cf. Terraia
sp. 1; ostracodes.

AF,/GP 288 - estrada Ribeirão do Pinhal-Santo Antônio da Platina,
k¡n 8,4, PR; escamas de peixes.

ÀFIGP 289 - estrada Reserva-Cândido de Abreu, a 34,5 km de
Reserva, PRt Asmussid regulariÉ; cf. Relogjicofa dejj cata i cf.
Dendropupa; ParacaJamites sp.; cf. Sphenophyllum sp.; sementes
e caules indeterminados; Þosísf veis pistas.

km de Mal
de peixes -

km de Mal
Pecopter i s
cf. G.

let , PR;

let, PR;
sp. ;

indical

a 5,2

a 7,4

km de Dori zon,

km de Dori zon,

PR;

PR;

km 296,4, PR;
. CovperesJa emeri

km 297,8, PR;
cf. Reloqiicola

cf. Monoledid
ta.

cf.. Monoleaid
delicatat

unicostdta

unJCostdtd
Nothoterraia



dcarindtai ? Palaeomutela pidtinensisi
caules indetermrnados; restos de peixes.

AFlcP 296 - BR 373, km 104, l, PR;
micropolygonata; Relogiicola delicatai
restos de peixes.
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Paracalamites sp-;

llonoleaia unicostata
cf. Dendropupa sp.;

ÀFlcP 297 BR 373, km 101, PR; cf . ì|onoleaia unicos taûa
micropolygonatai cf. Covperesia enerita; cf. Terraia sp.4-

AF,/GP 298 - estrada Reserva-Cândido de Abreu, a 28,7 km de
Reserva, PR i cf . Terraia a1 tissima i ct . Asmussia sp. ;

ostracodes; egcamas de perxes.

AF,/GP 299 - estrada Reserva-Când i do
Reserva, PR; cf. Covperesia emeri
outros bivalves não identificados.

de Abreu, a 27,7 km de
ta ; cf. Relogi icola del i ca ta ;

AF,/GP 300 - estrada Reserva-Când i do
Reserva , PR i cf . Par aca I ami tes
identificados; restos de peixes.

de Abreu, a 27 ,L km de
sp. e outros caules não

AFlGP 301 estrada Reserva-Cândido de Abreur ër 37,4 km de
Reserva, PRi Asnussia regularisi ? Palaeomutela platjnensis;
Pecopteris sp. ; I lexoidephyl lun permicumi Paracalamites sp. ;
caules e outros restos vegetais não identificados.

AF/GP 302 - estrada Reserva-Cândido de Abreu, a 37,5 km de
Reserva, PR i Asmussia requl ar js i Paranaleaia supina; I,lonolea ja
unJCostata micropolyqonatai cf . Palaeol jmnad jops js srp- ;
ParacalamiteÉ sp. 2 i Schizoneura qondvanensis.

AF,/GP 303 - BR 376, km 284,8, PRi Paracalamites sp..

AFlcP 304 - BR 376, km 286, PR; restos de peixes; um dos
af loramentos de col.eta de Áustralerpeton (BARBERENA et al -,
1.980 ) .

ÀF/GP 305 - PR 90, km 116; Asmussja regularjs; Paranaleaja supina.

ÀF,/GP 306 - PR 90, km 119,6, PRi Paracalamites cf. P. sp.2.

ÀF/GP 307 - PR 90, km I,22, PR; conchostráceos não identificados;
Paracalamites arl.2i Ilexoidephyll.um pernjcum; regtos de peixes.

ÀF,/GP 308 - estrada Reserva-Cândido de Abreu, a 30 km de Reserva,
PR; Asmussia requJaris; Paracalamites sp..

ÀF,/GP 309 - estrada lateral a cerca de 3 km a leste da BR 376, na
altura do km 284,6, PRi ìqonoleaja unjcostata mjcropolyqonatai
cf. Nonoleaid unjcostdtd mtcropolyqonatd; Asmussja regularjs¡
restos de pelxes.
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