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RESUMO

O enfoque da presente tese consiste no estudo dos fósseis das formações

Corumbataí e Estrada Nova, no Estado de Såo Paulo, como subsídio ao

conhecimento paleontológico e bioestratigráfico do Grupo Passa Dois.

Na análise paleontológica são descritos: espículas de espongiários,

bivalves, ostracodes, ictiodontes, escamas e coprólitos, principalmente de

paleoniscídeos, estruturas biogênicas de afinidade taxionÔmica desconhecida,

oogônios de carófitas e estromatólitos. Foi também realizada análise palinológica

de duas amostras do Membro Serra Alta e uma amostra da Formação Corumbataí.

A distribuição dos bivalves possibilitou mudanças nos esquemas

bioestratigráf icos já estabelecidos para as unidades, com redefinições das

biozonas Barbosaia angulata - Anhembia froesi, Pinzonella illusa - Plesiocyprinella

carinata e Pinzonella neotropica - Jacquesia bras¡7ênsls.

Com o objetivo de correlacionar as condições paleoambientais às

associações fossilíferas, foram realizadas análises geoquímicas, para determinar

as variações de boro, vanádio, gálio, rubídio, estrÔncio, níquel e cromo ao longo

de perfis e segundo às litologias, além das porcentagens de cálcio e magnésio.

Também foram selecionadas cinco amostras do Membro Teresina para

determinações da razão 875¿865¡.

No Membro Teresina, a associação das fácies carbonáticas, fósseis e

dados geoquímicos indica ambiente costeiro, parcialmente isolado, de águas rasas

e calmas. Os bioclastos e oóides presentes nas lamas carbonáticas foram

transportados para esse corpo de água semi-confinado durante tempestades.



ABSTRACT

Ihrs fhesrs aims at the study of the fcssl/ assemblages from Corumbataí and

Estrada Nova formations in the State of São Paulo and is a contribution to the

understanding of the paleontology and biostratigraphy of the Passa Do¡s Group.

Sponge sprbu/es, bivalves, osfracodes, ichthyodonts, scales and fecal

pellets, mainly of paleoniscids, biogenic structures of unknown taxonomic affinity,

charophyte oogonia and stromatolites are described. lt is also presented the

palinologic analysis of two samples from Serra AIta Member and one sample from

the Corumbataí Formation.

The distribution of bivalves allowed the redefinition of fhe &I@þ anoulata

- Anhembia froesi, Pinzonella illusa -PlCsieçypdnellg carinata and Pinzonella

neotropica - Jacquesia brasiliensis biozones proposed in the biostratigraphic

schemes previously defined.

With the objective to correlate the paleoenv¡ronmental conditions with the

foss/ assocrafio ns, geochemical analyses were carried out in order to determine

boron, vanadium, gal¡um, rubidium, strontium, n¡ckel, l¡thium and chromium

variations along profiles and according to lithologies in addition to the percentages

of calcium and magnesium. Five saøples were selected ¡6¡ 875¡þ65¡ ¡¿¡¡6

determinations.

ln the Teresina Member, the association of the carbonatic facies, foss/s and

geochemical data indicate a paftial isolated, coastal environment of calm, shallow

waters. The bioclasts and oo¡ds present in the carbonatic muds were transported to

this semi-confined water body dur¡ng storms.
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t. tNrRoDUçAO

Na Formação Corumbaiaí, desde o estudo pioneiro de HUENE (i 928), os

bivalves despertaram o interesse dos pesquisadores que embasaram suas propostas

de zoneamentos na associação de certas espécies concentradas em determinados

níveis da sequência, aflorantes na região de Rio Claro.

Entretanto, desde o primeiro zoneamento propriamente dito, estabelecido por

MENDES (1952), até o esquema mais recente proposto por MEZZALIRA (1980),

permanecem dúvidas quanto ao grau de abrangência das biozonas e se as mesmas

são válidas para outras áreas do Estado.

Em contraposição, o conhecimento sobre a constituição, amplitude local e
regional e posicionamento estratigráfico das microfaunas das formações corumbataí e

Estrada Nova, bem como sua relação com macrofósseis, permanece num estado

incipiente.

Toda documentação sobre o assunto, com raras exceções, consiste de

citaçÕes sem ilustrações ou descriçÕes dos microfósseis, tornando inviável sua

utilizaçäo nas reconstruçöes paleoambientais.

Com base nos problemas detectados, constituem metas da presente tese:

a) estudo da malacofauna das formaçóes Corumbataí e Estrada Nova; correlação das

biozonas propostas para a bacia do rio corumbataí com os níveis fossilíferos da

Formação Estrada Nova, no Estado de São Paulo.

b) avaliação da distribuiçäo dos microfósseis das formações corumbataí e Estrada

Nova em diversos pontos do Estado;

c) estudo da relaçåo macro/microfósseis para melhor avaliação das condições

paleoambienta is.



f r. coNsrDERAçÕES LTTOESTRATf GRÁF|CAS

Neste tópico serão mencionados os trabalhos que mais interessam à

compreensáo dos aspectos bioestrat¡gráf¡cos. Resumos sobre os problemas das

classificações litoestratigráficas e modif¡caçöes por que passou a coluna geológica,

såo encontrados, entre outros, nos trabalhos de MENDES (1952, 1954, 1961, 1963 e

1e67), ALMETDA & BARBOSA (1953), BARBOSA & GOMES (19s8), MEZZALTRA

(1964, 1971), MENDES & FÚLFARO (1966), NORTHFLEET ef a/. (1969), AMARAL

(1971) e BIGARELLA (1971).

O primeiro aspecto a ser d¡scutido é a nomenclatura litoestratigráfica, pois os

termos Estrada Nova e Corumbataí, desde a sua introduçäo na literatura, vêm sendo

aplicados, no Estado de São Paulo, sem critérios seguros devido à:

a) dificuldade para a perfeita caracterizaçäo das unidades estratigráficas e suas

interrelaçöes espaciais no Estado;

b) difículdade de correlação entre a Formação Estrada Nova presente nos estados do

Paraná e Santa Catarina, subdividida em membros e aquela aflorante em Såo paulo,

com características l¡tofaciológicas distintas.

No Estado de Säo Paufo, a indivisibilidade da Formação Estrada Nova foi

maniida por FÚLFARO (1970), LANDIM (1970) e ZAINE (1980); entretanto, é sempre

mencionada a ocorrência de fácies evocat¡vas dos membros estabelecidos por

GORDON Jr (1947).

Assim, LANDIM (op. ctf) consiatou no afloramenio do Morro do Enxofre

(Piracicaba), na base, "siltitos maçicos de côres variando de roxo-acinzentado a c¡nza-

claro, com aparente falta de acamamento, cimento calcífero e concreções calcárias,

evocando a Fácies "Serra Alta" (p.50). Essa seqüência é sucedida por alternância de

siltitos intercalados com argilitos, em estrutura lenticular, evocativas da Fácies

"Teresina" (p.55).

FÚLFARO (1970) comentou que, na região de Angatuba e mais ao Sul, a

adoção da subdivisão de GORDON Jr (op. cit.) não é apropriada, pois ,,alternam-se

faixas "teresinóides" com zonas sílticas maciças, mais grossas, que representam fases

de maior competência que só tem paralelo nas condições de deposiçáo ,'serrinha',,



mais ao Sul. Diferem, no entanto, dessa última fácies pela litologia evidentemente mais

tina" (p.74-75).

ZAINE (1980) endossou a idéia desses autores e considerou a subdivisão da

Formação Estrada Nova nåo válida para a região sudoeste de São Paulo. Entretanto a

autora (op. cÍ.) apontou as pedreiras de calcário de Taguaí (SP) como sugestivas da

"Fácies" Teresina e os siltitos banqueados a arenitos finos da estrada velha Fartura

(SP) a Piraju (SP), como indicativos da "Fácies" Serrinha (p.23).

Para alguns autores, entretanto, a subdivisão da Formação Estrada Nova

aplicável a Santa Caiarina e Paraná pode também ser reconhecida até a área centro-

sul de São Paulo.

Neste contexto, LELLIS (1970) caracterizou, como típica fácies Serra Alta, a

litolog¡a encontrada na região de Pereiras-Cesário Lange-Bofete (SP), onde a
seqüência é constituída por siltito maciço, de cor cinza escura, com fratura conchoidal,

associado com concreçôes elípiicas e níveis de calcário com espessuras variáveis,

desde poucos centímetros até 30 cm (p.13).

VIEIRA (1973) denominou Grupo Estrada Nova ao conjunto das formações

lrati, Serra Alta e Teresina. A Formaçáo Serra Alta, segundo o autor (op. crT.), estende-

se "do sul até próximo a estrada ltapetiniga-Guareí, onde se confunde com a base

argilosa da Formação Teresina (Corumbaiaí), para voltar a reaparecer em sua litologia

típica nas proximidades da Rodovia Castello Branco" (p.269). Com relaçåo à

Formaçäo Teresina, chamou a atenção para a variação nas tonalidades dos

sedimentos, cinzas ou verdes no Paraná, que adquirem coloração avermelhada,

quando a Formação penetra em São Paulo, onde passa a ser denominada de

Corumbataí.

No mapa geológico do Estado de Säo Paulo publicado, em 1981 , pelo lnstituto

de Pesquisas Tecnológicas (ALMEIDA et al. 1981 , o termo Estrada Nova foi aplicado

paÊ a seqüência subdividida em membros Serra Alta e Teresina, enquanto

Corumbataí foi empregado para a unidade litoestratigráfica indivisa.

MELLO E SOUSA (1985) adotou a mesma idéia, considerando a Formação

Estrada Nova e Corumbataí estratigraficamente correlatas. Na sua opinião, a

Formação Estrada Nova, subdividida nos membros Serra Alta (inferior) e Teresina

(superior), aflora na porção sudoeste do Estado de Såo Paulo, desde a divisa do

P araná alé o rio Tiête, nas proximidades da cidade de Piracicaba (SP). A partir desse



ponto, em direção ao flanco nordeste do Estado, ocorre recorrência dos sedimentos

desses membros por toda a Formação, sendo preferível aplicar à seqüência, o termo

Corumbataí.

A nomenclatura adotada, no presente trabalho, concorda com essa
conceituação.



III. MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento desta tese envolveu várias etapas interativas,
compreendendo trabalhos de campo, identificação dos bivalves fósseis e microfósseis
associados e análises geoquímicas dos níveis fossilÍferos.

3.1. SELEÇÃO DAS AMOSTRAS

A prioridade na escolha das amostras para preparação micropaleontológica

obedeceu aos seguintes critérios:

a) presença macroscópica de restos biogênicos associados ou não a bivalves fósseis;

b) identificação de níveis calcários potencialmente fossiliferos.

Numa fase posterior foram incorporadas ao estudo, amostras de subsuperficie
provenientes de sondagens realizadas pela Paulipetro (Fig. 10), gentilmente cedidas
pela Petrobrás, procedentes dos seguintes poços:

1-CP-1-SP, 2-GUST-3-SP, z-GUST-4-SP, 2-LIST-1 -SP, 2-OLSP.1-SP, 2-PEST-1-SP,

2-PPST-1-SP, 2-AR-1-SP, 2-AA.1.SP, 2-LA-I -SP, 1-PA-1-SP, 2-TB-1-SP, 2-PN-1-SP,
3-CB-4-SP e 3-CB-3-SP.

Nesse caso, o critério que norteou a escolha foi a posição estratigráfica das
amostras.

Adicionalmente, foram utilizadas amostras dos poços perfurados na região de
Laras (Fig. 1'1), na década de 70, para diagnosticar a viabilização de barragem no rio
Ïiête. As amostras gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. José Vicente Fúlfaro do lnstituto
de Geociências da UNESP-Rio claro, correspondem a calcários do Membro Teresina,
dos seguintes poços:

SR-06 - prof: 8,61 m; 9,12 m; 9,36 m;10,27 m;11,SZm;12,17 m;12,27 m; 14,67 m;

15,27 m; 15,42 m; 16,67 m; 17,27 m;30,52 m; 37,11 m e 39,30 m.

SR-07 - pto'n: 19,24 m; 23,47 m;23,75 m; 24,59 m; 24,95 m; 25,65 m; 26,27 m; 26,46
m;26,74m;27,27 m; 27,38m; 27,47 m;27,62m e28,50m



3.2. TRABALHOS DE CAMPO

Os trabalhos de campo desenvolveram-se segundo métodos convencionais,

ao longo da faixa de ocorrência das formaçöes Corumbatai e Estrada Nova. No
primeiro caso, os afloramentos pesquisados localizam-se no norte do Estado, na área

de Rio Claro (Figs. 2 e 6) e mais ao nordeste, região de Santa Cruz das palmeiras e
Tambaú (Figs. 1 e 5). No segundo caso, inserem-se as ocorrências situadas no centro-

sul, em Angatuba, Porangaba e ltapetininga-Guareí (Figs. 3, 3A, 38 e 7) e na área
sudoeste, região de Fartura-Taguaí (Figs. 4, 4A, 48 e B).

3,3, ANÁLISES LABORATORIAIS

Embora sejam reconhecidas diversas técnicas, a metodologia adotada para o
tratamento de amostras seguiu os procedimentos aplicados pelos laboratórios da

PETROBRÁS, relacionados abaixo:

(1) Pesagem de amostras - a quantidade de material a ser tratada é funçáo da

natureza da amostra. Assim, no caso de testemunhos tomou-se uma fração

equivalente a 12O g, ao passo que, para amostras de afloramentos, a quantidade

estabelecida foi de 500 g de material previamente desagregado.

(2) Adição de água oxigenada a 130 volumes - Após a pesagem, as amostras foram

submetidas ao ataque por água oxigenada, visando sua desagregaçäo e oxidação da

matér¡a orgânica. Este processo requer certo cuidado, pois sedimentos argilosos e de

elevado conteúdo orgânico reagem de forma intensa ante a presença do agente

oxidante. Nesse caso, para evitar o transbordamento e conseqüente perda de material,

torna-se necessária a adição de álcool etílico, de modo a atenuar a reação. O volume

adicionado de água oxigenada variou de 100 a 300 ml, sendo o tempo de reação

estabelecido para aproximadamente 24 horas.

(3) Lavagem e secagem das amostras - Após o tratamento com água oxigenada as

amostras foram separadas em peneiras de malhas 0,71 mm, 0,S0 mm, 0,250 mm,

0,177 mm, 0,125 mm, 0,0ô2 mm e 0,037 mm, sob água corrente e colocadas a secar à

temperatura de 60o C, na estufa.

(4) Triagem - Após a pesagem de todas as fraçöes granulométricas e seu

acondicionamento em recipientes devidamente identificados, procedeu-se à triagem.



(5) Organização das lâminas secas - Após a tr¡agem os espécimes recuperados foram

acondicionados em células plummer, depositadas no museu da Seção de

Paleontologia e Estratigrafia do lnstituto Geológico.

(6) Documentaçåo fotográfica - Após a organização das lâminas, os espécimes tipos

foram fotografados com microscópio eletrônico de varredura (MEV). Utilizou-se uma

câmera PENTAX-MX acoplada ao microscópio eletrônico JEOL JXA-8404, sendo os

espécimes previamente metalizados com uma fina película (aproximadamente 400

angstrons) de ouro paládio. Todo o processo foi realizado pelo pessoal técnico e
equipamento do Centro de Pesquisas (CENPES) da PETROBRAS, e lnstituto de

Química da UNESP-Araraquara, com o acompanhamento da autora.

3.4, ANÁLTSES DE ELEMENTOS TRAÇOS

Foram selecionados oito elementos traços (boro, vanádio, gálio, rubídio,

estrôncio, cromo, níquel e lítio) para análises químicas de rocha total. Foram também

determinadas as porcentagens de cálcio e magnésio para a def¡n¡çåo dos intervalos de

razão Mg/Ca em que seriam agrupadas as amostras. Os elementos relacionados,

foram analisados nos laboratórios da GEOSOL, para determinação dos teores, de

acordo com os seguintes procedimentos:

Sr, V, Rb, Ga, Ni e Cr - Fluorescência de Raios-X, técnica de pó prensado.

Ca e Mg - Fluorescência de Raios-X em amostras fundidas com Li28407;

B - Espectrografia Ótica de Emissão;

Li - Abertura total da amostra com HF+HClO4 e determinação por Absorçäo Atômica.

Os equipamentos utilizados para as análises foram:

- Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X marca PHILLIPS, modelo pW1480 com

fonte de excitaçáo de 1 00 KV;

- Espectrômetro ótico marca JARRELL ASH de 3,4 m de distância focal modelo

EBERT;

- Espectrômetro de Absorção Atômica marca VARIAN TECTRON modelo AA6.



3.5. ANÁLISES DE ISÓTOPOS DE SR

Algumas amostras foram encaminhadas ao Centro de pesquisas

Geocronológicas (CPGeo) do lnstituto de Geociências da Universidade de São paulo,

foram selecionadas entre aquelas apresentando baixos teores de Rb. Os
procedimentos analíticos adotados foram os de rotina no CPGeo.



lv. EVoLUçÃO DO CONHECTMENTO PALEONTOLóG|CO NA ÁREA DE ESTUDO

Nas Formações CorumbataÍ e Estrada Nova, apesar dos bivalves terem por

décadas despertado o ¡nteresse dos pesquisadores, sabe-se muito pouco sobre os

outros fósseis associados a malacofauna.

4.1. ESPÍCULAS DE ESPONGIÁRIOS

As espículas foram mencionadas pela primeira vez por WASHBURNE (1930),

que assinalou sua ocorrência em arenito muito fino da sua porção superior.

FÚLFARO (1970), a partir da recuperação de abundantes espículas

monaxônidas recuryadas da Formação Estrada Nova, na área de Angatuba, foi o
precursor do estudo desses fósseis. Após levantamento sistemático em vários níveis

da seqüência, o autor (op. cit.) concluiu que esses microfósseis apresentavam

distribuição vertical ampla, desde o topo do Tubarão ao topo do passa Dois,

concentrando-se, principalmente, nos níveis de siltitos e arenitos finos. Entretanto,

apesar dessas duas citações, até o momento seu regisiro não foi documentado por

ilustrações ou descrições, nesse mesmo coniexto, inserem-se os ostracodes.

4.2. OSTRACODES

Apesar das inúmeras referências na literatura sobre a presença de ostracodes

em rochas do Grupo Passa Dois, no Estado de São Paulo, a única ocorrência

estudada (SOHN & ROCHA-CAMPOS, 1990) situa-se nas proximidades de Conchas
(SP), na porção superior da Formaçäo Estrada Nova.

SOHN & ROCHA-CAMPOS (1990) registraram, nesse afloramento ostracodes

atribuidos a espécies de Candona, Cypriodopsis, Darwinuta, Hitboltina ?, Whippetta e
outros gêneros indicativos de influência de água doce.

Durante a pesquisa foram recuperados no Membro Teresina dezesseis
gêneros e espécies descritas informalmente nesta tese, que estão devidamente

estudados pela autora em conjunto com o Dr. Francis Lethiers, da universitè pierre et

Marie Curie.

4.3. ICTIOFÓSSEIS

Comparativamente aos grupos anteriores, os peixes fósseis têm sido
extens¡vamente relatados, dentre as primeiras citaçöes como por exemplo



WASHBURNE (1930) e DUNKLE & SCHAEFFER (1956) que descreveram um

exemplar completo de paleoniscídeo, encontrado na rodovia conchas-Boiucatu.

lnúmeras referências subseqüentes podem ser encontradas em MENDES (19S2, 1961,
'1963), MENDES & FÚLFARO (1966); MEZZALTRA (19s9, 1964, 1e65, 1966a, 1968 e
1971); BARBOSA & coMES (1s58); PETRT (1964); LANDTM (1s70); SOARES &

LANDTM (1e73).

Entretanto, os estudos detalhados tiveram início no Rio Grande do Sul, com o

trabalho de BARCELLOS (1973) sobre paleoniscideos, elasmobrânquios e
celacantídeos presentes na fácies Budó, Subgrupo ltararé, seguindo-se o de

WÜRDIG-MACIEL (1975) sobre os paleoniscídeos da Formaçäo Estrada Nova (RS).

As pesquisas inovadoras de RICHTER (1980, 1981 , 19BSa e i 9B5b) e RTCHTER ef a/.

('1985) apoiaram-se principalmenie em análises histológicas e morfológicas e estudos

de tecidos mineralizados.

No Estado de São Paulo, os ictiofósseis mais conhecidos são os

elasmobrânquios, objeto dos estudos sistemáticos desenvolvidos por E.W. Ragonha,

destacando-se seus trabalhos sobre os Chondrichthyes do Membro Taquaral da

Formaçâo lrati (RAGONHA 1978) e sobre Xenacanthodii da Formaçäo corumbataí
(RAGONHA 1e84).

Nas formações Estrada Nova e Corumbataí, os paleoniscídeos sobrepujam

quantitativamente os xenacantódios. Entretanto, somente WüRDIG-MACIEL (197S

Est. Xlll, fig.2) ilustrou uma associação da Formação Estrada Nova (na nossa

concepção corumbataí) da regiäo de Piracicaba, mas sem maiores discussões sobre

os morfotipos documentados. Assim, a distribuiçâo estratigráf¡ca dos paleoniscídeos,

tipos morfológicos presentes nas referidas formaçöes, associações com outros
elementos da paleoictiofauna são dados inéditos desse trabalho no Estado de Säo

Paulo.

Recentemente, SANTOS (1 991 ) encontrou exempf ares completos de

Palaeoniscoidei e Platysomoidei na Formação Estrada Nova (nossa definição) em

Angatuba.

4.4. COPRÓLITOS

coprólitos espiralados dos xenacantódios também foram descritos por

RAGONHA (1987) que relatou sua ocorrência na Formação corumbataí (Estrada
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Nova, na acepçäo do presente trabalho), aflorante no km 2Og da rodovia Raposo

Tavares (SP-270), município de Angatuba.

Na presente pesquisa foram recuperados vár¡os copról¡tos, associados com

escamas e dentes de paleoniscídeos, no Perfil 11 (Membro Serra Alia) da Rodovia

Castello Branco (amostras CBS-1 e CBS-3).

4.5. BIVALVES

REED (1928, 1929) estudou bivalves coletados por DU TOIT (1927) em

afloramentos da porção superior da Formação Estrada Nova, situados no Município de

Marechal Maller - Paraná, e amostras enviadas por Euzébio de oliveira provenientes

de sete localidades daquele Estado, referentes às fácies Serrinha e Teresina.

Comparando os bivalves estudados com os gêneros marinhos europeus, concluiu que

representavam duas assembléias distintas, denom¡nadas Horizonte A e B, de idade

triássica.

No Estado de Sáo Paulo, HUENE (1928) reconheceu na cidade de Rio Ctaro

dois horizontes malacofaunísticos distintos denominados por MENDES (1945) de

"Zona com Pinzonellopsis e Jacques¡a" e "Zona com Pinzonella e ptesiocyprinetta,.

MENDES (1946) substituiu a nomenclatura adotada pelas denominações geográficas:

Horizonte Camaquã (superior), Horizonte Araras (intermediário) e Horizonte Batovi

(inferior).

MENDES (1952) denominou novos gêneros e espécies os quais forneceram

subsídios para a elaboração do esquema bÍoestratigráfíco até hoje considerado o mais

válido para a Formaçäo Corumbatai.

A mais recente revisäo taxionômica foi realizada por RUNNEGAR & NEWELL

(1971) e MEZZALIRA (1980) que enumerou doze zonas fossilíferas distribuídas

através das Formaçöes Corumbataí e lrati.

Estudos posteriores em São Paulo foram desenvolvidos por MARANHÃO

(1986) e MEZZALIRA ef a/. (1990). No Paraná, destacam-se os trabalhos de ROHN

(1988 e 1994) e no Rio Grande do Sul e parte do Mato Grosso do Sul, a tese de

s|MÖES (1es2).
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4.6 ESTROMAIÓLITOS

Nos últimos anos, os estudos com os estromatólitos têm-se desenvolvidos
graças aos trabalhos de T. R. Fairchild.

No caso da Formaçåo Corumbataí foram registradas duas ocorrências,

respectivamente na porção superior e basal, a primeira noticiada por SOARES (1972)

que descreveu estromatólitos e oncóides silicificados na região de Anhembi. A outra

ocorrência foi estudada por suGUlo ef a/. (1985), em santa Rosa do Viterbo. Esse

afloramento têm gerado polêm¡ca devido à presença de mesosaurídeos, que têm

levado alguns autores a atribuí-lo ao lrati, enquanto outros o correlacionam pelas

características litológicas, à base da Formação corumbataí. Essa ocorrência é a mais

importante, sendo constituída por estromatólitos dômicos, pseudocolunares e

colunares reunidos em biohermas contíguos, elipsoidais, muito alongados, com

orientação preferencial NE/SW.

Na Formação Estrada Nova (Membro Teresína), na margem do reservatório

Xavantes, FAIRCHILD et al. (1991) registraram estromatólitos silicificados, colunares e

pseudocolunares. Em trabalhos de campo, realizados durante a presente pesqu¡sa,

foram descobertos pequenos estromatólitos nodulares nessa unidade, em seçäo

aflorante a 4 km do trevo de Taguaí, na estrada vicinal para o Bairro Boca¡na, no

sentido Tejupá (Perfil 1B B). outro local, que merece estudo mais detalhado, situa-se

na estrada para Angatuba (SP-268), a 1,5 km da entrada para a cidade, na
propriedade do sr. Fernando Turelli. Nesse afloramento, observa-se feiçöes nodulares
que lembram estromatólitos (Est. 120, fig. I ). O estudo de seções delgadas de

amostras do Perfil 19 (Membro serrinha) revelaram a presença de esteiras algáceas
nessa unidade no Estado de Såo Paulo.

4.7. OOGÔNIOS DE CARÓFITAS

A presença de oogônios de carófitas nas formações Corumbataí e Estrada

Nova é outro assunto abordado em vários trabalhos, principalmente pelas conotações
paf eoambientais. Tentativas de estudos pormenorizados, nåo têm sido bem sucedidas

em função das condições de preservação do material, sempre em forma de

impressões.



SOMMER (1 954) registrou os primeiros fósseis de caróf¡tas no Membro

Teresina, na regiäo de Prudentópolis, Paraná, atribuindo-os a um novo gênero e
espécie, Leonardosia langei.

RAGONHA & SOARES (1974) assinalaram a presença de ¡mpressões de
gyrogonites, bem esculturados e em número apreciável na Formação Teresina, na

regiåo de Anhembi. o estudo abordou mais aspectos quantitativos relacionando-os a
Leonardos¡a Iangei.

Referências subseqüentes à presença dessa espécie, foram mencionadas por

HERBST (1981) nas localidades de Arroyo Vinho, Departamento de Guairá, paraguai

e em outro afloramento situado a 30 km a oeste de lrati, no Paraná. Também nesse

Estado, ROSLER (1982) registrou na localidade de Rio Preto, nova ocorrência dessa

espécie, associada a restos vegeta¡s e coprólitos espiralados.

No afloramento situado na margem da Represa Xavantes (FA-1S), foram

recuperados pela autora, vários exemplares de oogônios silicificados

excepcionalmente preservados (tendo em vista que no Paleozóico, foram até agora

encontrados somente moldes). Esses fósseis estão sendo estudados conjuntamente

com a Dra. Mary Elisabeth C. B. de Oliveira e a bolsista Ana Paula Zampirolli.

As análises micropaleontológicas realizadas demonstram que cada um desses
grupos demandam uma série de trabalhos específicos que substanciarão dados

importantes na interpretação ambiental, desde que correlacionados aos processos

deposicionais.
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V. ANÁLISE PALEONTOLÓGICA

A associação fossilífera, coletada ao longo de 21 seções aflorantes das
Formaçöes corumbataÍ e Estrada Nova (Figs. 13 a37, Anexos) e descrita no Apêndice
(ao final deste volume), compreende espículas de espongiários, ostracodes,

ictiofósseis, coprólitos, fragmentos biogênicos, bivalves, estromatólitos e os oogônios
de carófitas.

Os quadros a seguir relacionam os poços, dentre aqueles citados no capítulo

"Materiais e Métodos", que forneceram, ainda que em pequena quantidade,

exemplares muito mal preservados (Figs. 34 a 37). Somente no poço JZ-1-pR (Fig. 37)

foram recuperados ostracodes identificados informalmente como pertencentes ao

Gênero 8 espécie 1 (Apêndice).

O material coletado em afloramentos (Figs. 13 a 33) foi o mais adequado para

a recuperação de espécimes em grande número, permitindo a definição dos morfotipos

e, no caso dos macrofósseis, gêneros e espécies.

Testemunhos fornecidos pela PETROBRÁS

Poços Prof. (m) Perfil Form./Mb. Fósseis número de
esnécimcq

2-GU-3-SP 182,2 23 Serra Alto ostracodes l5
2-Lt-1-SP 1315,5 22 ïeresina ostracodes o4

1-PA-'1-SP 378,8 24 Corumbaiaí ostracodes 15

1-P4.1-SP 482,5 24 Corumbataí ostracodes 12

JZ-1-PR 93,3 25 Rio do Rasto ostracodes 10

Testemunhos do Poço de Laras

Poços Prof. (m) Perfil Form./Mb. Fósseis número de
esoécimes

Poços Prof.(m) Perfil Form./Mb. Fósseis n.e

SR-07 25,65 Teresina ostracodes OB

SR-07 27,47 Teresina ostracodes 56

A segu¡r são apresentados os critérios

examinados e as considerações que levaram a

distribuição estratigráfica nas unidades Corumbataí,

de classificaçåo dos grupos

reconstrução paleoambiental e
Estrada Nova e Rio do Rasto.



Além destes, são descriios no Apêndice, coprólitos e fragmentos biogênicos

indeterminados.

5.1. ESPÍCULAS DE ESPONGIÁRIOS

As espículas encontradas (Estampas 1 e 2), embora sem vestígios de sua
organizaçåo nos esqueletos das esponjas, foram classificadas como espÍculas oxeas

monaxônidas, caracteristicas de demospôngias, comuns no táxon Haplosclerida.

5.2. OSTRACODES

Na ausência de caracteres morfológicos como: charneira, impressões

musculares centrais, tipo, número e posição dos porocanais e vestÍbulo, adotou-se a

classificação artificial utilizada pela PETROBRÁs, sob a orientaçåo do geólogo paulo

da Silva Milhomem, baseada em características externas da carapaça.

Apesar de terem sido definidas 23 espécies distribuídas por 16 gêneros, o

número insuficiente de espécimes por morfotipo não permite avaliar a magnitude das
variaçôes inter e intraespecíficas e aquelas relacionadas a evolução ontogenética.

A sistemática formal descritiva dos ostracodes do presente trabalho, que

envolve amplo conhecimento das faunas paleozóicas não apenas do Gonduana, mas

de todos os continentes, está sendo atualmente desenvolvida conjuntamente com o Dr.

Francis Lethiers, da Universite Pierre et Marie Curie (França) e o geólogo paulo da

Silva Milhomem da PETROBRÁS.

5,3, ICTIOFÓSSEIS

os ictiodontes e escamas descritas neste trabalho encontram-se depositadas

no Museu de Paleontologia do lnstituto Geológico (Mp-lG), catálogo de microfósseis,

Miscelânea (M), sendo os ictiodontes designados por (MI) e as escamas por (ME). Os
exemplares receberam pois, a inscrição MP-lG-Ml ou Mp-lG-ME, conforme o caso,

seguida do número de lançamento no livro de reg¡stro do materialtipo.

Os ictiodontes foram inicialmente identificados através de microscopia óptica,

em tipos designados pelas leiras A, B, C, D, F, e G, conforme classificação proposta

por wÚRDIG-MACIEL (1975). Posieriormente, esses morfotipos foram diferenciados

com base na ornamentaçáo (ao MEV), técnica introduzida por RICHTER ef a/. (.19g5),

em subtipos, designados pela mesma letra do morfotipo, acompanhada de um número.

Assim, os caracteres utilizados no estudo dos ictiodontes foram:



a) forma geral do dente;

b) ornamentação da fuste dentária e capuz apical ao microscópio estereoscópico;

c) ornamentação da fuste e do capuz ao microscópio eletrônico de varredura (MEV).

Para cada exemplar, foram realizadas três fotomicrografias:

1) espécime completo ao aumento máximo que variou de 2s a i 00 x, conforme o
tamanho do ictiodonte,

2) capuz com aumento de 1000 x e

3) fuste com aumento de 1000 x.

Para a identificaçåo das escamas adotou-se a classificação morfológica
proposta por RICHTER (1981 ), na qual os diferentes tipos foram designados com a
letra "P", em alusão aos paleoniscídeos, seguida de seu número distintivo. Assim,
foram consideradas as seguintes características na descriçåo:

a) forma geral da escama;

b) ornamentaçåo superficial ao microscópio óptico;

c) processos art¡culares;

d) caracierísticas das margens das escamas;

e) características observadas ao microscópio eletrônico (MEV).

A figura 59 reúne as principais características dos novos subtipos de
paleoniscídeos do Membro Serra Alta descritos neste trabalho, comparados com os
morfotipos de RICHTER (1983). As identificaçöes têm caráter parcialmente artificial,
pois as características genéricas e específicas permite estabelecer apenas afinidades
taxionômicas a nível de ordem, como já enfatizado por RICHTER (op. cit.). A figura 60
apresenta a classificaçâo morfológica das escamas das duas formações, destacando-
se a distribuição de todos os tipos na porção média da Formaçáo corumbataí em são
Paulo, enquanto no Rio Grande do sul isto ocorre em níveis estratigráficos mais
inferiores, na Formaçáo lrati. Ressalta-se que naquele Estado não foram encontrados
os tipos P-3 e C-1 ? nas Fácies Caveira e Armada da Formação Estrada Nova.

5.4. BIVALVES

A classificação adotada nas descriçóes dos bivalves esiudados segue
RUNNEGAR & NEWELL (1971); entretanto, em caráter provisório, seråo resgatadas
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as espécies Terraia ? curvata e casterelta cl. c. camargol erigidas respectivamente

por REED (1929) e BEURLEN ('1954a).

Tenaia ? curvata corresponde a lsocyprina curvata Reed, colocada por

MENDES (1954) em sinonímia com Terraia altissima (Holdhaus). Na opiniåo de ROHN
(comunicação verbal, 1994), especialista na malacofauna da Formaçåo Rio do Rasto,

a espécie deve ser mantida, mas é necessário a revisão do gênero Terra¡a.

Por outro lado, no caso de Casterella c,t. C. camargoi, optou-se por manter a
espécie dev¡do ao registro de espécimes tanto na base da Formação corumbataí,

como no Membro Serra Alta, até que sejam realizados novos estudos com a

malacofauna desses niveis basais.

Adotaram-se também espécies erigidas por MARANHnO lt9eO¡, embora

formalmente cada uma desias seja nomem nudum, assim totalizando, neste trabalho,

1 0 novas espécies e 5 novos gêneros, complementando-se, adicionalmente, a
descriçåo de Naradopsrs lamellosus Mendes 1952.

5.5. ESTROMATÓLITOS

Na nova ocorrência de Taguaí (Bocaina), os estromatólitos são encontrados no

calcarenito parcialmente silicificado associados com fragmentos de calcissiltito (Fig.

86), com estratificação cruzada e ondulada (Figs. 85 e B7). ldent¡ficou-se três
variedades morfológicas básicas, designadas informalmente de tipo A, B e C.

O tipo A säo filmes microbianos, na forma de lâmjnas convexas, ligeiramente

onduladas separadas das lâminas sobrejacentes por concentração de sedimentos.

O tipo B são crostas microbíanas ou estromatólitos esiratiformes, que

apresentam laminação mais acentuadamente ondulada, com lâminas bem próximas

entre si, mais largas nas margens.

O tipo C (Est. 120, figs.2-3 e Est. 121, figs 1-3) são os estromatólitos dômicos

ou nodulares constituídos, por domos múltiplos, com 2 graus de curvatura e laminação
pseudocolunar, resultante do grau de herança. A laminaçäo é caracterizada pela

alternância de lâminas claras (com cristais fibrorradiados) e escuras, representando

diferenças na cristalinidade.

5.6, OOGONIOS DE CARÓFITAS

A recuperação, pela primeira vez, de espécimes s¡l¡c¡ficados de oogônios
isolados da matriz (afloramento à margem da Represa Xavantes) possibilitou
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complementar a descr¡ção de Leonardosia iangel proposta por SOMMER (1954), que
se baseia em moldes.

5.7. PALINOLOGIA

Somente três amostras foram promissoras para análises palinológicas, uma
proven¡ente da base da Formaçáo Corumbataí e duas do Membro Serra Alta,

coletadas nos seguintes locais:

Amostra 1 (Formação Gorumbataí): estrada velha lpeúna-Rio Claro, distante I km

do seu cruzamento com a Rodovia Washington Luís;

Amostra 2 (Formação Estrada Nova): marco quilométr¡co 162 da Rodovia Castello

Branco

Amostra 3 (Formaçäo Estrada Nova): marco quifométrico 161, 5 Rodovia Castello

Branco, nível 1.

Estas amostras foram submetidas ao iratamento palinológico no Setor de

Bioestratigrafia e Paleoecologia do CENPES (PETROBRÁS), sendo os estudos

realizados pelos Drs. Mitsuru Arai e Rodolfo Dino, em apoio a esta tese.

A amostra I se revelou totalmente estéril em palinomorfos; a amostra 2

apresentou raros palinomorfos severamente carbonificados e/ou oxidados, o que

impediu qualquer identificação taxonômica. A amostra 3 forneceu os seguintes iaxa:

Al ¡ s por¡tes afî. n uth a l l e n sis

Corisaccites vanus

Limitisporites sp.

Lu ec ki s porite s vi rkki ae

Vittatina ? sp.

Além desies, foram observados alguns grãos de pólen dissacado

indeterminado (ARAI & DINO 1995).

A associação polínica da amostra 3, ora em apreço, se relaciona ao ,'lntervalo 
L,,

de DAEMON & QUADROS (1970) e à Zona Lueckisporites virkkiae de MARQUES-

Tolco (1988). Esses autores atribuíram idade kazaniana (Neopermiano) a estas

unidades bioestratigráficas. Por outro lado, ARAI (i 980) relacionou a ,'Fase,,

Lueckisporites, que apresentou características semelhantes ao ',lntervalo L", com o
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Kunguriano. Esta aparente contrad¡ção, no entanto, não constitui um problema, já que

ARAI (op. clf ) estudou apenas associações polínicas da Formação lrati, para

caÊctetizæ a "Fase" Lueckisporites. A Formação corumbataí, que se situa num nível

estratigráf¡co mais alto, pode estar mesmo no Kazaniano.
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vl. coNstDER.AçOES ESTRAT|cRÁFICAS

As figuras 61 e 62 esquematizam a distribuiçåo da paleofauna das Formaçöes

Corumbataí e Estrada Nova.

A maior concentração das espículas dá-se na porção média da Formação

corumbataí. Esses microfósseis ocorrem ou como único constituinte (F¡g. 44) ou
integrando outras associações com: restos de peixes (Figs. 4s e 46); ostracodes (Fig.

47) e ostracodes e fragmentos biogênicos (Fig. 48).

6.1. ESPÍCULAS DE ESPONGIÁRIOS

No Membro Serra Alta (Formação Estrada Nova), as espiculas foram

recuperadas associadas com restos de peixes, ostracodes e fragmentos biogênicos

indeterminados (Fig. 49 e 50).

Em uma única amostra do Membro Teresina foi possível recuperar um número

significativo de exemplares associados a ostracodes e fragmentos biogênicos (Fig

5r)

6.2. OSTRACODES

Apesar das inúmeras referências na literatura sobre a presença de ostracodes

em rochas do Grupo Passa Dois, no Estado de São paulo, a única ocorrência

estudada (soHN & RocHA-cAMPos, 1990) situa-se nas proximidades de conchas
(SP), na porção superior da Formação Estrada Nova.

Várias ocorrências de ostracodes foram reg¡stradas na porção média da
Formaçäo Corumbataí, associadas ou com espículas (Fig. a7), ou com espículas e
fragmentos biogênicos (Fig. a8).

O maior número de morfotipos foi recuperado em amostras do Membro

Teresina, propiciando seleção dos melhores espécimes para descrição. Esses
microfósseis ocorrem isoladamente (Fig. 52) ou associados com fragmentos
biogênicos e espículas (Fig. 51); restos de peixes (Figs. 54 e S5); espículas de
espongiários, oogônios e carófitas e formas jovens de bivalves (Fig. 56).

No Membro serra Alta, as associações constituem-se de ostracodes,
espículas, restos de peixes, coprólitos e fragmentos biogênicos (Fig. a9).
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6 3 ICTIOFÓSSEIS

Os paleoniscídeos distribuem-se por toda a seqüência da Formação

Corumbatai, mas formam concentraçöes principalmente nas porções superior (Fig. Sg)

e média (Figs. 45 e 46), associados a espÍculas.

Ocorrências excepcionais foram registradas na Formação Estrada Nova,

encontrando-se os paleoniscídeos associados a espículas, fragmentos biogênicos,

ostracodes e coprólitos (topo do Membro Serra Alta, Figs. 49 e 50), contrastando com
porcentagens muito baixas de restos de peixes associados a ostracodes (Figs 54 e
55) no Membro Teresina.

A Figura 59 relaciona os morfotipos de ictiodontes do perm¡ano (exceto o
Supergrupo ltararé) encontrados no Rio Grande do Sul e São Paulo. Observa-se que,

enquanto no Rio Grande do Sul os subtipos C, D e F ocorrem na Formação lrati, em

São Paulo atingem níveis estratigráficos mais superiores.

6,4. ESTROMATÓLITOS

Os estromatólitos na Formação Estrada Nova tem distribuição horizontal ampla

e vertical restrita à Tafoflora D (RÖSLER, 1978). A nova descoberta no topo do

Membro Ïeresina reforça a potencialidade de Leonardosia langei como eventual fóssil-

índice para correlações bioestratigráficas, como ressaltaram ROBERTS & RöSLER
(1e82).

6.5. FRAGMENTOS BIOGÊNICOS

Os fragmentos biogênicos do Grupo 1 apresentam-se restritos ao Membro

Serra Alta, mas especificamente as tafofácies com abundantes restos de peixes, do

afloramento da Rodovia Castello Branco.

Os fragmentos do Grupo 2 distribuem-se de forma mais ampla, tendo s¡do

encontrados em duas ocorrências na porçåo média da Formação Corumbataí e uma

no topo da Formação Estrada Nova. Nos três casos, as microfaunas são constituídas

por espículas de espongiários e osiracodes. A similaridade sugere correlação entre os

três níveis.



VII. ZONEAMENTOS MALACOFAUNíSTICOS E CORRELAçOES REGIONAIS

7. 1. ZONEAMENTOS MALACOFAUNÍSTICOS

O zoneamento mais conhecido para a Formação Corumbataí foi baseado na

distribuição dos bivalves e proposto por MENDES (1952), que incluiu três zonas
principais designadas, da base para o topo, de: Zona Barbosaia angulata e

Holdhausiella almeidai, Zona Pinzonella illusa e Plesiocyprinella carinata e Zona
Pi nzo nel I a n eotro pi ea e J acq u esi a brasllensrs.

A Zona Barbosaia angulata e Holdhausiella almeidai corresponde ao intervalo

basal da Formaçåo corumbataí. MEZZALIRA (1980) sugeriu esquema bioestratigráfico

mais amplo, desdobrando essa zona em duas: a Zona Barbosaia angulata (inferior) e a

Zona Leinzia froesi (superior), reunidas novamente por MARANHÃO (1986), com base

na similaridade genérica e específica apresentada por ambas.

Poster¡ormente, após a proposição do gênero Anhembia (MEZZALIRA ef a/.

1990) para as espécies A. froesi e A. gigantea atribuídas por MENDES (i949) ao
gênero Leinzia, a referida zona passou a ser denominada Zona Barbosaia angulata -
Anhembia froesi.

A Zona Barbosaia angulata, desde a sua proposiçåo, tem sido objeto de

poucos estudos, destacando-se principalmente os trabalhos de MEZZALIRA (1957 e
'1980) e MARANHAo (19s6). As informaçöes do primeiro autor revistas neste trabalho

(Fig. 9) ora limitam-se à unidade estrat¡gráfica de procedência, pois os afloramentos

foram destruídos por obras rodoviárias.

Os resultados mostram, conforme já preconizado por MARANHÃO (1986),

diversidade específica alta para a biozona, com identificação de dez novas espécies:

Anthraconaia ? mezzalirai, Barbosaia roxoi, Barbosaia piracicabensis, Anthraconeilopsis

? petrii sp. nov., Jacquesia sp 1, Gênero 1 espécie 1, Gênero 2 espécie l, Gênero 3

espécie 1, Gênero 3 espécie 2 e Gênero 3 aff. espécie 2 (Apêndice).

As zonas média e superior (Zona Pinzonella illusa - Plesiocyprinetla carinata e

Zona Pinzonella neotropica - Jacquesia brasrTiensls) do zoneamento de MENDES

(1952) correspondem aos horizontes malacofaunísiicos reconhecidos por HUENE

(1928), respectivamente nas ferrovias Ajapi-Ferraz (nível inferior) e Batovi-ltirapina

(nível superior).
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No primeiro zoneamento formal, MENDES (1945) denominou os hor¡zontes

inferior e super¡or de HUENE (op. cit.), respectivamente, de Zona Pinzonella e

Plesiocyprinella e Zona Pinzonel/ops/s e Jacquesia.

Posteriormente (MENDES 1952) mudou a nomenclatura mais adequadamente

para Zona Pinzonella illusa e Plesiocyprinella carinata e Zona Pinzonella neotropica e

Jacquesia brasl/rensrs. MEZZALIRA (1980) simplificou as designaçöes dessas

biozonas adotando apenas o nome das primeiras espécies.

Entreianto, uma revisão dos zoneamentos mostra que os critérios que

nortearam as propostas suscintam dúvidas, por aspectos por vezes erigidos pelo

próprio autor. MENDES (1952, p. 47), em suas considerações bioestratigráficas,

comentou que: "a Zona Pinzonella illusa e Plesiocyprinella carinata parece

corresponder a uma teilzona, pois que ambas as espécies, ao que presentemente se

sabe, se confinam ao banco arenítico, que representa o horizonte fossilífero inferior da

parte setentrional do vale". Por outro lado, "a Zona Pinzonella neotropica e Jacquesia

brasllrensls não corresponde bem a uma teilzona. Poderia, sem dúvida ter esse valor

se designada de acordo só com Jacquesia bras/rensls, uma vez que esta espécie

parece ser privativa sua regionalmente; Pinzonella neotropica, entretanto, comparece

em outros níveis vizinhos, embora se mosire mais abundantemente aí, de sorte que

em relação a esta espécie teríamos uma epíbole".

As malacozonas em questão náo corresponder¡am a teilzonas, pois foram

definidas com dois táxons, o que caracierizaria sua categoria como zona de amplitude

coincidente. As subdivisöes propostas por MENDES (op. cit.), embora não estejam em

consonância com as normas de nomenclatura estratigráfica (PETRI ef a/. 1986), säo

mais compatíveis com cenozonas. Assim, a melhor aliernativa é considerá-las como

zonas de associações, estabelecendo um estratotipo, para facilitar seu emprego nas

correlações regionais. Na escolha desse estratotipo, o critério utilizado recaiu sobre os

afloramentos que reunissem maior conjunto de fósseis característicos da associaçåo,

coincidindo com os clássicos locais onde foram realizados os trabalhos pioneiros.

Entretanto, a porção basal todos os afloramentos relacionados por MENDES (1952) e

MEZZALIRA (1957) e pela própria autora (MARANHÃO 1986) foram destruídos. Assim,

provisoriamente, optou-se pela escolha do afloramento situado nas proximidades do

rio Cabeças, inclusive pela passagem observada do lrati para o Corumbataí. Foram



redefinidas três biozonas (cf. MENDES 1952), resumidas na figura 63 (Formação

Corumbataí) e 64 (Formação Estrada Nova) conforme os seguintes critérios:

a) Zona de Associação Barbosaia angulata - Anhembia froesi

Local tipo: afloramento situado na estrada velha lpeúna-Rio Claro, distante B km do

seu cruzamento com a Rodovia Washington LuÍs, a 200 m da margem esquerda do rio

Cabeças.

Estrato tipo: Formaçâo Corumbataí (3.60 m do topo do lrati, perfil l0).

Espécies componentes Anhembia froesi, Anthraconaia ? mezzalirai n.n,

Anthraconeilopsls ? pefnl sp. nov., Barbosaia angulata Mendes, Barbosaia

piracicabensis n.n., Barbosaia roxoi n.n., Casterella cf . C. camargoi Beurlen, Preferrazia

simplicicarinata gen. nov., Jacquesia elongata (Holdhaus), Jacquesia sp 1,

Plesiocyprinella car¡nata Holdhaus, Gênero 1 espécie 1, Gênero 2 espécie 1, Gênero 3

espécie 1, Gênero 3 espécie 2, Gênero 3 aff espécie 2.

Equivalência litoestratiqráfica: porçåo inferior da Formação Corumbataí e Estrada

Nova (Membro Serra Alta).

Distribuicåo qeoqráfica: do Norte ao Centro-Sul do Estado de São Paulo.

Observações: a Zona foi designada de Barbosaia angulata pela morfologia

característica da espécie e sua frequência no intervalo estratigráfico.

b) Zona de Associação Pinzonella illusa - Plesiocyprinella carinata

Local tipo: afloramento situado na estrada vicinal para Ferraz (antigo leito da ferrovia

Ferraz-Ajapi), 1,5 km da estação de Ferraz (desativada), nas proximidades da Chácara

São Pedro (antiga Chácara Culik).

Estrato tipo: Formação Corumbataí (3.40 m da base, perfil 6).

EsÞécies componentes: Casterella grat¡osa Mendes, Coxesia mezzalirai Mendes,

Ferrazia card¡nalis Reed, Jacgøe sia elongata (Holdhaus), Naradopsrs lamellosus

Mendes, Pinzonella //usa Reed, Plesiocyprinella car¡nata Holdhaus, Pyramus anceps

(Reed), Terraia aequilateral¡s Mendes, Jacquesia bras/iensrs (Reed), Roxoa

corumbataiensrs Mendes e Gênero 4 espécie 1.

Equivalência estratiqráfica: porção média da Formaçäo Corumbataí e Formaçäo

Estrada Nova (Membro Teresina).

Distribuiçäo geográfica: do Nordeste ao Centro-Sul do Estado.
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Observaçöes: a Zona foi designada de Pinzonella //usa pela morfologia característica

da espécie e sua freqüência no intervalo estratigráftco.

c) Zona de Associação Pinzonella neotrop¡ca - Jacquesia bras/rensis

Local tipo: afloramento situado a aproximadamente 700 m ao sul da subestação de

Camaquã no antigo km '147+535 da FEPASA.

Estrato tipo: Formação Corumbataí (porção superior).

Espécies componentes. Jacquesia bras/rensrs (Reed), Naiadopsis lamellasus Mendes,

Pinzonella neotropica ( Reed), Pinzonella charqueadensis sp. nov., Plesiocyprinella ?

sp, Pyramus anceps (Reed) e Terraia sp.

Equivalência liioestratiqráfica: porção superior da Formação Corumbatai e Formação

Estrada Nova (Membro Teresina).

Distribuicáo qeoqráfica: do Nordeste ao Sudoeste do Estado.

Observações: a Zona foi designada Pinzonella neotropica pela morfologia

característica da espécie e sua freqüência no intervalo estratigráfico.

As diferenciações regionais entre as malacofaunas das formações Corumbatai

e Estrada Nova, decorrem provavelmente de fatores ecológicos. Entreianto, não ocorre

condicionamento dos bivalves às litofácies, como preconizado por MENDES (1952),

com a zona superior com fósseis dispostos em coquina, a intermediária com os

bivalves situados num banco de arenito e a inferior com os fósseis distribuídos por

siltito cinza. Nesse esquema verifica-se uma disiorçäo de interpretação, ou seja,

arenitos coquinóides ou coquinas estão relacionadas às var¡ações nos níveis de

energia das ondas, portanto podem ocorrer num mesmo nível ou com posicionamentos

estratigráficos diferentes. As associaçóes malacofaunísticas por outro lado,

provavelmente estão restritas a determinados intervalos estratigráficos, por

conseguinte, se tiver ocorrido sincronismo dos eventos, as malacofaunas

transportadas seráo às mesmas em determinado intervalo vertical, não havendo

controle faciológico na distribuição das assembléias, como sugerido por MENDES (op.

c,f.)e srMÖES & ROCHA-CAMPOS (1990).

As associações estudadas mostram claramente essa situação. Assim, na

região de Rio Claro, na Zona Pinzonella neotropica, os bivalves eståo concentrados

em coquinas (perfís B e 9), Por outro lado, nas exposições aflorantes na Rodovia



Padre Donizetti, correlacionadas também a Zona P¡nzonella neotropica, várias
situaçöes são observadas. No Perfil 1 os bioclastos estão concentrados em coquina,

na mesma rodovia, no afloramento da Fazenda Palmares (Figs. 65 e 66), o primeiro

n ível com bivalves corresponde a uma coquina, mas na porção superior do

afloramento, os bioclastos estäo distribuídos esparsamente em siltito cinza (perfil 2).

Na Formação Estrada Nova, nos afforamentos de Fartura e Sarutaiá, os bivalves da

Zona Pinzonella neotropica registrada em Rio Claro, ocorrem numa fácies de

calcarenito coquinóide (perfis 19 e 21).

Assim, como no caso precedente, os bivalves da Zona Pinzonella illusa não

estão restritos a determinada fácies. Na estrada para a Fazenda Santana de Urucaia,

os bivalves ocorrem no afloramento concentrados na fácies de arenito fino, mas nos

campos adjacentes estáo concentrados em coquinas.

7.2. CORRELAÇÖES REGTONAtS

Desde a proposta informal de HUENE (1928) a utilização dessas

malacofaunas para correlações regionais tèm sido limitadas pela concentração dos

trabalhos na área de Rio Claro-Piracicaba.

As novas ocorrências registradas mostram que as zonas Barbosaia angulata,

Pinzonella ¡llusa e Pinzonella neotropica apresentam distribuição horizontal mais

ampla, ultrapassando os limites da área norte do Estado.

Na Formação Estrada Nova, MENDES (1962b) correlacionou as ocorrências

de bivalves da região de Angatuba à Zona Pinzonella illusa - Plesiocyprinella carinata.

Posteriormente, FÚLFARO (1964) reconheceu as Zonas Pinzonella illusa

Plesiocyprinella car¡nata e Pinzonella neotropica - Jacquesia brasilrensls, respectiva-

mente em Conchas-Anhembi e Bofeie-Porangaba.

A Zona Barbosaia angulata com maior número de ocorrências na área de Rio

Claro-Piracicaba, ultrapassa os limites regionais, com níveis correlacionáveis nos

afloramentos do Membro Serra Alia, expostos no km 161 ,5 da Rodovia Castello

Branco (Perfil l2 e Fig.40), na estrada Monte Cristo - Ribeirão Grande (Perfil 15 e Fig.

41) e no Km 235 da rodovia Angatuba-Paranapanema, essa última ocorrência citada

por MEZZALIRA (1966b).

A Zona Pinzonella i/iusa esiá muito bem representada na área de Rio Claro. A

figura 39 mostra a correlação entre os níve¡s de ocorrências dessa zona nos perfis 6 e 7.



Desenvolvimento menos expressivo da zona verifica-se na regiåo nordeste do Estado
(Fig. 38), com conchas de tamanho muito reduzido, como no afloramento situado a 3
km na estrada de terra a partir da entrada da Fazenda Santa lria (perfil 3,

correlacionado com o Perfil 5). Na regiåo sudoeste, essa associação está presente no

afloramento situado no Km 164 da Rodovia Castello Branco (Fig. 40), equivalente a

base do Membro Teresina.

A Zona Pinzonella neotropica tem distribuição geográfica mais ampla que as

biozonas precedentes, sendo reconhecida nas regiões de Rio Claro (Fig, 39, perfis 8 e

9) e Tambaú (Fig. 38, perfis 1 e 2) alé o extremo sudoeste no afloramento do Membro

Teresina situado à margem da Represa Xavantes. As concentrações foss¡líferas

apresentam diversidade específica baixa; contudo, na região de Tambaú, as tafofácies

apresentam pequenas espessuras e sâo constituídas por indivíduos pequenos,

enquanto na Represa Xavantes såo constituídas por bioclastos bem maiores

acumulados como pavimentos (Fí9. 43, Perfil 21).

Ainda restam dúvidas sobre as correlações da figura 42 (Perfis 17 e 1B),

princ¡palmente pelo fato de que no Perfil 17 ocorre coquina muito compactada,

dificultando a identificação dos exemplares.

Outra questão que merece discussão é a presença de associações

malacofaunísticas no limite das formações Estrada Nova (Membro Teresina) e Rio do

Rasto. No afloramento situado às margens da Represa Xavantes, o últ¡mo nível de

calcarenito oolítico coquinóide com Pinzonella neotropica é sucedido por arenitos finos

maciços típicos do Membro Serrinha com a espécie Leinzìa slmllls, conforme

observado por ROHN (1995, informação verbal) durante trabalhos realizados para

publicação do trabalho "Lito e biofácies, paleoambientes e estratigrafia da Formação

Teresina (Permiano Superior) às margens da Represa Xavantes (Fartura, SP)".

Ainda na regiäo de Fartura, próximo ao contato com o Pirambóia, foi

descoberta nova assembléia de bivalves, const¡tuída de formas desconheciadas nas

biozonas já discutidas, entre as quais Terraia cf . T. curvata, que na opinião de ROHN

(1994) permite posicionar essa ocorrência na Zona Leinzia similis proposta por ROHN

(1988), equivalente à parte inferior do Membro Serrinha. Outro dado que reforça à

correlação com a Formação Rio do Rasto é a presença de ossos de tetrápodes

associados à restos de peixes, ìnfelizmente fragmentados durante a tentativa de retirá-

los do local.



Outra ocorrência do Membro Serrinha, pode ser vista no km 7,S da Rodovia
Fartura-Pirajú, onde observa-se seqüência de margas e silt¡tos avermelhados

atribuídos por ZAINE (1980) e MELLO E SOUZA ao Teresina, contudo ALMEIDA &
MELO (1981), no texto explicativo do mapa publicado pelo lPT, com base em VIEIRA
(1973), assinalam a ocorrência do Membro Serrinha nessa área. Várias amostras

coletadas no referido afforamento foram processadas, porém nenhum m¡crofóssil foi

recuperado.

O zoneamento proposto por MENDES (1952) prelim¡narmente pode ser

considerado válido nos diversos pontos do Estado, as tafofácies podem se constituir

marcos isócronos úteis para correlações no Estado de São Paulo. Por outro lado, seu

reconhecimento nas seqüências, poderá ser utilizado para estabelecer o sincronismos

dos eventos de tempestades nas duas formações, contudo na Formação Corumbataí a

sedimentação foi siliciclástica, em contraposição às condições carbonáticas que

caracterizaram a deposição da Formaçâo Estrada Nova, logo correlações entre

contextos deposicionais significativamente diferentes, demandam estudos ainda mais

pormenorizados.
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VIII. UNIDADES FACIOLÓGICAS E BIOFÁCIES DAS FORMAçÕES CORUMBATAí E

ESTRADA NOVA

Para ver¡ficaçåo da natureza das concentrações fossilíferas nas formações

Corumbataí e Estrada Nova, foram reconhecidas, várias tafofácies, de acordo com

critérios estabelecidos por KIDWELL & HOLLAND (1991), incluindo características

sedimentológicas e estratigráficas do depósito e feições tafonômicas e

paleoecológicas dos bioclastos. Como hipótese de trabalho, para as formações

Estrada Nova e Corumbataí, foram reconhecidas várias tafofácies, designadas de

acordo com o seguinte critério: a primeira letra é alusiva à tafofácies, a segunda letra

corresponde à formação e a terceira letra representa a posição estratigráfica na

unidade litoestratigráfica.

A nomenclatura uiilizada para as descrições das lâminas de carbonatos

baseia-se principalmente em DUNHAM (1962)

A associação dos dados faciológicos e bioestratinômicos, conforme mostrado
por ROHN (1994), é auto-explicativa. Por isso, embasou as interpretaçöes dos
processos deposicionais resumidos nos quadros seguintes.



LlleÈAçtÈtr I IAFOFACIES
Ðr¡mos com ¡entes i¡regulares
de arenito muito fino,
gradândo para arenito6 muito
fr¡os corn estnfl¡ra
hummocky e arenitos
coquinóides no topo.

FoRMAçÃo coRUMBATAÍ (PARTE MÉDtA): SEDTMENTAçÃo srltctcLÁslcA (INFLUÊNctA DE FLiJXos DE ALTA ENERGTA)

FORMAçÃO CONUIIENTAí lSASE): SEDIMENTAÇÃO SILICICL.ÁSTICA (BAIXA ENERGIA)

.r 
E'v-.r. sr¡oro arg oso com oMaryes (motdes) concentrados em um único nlvel, com valvas

lsolaoas, .drspersas, com a superflc¡e convexa para cima, com dìversidade igual a duas

O

Arenitos muito finos
a¡ternados com siltitos
fofmando estÍfura Jtãsea,
sobrepostos por argilitos.

(Perfl 7)

TCÀ4J:arenito muito fino com bivalves (moldes¡ concentados-mim rtnìõãrrFãlõ
¡soladas, inte¡ras, orientadas com a superflcle convem para c¡ma, com disposição paralela ao
acamamento, corn diversidade ¡gual a cjnco espécies (Cas¿er.e//â grat¡osâ, p¡nzonêlla ¡llusa,
Plesiocyü¡nella cainata, Têîa¡a aequ¡lateßl¡s e Gênero 4 espécie i).
M¡crofósse¡s assoc¡ados: alta porcentagem de esp¡culas de espongiáiios, dentes e escamas de
paleoniscldeos, raros osfacodes, fragmentos biogênicos indeiermìnados e prováveis osslculos
de ofiuró¡de.

Atenito fno ¡îtercalado com
sittito laminado ou maciço.

(Perfil 5)

r uM-z: arennos com bvatves concenÍados em um ún¡co nlvel, com valvas isoladas, jnteiras,
orientadas com a superffcìe convexa para c¡ma, com diversidade especffica igr-rat a cincó
espécies (C€sfere//â g¡etiosê, Pinzone a illusa, ptesiocypt¡ne a cainati, Tenaia àequilaterelis
e Pyrañus ancep6. Microfósse¡s associados: alta porcenhgem de espfculas de espongiár¡os,
ftagmentos biogènicos indetermìnados e raros ostracodes (Fig. 72).

ICM-3: coquina (sustentada por b¡oclastos), sem mabiz preservada, valvas silificadas em sua
maioriã fragmentadas, mas com algumas valvas grandes inteir€s, com diversidade igual a bes
espécies (FeÍêzia cadina ¡s, P¡nzonella ¡ltusa e plesiocypinella cameta). Essa tafofácies
não foi pos¡cionada no perfil, pela dificuldade de conecioná-la com a seção, pois oconem
como blocos isolados ao nfvel do solo, via de reqra encobertos Dela veoetacão lFios 73 ê 74ì

Arenito muito fino maciço com
s¡ltitos laminados (sittito
argiloso/siltito arenoso) a
maciços com esûutu¡as
levemente onduladas.

(Perfil 3)

luM-4t oentes e escamas (rara6) concentradas em sjltito, associadas com porcentagens
elevadas de esp¡culas de espong¡ários.

TCM-s: bivalves (moldes), muito pequenos, dispersos indeterm¡nados associados com restos
de dente6 e escamas.

s¡llllo arenoso e/ou arenna
mu¡to fino com lâminas
ondu¡adas de siltito arglloso
com marcas onduladas e dois
nfvejs de gretas de contação.

lPerfil ,ll

ICM-6: arenito muito ñno com dentes e raras escamas de peixes dispostos num nfvel plano-
paralelo, associsdos com espfculas quebradas.

TCM-7j srenito muito fino com dentes (raras escamas) de peixes concenfados em bolsões

TCM4: arenito muito fino com bivalves (moldes) concenÍados en um único nfvel, com valvas
isoladas, pequenas, orientadas com a superf¡cie convexa para c¡ma, com d-tsposição paralela
ao acamamento, com diversidade ¡gual a duas espêcies (pínzonella illusa e Caslerella
grêfrosa). 06 bivalves estão assoc¡ados com concentações de restos de peixes dispostos

provavelmente por flo(os de s{¡ôpensão

TCM-g: der¡tes e escamas (rarês) de paleoniscÍdeog, em arenÌto muito fino, às vezes calcfføo,
concenùadag no topo de pequenas ondulações simétricas, com as partes mais alongadas
orientadas no sentido das corente6.

TCMIo: dentes e escamas (raras) de paleon¡scfdeos, em arenito muito fino dispersos ou
conce.¡Íados em bolsões associados com osbacodes (Figg.69 e 7O).

A ongem oa nteñam¡naçäo s¡lte/areia está relacionad¿ à alternáncia de
transporte entre mater¡al de fundo e em suspensåo. A gênese de6sas areias
tèm s¡do atibufdês à tempestades, que aumentam a turbulência das águas,
transportando e mantendo em suspensåo grandes quantidades de are¡as,-com
decrégcimo da açäo das ondas, os sed¡mentos finos såo transportados junto
com a areia formando os ritmitos (cf RÊINECK & WUNDEFILICH 19-68 e
RAAF êf s¿ 1977).
A seqüência do perfil 4 exemplifca bem essa situação: quando o nlvel da água
diminuiu, as onda6 produziram m¿rcas na superffc¡e arenosa, sendo os resìos
de peixes já concentrados, redepositados e, orientados na direção dessas
ondulaçõe6.
Na fase 1ïnal, os silütos argilosog foram depositados com eventua¡s exposições
subaéreas. A ausência de pass€gem gradativa enFe arenitos e lamito
sôbreposto, como no pefrt 7, é outro critério ¿dicional p¿ft o reconhecimento
de tempestitos (SEILACHER 1962).
As tafofácies TCMJ a Tc¡r-fo foram formadss por fluxos oscilatórios de
tempestades, com variações na energia das ondas, evidentes nas seqüências
dosperfis6e7.
Na tafofécies TCM-1 e TCM-2 o retabalhamento dos bioclastos
provavelmente alóclones ocorreu num único episódio, enquanto na tafofácjes
ÌC¡r-3 howe sucessivos retrabathamentoÊ, até temoçâo dos sedimentos e
diposição finâ1.

As tafofácies TCM-3 e TCM-4 foram formadas também durante o evento de
atte energia, que depositou os restos de peixes juntamente com grandes
qusntidades de clásticos, soterando os bivalves provavelmente ,in sltu.



Arenitos rnuito fnos maciços a fnalmente
laminados (Perfil 1).

FoRMAçÂO coRUMBATAÍ (PARTE suPERtoR): sEDtMENTAçÃo stLtctcLÁslcA (INFLUÊNcn DE FLUXos DE ALTA ENERGTA)

Altemånc¡a c,e arenito muito lino com si¡l{to,
com estruturas maciças, laminações ondula-
das inegulares, laminação cruzada de
pequeno porte, esbutura de escavação e
preenchimento e nlveis com gretas de
conùação, além de estìJtr.¡.as de bioturbaçäo
(Perfil2).

¡,llicrofácies:

Mudsfore areno-sfÌtico em parte rec¡ìstal¡zado
lLâm¡na FP¡'1ì

Siltitos com lâminas ¡ßegulares de arenito
muito fino, laminaçäo plano-paraleìa tênue.

(Pe.fil 9)

C.)

TCS-I: cojûna (sustentada por b¡oclastos), com espessura de 40 cm, com
vafuas silic¡ficadas. de d¡mensões pequenas, intekas, selecionadäs e
odentâdas com convexidade para bako, formando assembléia monoespecffica
(P¡nzone a neotrcpica).

S¡ltitos com iaminações cruzadas altemados
com atenitos formando esfutì,¡ta ,?€sea, com
depos¡çåo de camada de lama calcária (perfil
8).

TCS-2: s¡ttito com bivalves (moldes). muito dispeFos e raros, com valvas
isoladas. relativamente pequenas, com disposiçãò horizontal com d¡versidade
igual a duas espécies (JscA¡res/a brasl/er¡s/s e p¡nzonella neotrcp¡Çar. Os
bivafues estão associados com estrL¡turas de bioturbação dispãstas
pet'pendicularmente ao acamamento,

TCS.3: arenito muito fino coquinóide, com moldes d¡spostos caoticamente,
concenbados ao longo ds um único plaoo, com certa seteção de tamanho,
com dìversidade ¡gual a quabo espécies (Jacquesra brcs¡l¡èns¡s. TaÍ¿ìà sÞ
Pyramus anceps e Pinzonelta neotropica)

TCS-4: coquina (sustentada por bioclastos), com espes$tra de 30 cm, com
va¡vês silicificadas, hagmentadas e com algumas valvas ¡nteiras, com padråo
de empacotamento empi¡hado lsf€ckrnd (F¡gs- 75 e 76),

lcs-5: .coquina (sustentada por bioclastos), sem matiz preservada, com
vatuas.silicincadlsj-fragmentadas e com padrão de empacotamento empilhado
(stack¡nd Fig.77).

lCS6: dentes e escamas de paleoniscfdeos, rarog dentes de Xenacanthus e
dentes de dipnóides, conce¡¡bados em lente de calcir¡udito de
aproximadamente 2,5 çm de espessura bo¡¡e beds.
M¡clofóssels assoc¡edos: esôfculeß .lÞ ê1r)ôndiá¡iô<

A depos¡çäo de areias sem esùutura ou com laminação ptáno trorizontal foi
abibufd€ por ¡ÊINECK & STNGH (.f972) à ação Oe tenípestädes.
A tafofácies (FC91), provavelmente foi fo.mada por f,uxos oscilêtórios de alta
energ¡a, que em suoessivos eventos refabalharam, selecionaram e
fedeoositarâñ os bioclâsfos

A interlam¡naçåo areia/silte seria formada por fuxos de altâ energia formados
por evento de tempestade.

As tafofácies ÌCS-3, 1C$4 e TCS-s, fo¡am formadas por seteçâo e
orientaçåo das valvas durante sucessivos eventos de ahà energiá, em
confaposição, ao soteramento gradual dos bivalves da tafofác¡es-Tcs_2,
durante a deposição de grandes quantidades de matedal em suspensåo.



laçôes de arenito muito fino e
niveis de calcáios.

(Perfis 11 e 12)
Microfácies: marga sfltjca corn
laminação plano-paÉlela inc¡-
pjente, com jnhaclalos silicif-
cados, abundaftes restos de
pe¡xes e tâ¡os ostacodes
silicifìcados.

FoRMAçAO ESTRADA NovA (MEMBRO SERRAALTA): sEDtMENTAçÃo SlLtcrcLÁsTtcA (BAtxA ENERGTA)

feição de aheraçäo na forma
de pasûlhas, com ¡nterca
Iações m¡limélricas de a¡enito
muito fino com Iamioaçåo
plano-paralela.

lsA-1: Nlveis de arenito muito finos calcfferos, plano-paraleloiJorn esFessurasGl-f¡m,-
com inbaclastos das camadas subjacentes misfurados com dentes e escamas de
paleoniscfdeos associados com coprólitos, esp¡culas de espongiários, raros ostracodes e
fragmertos biogênicos indeterm¡nados.

TSA-2:. Calc¡lutito com bivalves (moldes) de valvas isoladas, inteiras, de dimensões variáve¡s,
não selecionadas, sustentadas pela mafiz, com superffÇie convexa para cima, concentradas
em 

-um 
único-plano, com diversidade iguala aês espécies lcasfe¡e/¡a cf. C. aamargoi; Feïaz¡a

caÉinal¡s e P¡nzonella ¡llusa).

('J
NJ

estratifìcâdos com intercala-
ções de arenito muito fno.

Mictofósseis associados, dentes e escâmas de paleoniscídeos, espfculas de espongiários e

lSA-3r Siltito com bivalves (moldes) de valvas isoladas, ¡nteiras, de dimensões pequenas,
c!¡cenhâd-as em um único plano, com diversidade ¡gual a duas espéc¡es (Barbosaià angulata
e Maaëk¡a? sp).

TSA'+: arenito com dentes e escamas de peixes, abundar¡tês em uma ¡lnica superffcie plano-
paralela, dìspostos caoticamente ou concentrados em pequenos bolsões).

Sedimentaçåo prêdominantemente pelftjca com pequeno apode de materjal
terfgeno no prim€iro caso, as águas mais rasas propiciarem a depo6ição de
carbonatos, mas ìnsuficiente para a formação de camadas contfnua;.

As tafofác¡es TSA-1 e ISA-2 foram depositadas por fluxos oscjlatórios de
maior energia que erodiu o substrato e remobilizou as parículas de sedimênto
depositando os b¡oclastos ma¡s pesados (ôo¡¡e bêds).

Os b¡valves das ta$ofácies TSA^2 e TSA-3 foram seputtados /,'1 sl¿u
prov€velmente por fluxos de suspensåo.



Arenito mu¡to fino calcffero, intercalado com siltito, normalmente maciços ou
com laminação plano-patalela ou com lamìnação cruzada (perfil i3).

UTOFACIES

Çatcarentos finos ¡ntercalados com s¡hhos com esbatificação cruzada,
ondulada, com estn¡ura rrse¡l e gretas de contação. Em suce;ão ocone;
siltitos e calcissiltitos com ¡ntercalações de arenito fino com ,?ase¡ e calcilì.fito
com caras ,estomatolfticas, a seqtência é novamede sucedida por
calcarenitos filnalmente lam¡nados, com nlveis oolfticos e coquinó¡des, as
estutìJras presentes incluem: eGùatjficação cruzada. marcas onduladas, f6se¡,
além de gretas de contação (F¡9. '1 13) presentes em catc¡tutito (perfil2l).
As pdncipais microfácies ¡ncluem:
w.¿t6rûrrêj snib com âbundlntìô3 osùåæd{6 com lztvEs d.sadìcutãd8 ¡pr€åènÞodo mâis
aEm6ntó birzlvôc CA-? c FA-€) ê æq'Âr¡¡s !tgácæ3 (F^-?).

P¿cts¡onr com åb!n&ñt!6 o!tÞ@dg3 cÐ vaNrs â¡ücür¡das . terãdå3 ès v.:6 rêcdshtizådos o

Gðr)ßlor./Pæksir,r. stnico .it¡ciñcldo com tâmin!çúo ptâno.p!Þhtr ifttptêntó.

G¡r,l?slórE ool ico 3ilicifcado, cor¡ oótdô¡ d6lor,mâdo!, com êsÈgùrræ radtat ê conêAnù,c¿
fêqoúteñoñi! øm o.hâc!d6¡ ær vtÈ.s êoßtù¡tndo o núde do. oóìdos (FÂ-S, FA,7, FA1O.
Ob!6ry!-.€ por y.:d, ¿'t.m!nciâ d. nlvÈi! d. !m/ìßio.r. 3 tcfficádo coh nÍv.b dâ F.ckror6 st[ió
silicit5cldo. øñ âvrdênciå dê óxido d. F6.

Fuds¡Þ.þ oôlrbco: A li¡Éo !ru6r¡ (>2mh) âpl.sdù. Þivatuè3 rccrisrr[z¡dos .nqEnþ n¡ fâçåo fin¿ 03
cóldó åpr63êñtåm odn¡irã lñtóhá (EdhD 6 .d€m.! coñcanric¡. prc.ðsiôs d. dióoruç¿o .
$licifc¡çÂo ãros ¡.616 d. p6hôs.

FORMAçÃO ESTRÁDA NOVA (MEMBRO TERESINA): SEDIMENTAçÃO CARBONATICA

(/)
(¡)

I f-'t | littt1o com dentes e escamas de peixes.

TT-2: Arenito muito fno, com bivalves
(moldes) de valvas isoladas, inteiras com a
parte convexa para cima e pa€ baixo
sustentadas pela matriz e com dûersidade
¡gual a duas espécies (Pinzonè a illusa e
Casterclla grctiosa)

Microfósseis associados: dentes e escamas
de paleoniscfdeos e raros dentes de
xenacanthus.

TT-3: calcário com abundantes dentes e
escama6 de paleoniscldeos, raros osùacodes
e fragmentos b¡ogenicos ¡ndeterminados
dn¡ôôl lÏô^eÂ Þôêl

uarcano oor¡!0o com eqxu¡ufa nummocKy tntercalacto com
laminação inegular, marcas onduladas assiméùicas, às vezes
preench¡das pelo materiêl cErbonátjco (Perfil '16).

Miøofáciesl

G,ã/rstrrô å Prcfsrþrþ sÍttcôårunôe,.m p!rù6 .$icfìcado, corn âbundant6 Þivrlvls ¡ærblizrdos 6
iñb¡clås1o. ¡ coÍr pd@ntågom más d! oó¡ftos, por vDzo3 apr636¡bn.to Þl@3sæ dê distuçlo.
oslÉc.dés (¡Dsl pre3.(tdo) côÍll !€l.væ rrd(¡rtádrs . ¡soJrdls (pp-t).

6ru¡'rsþ,,rú oolmco, con oóldês s¡r¡cfiêádoB â os!?c.de., .n gêãr c.ñ vsvås ¡so!âdls

vv.ck sþ,ì. cêm âbundanûos o!ù¡cþdd com lrlvls ârùdhdls ou ¡sðbd¡s, ßcris1ltEãdls (pp-êC).

M.d!rÞ/ì! slltco á6n€o com rcrÞ! d! ¡'ôL{ð. plElsfo. à tâm¡mç¡o ptlno-pâråtô,a tncipkln6, com
mñd tuáñt'ôåd ¿. d<ù'

r t-4: catcafenito sil¡c¡ficado com restos
vegetais (F¡gs- 109 e 110).

TT-5: Calcilutlo silicificado com bivalves e
capas estromatolftjcas.

TT6: Ca¡cário coquinóide com restos de
pefxes.

TT-7: Calcissiltito com b¡vafues de valvas
¡soladas (raras articuladas fechadas), de
dimensões pequenas. mas não selecionada6,
sustentadas pela mat¡iz, em d¡sposiçåo
caótica. Microfósseis asôociadosì espfculas,
ostacodes aogôn¡os de caróftas e formas
jovens de bivalves com valvas articüladas
fechadas.

TT-8: Calcarenito finalmente laminado oom
nfveìs oolfticos e coqu¡nóides, os bioclastos
apresentam-se com acamamento grano
decrescente ascendente (Figs. 105, 106, lO7
ê lOSl

A análise peùográfica mosùa seq0ênc¡a granoctescente ascendente. Na base
oÞserva-se catcarenito oo¡ftico com intaclastos (Lâmina FA_1, Fio. llS). Em
sucessão ocore calcarenito oolftico, fino, muito arenoso ciom oóide.
Aansportados, assoc¡adoê com lama m¡crftic€ (Lámina FA-lO, Fiq. ll6).
evidenciando ambiente de baixa energia, próxirno à costa e areã fonti
siliciclástica. Por oubo lado, as lâminas (FA-fS e FA-16. Fio. fìii
corespondem ê calc¡lutitos com ostracodes vivendo em seu próprio añrbiente,
associados. com oogônios, evidenc¡ando ambiente restrito, de beixa energia,
próximo à desembocadura de rios, ptovavelmente fundo de corpo d'agua sjmi-
isolado.

A fácies mais ptóxima ao topo conesponde a gra,insfo,?es em seu ambiente de
formaçð0, evidenciando diagênese precoce, formados por oó¡des concéntricos
e.1lbron-ad¡ado6 a8sociados a grandes fagmentos de bivalves (Lámina F-20.
Fig. 118). As camadas coqu¡nóldes estão esùeìtamente relacioiadas a essá
fácies, com mu¡tas camadas amalgarnadas representando vários eventos de
tempestades, ¡nterpretadas comotempestito (AIGNER t9g4),

As evidências mostam fuxos de tenpestade, tansportando oóides formados
em baixios de areias carbonáticas, sob condições de águas agitadas e rasas
para ambientes de energia baixa.

s¡ltito com
com fendas

TT-8; Calcarenito com os osûacodes.

TT-9: Sittito com espfculas de espongiários,
osûacodes e restos de peixes.

¡\ sequencta mostra, na þase, calcilutito bioclástico com osùacodes v¡vendo
em seu amb¡ente de vida (Lânina PP-1, Fig.82). Segue-se, a 4,5Sm da base.
fác¡es também coneÐondente a ambiente dè baixa energia, mas
comparativamente mais alta que no caso antedor. próximo à costá, nota-se
quantidades ma¡ores de silic¡clásticos, muitos restos de peixes e fragmentos de
esteiras algáceas (Lâmina PP4, F¡9. 83).

Rumo ao topo, a 12/5ñ da base, a fácies observada é constitulda de duas
litolog¡as: síltito laminado e calcarenito oolftjco com osüacodes (Lâmioa pp$,
F¡9,.84). No topo da seqüéncia ocone calcarenito biocjástico, com fragmentos
de bivalves or¡entados, associados com oóides dispersos, além d; lama
micrltica, caracterizando a interface carbonato/siliciclástico (Lâmjna pp,7).



Siltitos intercalados com
arenitos com laminaç¿o plano-
paralela e eskuturas de
sobrecarga- Eventuais
camadas delgadas de calcário
(Perfil 19).

¡5-1: Uatcarenno com þvatves (moldes) de !ãlvas tsoladas, náo selecionadas, sustentadas pela
matrÞ, orientadas com a superffcie convexa para cima, aptesentando-sê empilhadas, associadas
com restos de peixes e ossos de tetrápodes (Fig. 96)_

TS-2: Calcarenito com bi!?lves (moldes) de valvas isoladas, orientadas para cima ou par¿r baixo,
associadas com denles de palêoniscldeos.

TS-3: Calcêrenito muito fìno, coquinó¡de, com pavimentos sucessivos de valvas isotadas, raTas
art¡cu'adas abertas, relat¡\¡¿mente grandes. Orientaçäo cáustica, com as !ãlvas com a superffcie
ctnvexa para c¡ma, parê baixo oú perpend¡cular ao acamamento, apresenlando-se empilhãdas
(Est. 118, figs. l-3 e Est. 1'19, fig.3).

Mjcrofósseis associados: dentes e escamas de paleoniscfdeos, faros dentes de Xer¿carfhl¡s sp
e ostracodês lFios g '10 ll e12)

FORMAçÃO RIO DO RASTO (MEMBRO SERRINHA): SEDIMENTAçÃO GARBONÁTICA.

A seq0ência mostra grande af¡uencia de sedimentos tenfgenos sob influêncía de
ondas de alta ehèrgìa que varriam o fundo e formavam as tafofácies, limitadas
por laminaçóes de areia e silte. Ondas dessa magnìtude säo compa vejs com
ambientes de tempestades, com psamitos e bioclastos ptovenientes dãs áreas
marginais. A idéia é reforçada pela presença de ossos na tafofácies TS-1
assoc¡ados a conchas fragmentadas na tafofácies TS-3. É èvidente o contato
superior com calcarenito ondulado, indicãndo perda de competência do fluxo. O
limite inferior também atesta condições dê baixa energia (Figs. 99 e I OO).



Çarcarenno tnlercatado com lâminas silto-argilosatondulãAts coilstftlturas
de sobrecarga, esbatificaçåo cruzada e dra-pes ¿e arg¡fa ff¡g.-g.i1. ñãà-sJ
a¡noa carcârenno îrno com ¡ntercalações de calcissittitos atém de intercãlacões
de arento méd¡o com estùtura âumrnocky (perfil 1g).

M¡crofácies:
Ma¡ga com lsninsçôo3 do ¡rêniþ ñuirÞ fino câôonárico.

R¡¡dsþ¡or rilicifiÞdo coñ åbundanþ6 iñù!cfas1$ 6 fJlqocnros òi!åtvB ô o!ù.acodê! !¡rjclficâdos.

FORMAçÂO ESTRADA NOVA (MEMBRO TERESINA): SEDIMENTAçÃO CARBONÁTICA (CONI.}

Arenito muito fino ìnterc¿lado com catcissiltito no topo da seqoênc¡a (perfil 14)

TT-'10: Ca¡caren¡to com estiJtl¡ras
estoomatolfticas.

TT-í1: Calcarenito médio com fragmentos de
conchas, consütuindo nfveis amalgamados
concentados nas ondulaçôes (Fig. 17).

escamas de peixes, dispostos caoticamente
em único nlvel.

TT-í6: Atenito muito fino, calcffero, com
estfomatólitos nodulares associados com
abundantes restos de peixes.
Microfósseis as€ociados: abundantes

-15r Areníto muito fino com dentes e

A ¡nterlaminação ente calcarenitos e camadas silto-argilosas produzindo
ritmito e sucessão das esùuturas sedimenþres, 

"uö"r" 
,lr"*iraã"

deposicionais induzidos por tempestades. A seqüência d rupr"""nt"Jä åoi
Þase e-ros¡ona¡, suced¡da por estEtificação cruzada huñmocky sobreoosta oor
depôstos de granulação grossâ formada por inù-aclastos ffios. gg e bOl
assocrados a fiagmentos de concñas e raras valvas inteiras pirovavelmentó
conespondente a canaisformados e preenchidos por material tempestftico, eÀ
êpocas d¡ferêntes. A análise das microfác¡es conobora com a id¿ia de flLdos
de. alÞ._eJlercìa, o que justjficaria t¿mbém a aisposiçao caotiða ìãs
estromatólitos.

osùacodes. e espfcufas de espongiários e

As condições de forrnação das t€fofác¡es TT-4 e TT_Z também forma
similare8. Maior €porte de s¡licjclásticos pÍovave¡mente de origem f,uvial,
explicaria. a presença de abundarìtes restos de peÌxes e eipøutas aì
espongiá¡ios. numa litofácies (Membro Teresina), ondè a recuperação desses
grupos é baka. Por outoo lado, a oconência cie esüomatótitòs inãica águas
rasas e provavelmente hiper6alinas. o que reforça a hipótese de t¡ansport;dos
p.eo(es e ostacodes. A¡nda, em abono à essâ interlerencia oE vàlores de*Srf'Sr 

são 
-compatlveis com alluência de água doce para amosras Já

tafofác¡es TT-3 ê TT-7



IX. DINAMICA DE SEDIMENTAçAO

9.1. FÁCIES SEDIMENTARES DE TEMPESTITOS

SCHNEIDER et at. (1974), GAMA JR. (1979), PETRI & COTMBRA (1982),

MELLO E SOUSA (1985) atribuíram as unidades Teresina e CorumbataÍ à atuação de

marés, com base na presença de rochas heterolíticas com estruturas ondulada,

lenticular e flaser. Entretanto, nos últimos anos, a partir das revisões conceituais

quanto à dinâmica deposicional desse tipo de fácies, introduzidas por HARMS ef a/.

(1975) e RAAF ef al. (1977) e DOTT & BOURGEOIS (1982), existe tendência para

relacionar essas estruiuras à atuação de ondas.

RAAF ef al. (op. cit.) airibuíram a intercalação de litotipos de baixa e alta

energia nas porções arenosas ou pelíticas de uma seqüênc¡a sedimentar à alternåncia

de tempestades e períodos de bom tempo.

DOTT & BOURGEOIS ('1982) propuseram uma seqüênc¡a idealizada de

estratificaçäo hummocky com: contato basal abrupto, zona de hummocky, lâminas

onduladas, fâminas com estratificação cruzada e no topo zona de silt¡to-argil¡to

bioturbada. Para esses autores haveria uma gradaçåo para os diferentes tipos de

estratificação produzida por tempestade, desde os hummocky amalgamados, mais

proximais até os pequenos hummocky, equivalentes ao acamamento truncado por

ondas a ondulados. Assim as estruturas ondulada e lenticular corresponderiam aos

tempestitos d¡stais, ocorrendo na base dos ciclos de "shoaling upward".

LAVINA (1991) interpretou os acamamenios lenticular, ondulado, flaser e

drape, intercalados com arenitos com estrutura hummocky, das unidades Teresina e

Corumbatai, como tempestitos distais. Em apoio à sua inferência, citou a ausência de

uma fácies sand waves, bem como, de outras estruturas, como bidirecionalidade dos

estratos cruzados e superfícies de reativações "sigmoidais", compatíveis com a ação

de correntes de maré.

Em consonância com essa idéia, ROHN (1994) argumeniou, para a Formação

Rio do Rasto, que as rochas heterolíticas ocorrem tanto nas margens, como nas áreas

mais centrais da Bacia do Paraná, não ocorrendo aumento na freqüência e volume dos

siltitos e folhelhos escuros, para o interior do coniinente, contrariamente, verifica-se

nessas áreas, gretas de contraçåo em níveis estratigráficos baixos. Além disso, não há

registros de depósitos de praias ou de outros subambientes de energia continuamente
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alta, pontos contraditórios à aceitação das marés, como agente deposicional na
sedimentaçåo dessas seqüências.

várias características diagnósticas permitem interpretar os afloramentos
estudados no Membro Teresina, como tempestiios proximais:

'l ) Camadas coquinóides: acumulações maciças de conchas, parautóctones, com
matriz arenosa, gradando para calcissiltitos ou calcilutitos (distais). Nas figuras 99 e
100 observam-se conchas transportadas, em camada de calcarenito, com

convexidades para cima, gradando para calcilutito, com estrutura ondulada.

2) Acumulações de conchas com acamamento gradacional: a figura 1 16 mostra

conchas com convexidades para cima, densamente concentradas na base da

camada com granodecrescência dos bioclastos rumo ao topo.

3) Amalgamação: superposiçáo de camadas formadas em diferentes eventos. A figura

1 1 5 mostra camadas coquinóides amalgamadas sobreposias por camadas de

lamito.

4) seqüência característica de tempestito proximal. A figura BB correspondente ao
perfil 18, exemplifica bem essa situação: base erosiva, estratificação cruzada,

depósitos conglomeráticos, formados por intraclastos e conchas transportadas

(Figs.89 e 90), equivalentes provavelmenie a canais erodidos e preenchidos com a
própria fácies tempestítica, com topo com lâminas plano-paralelas, devido ao regime

de fluxo inferior. Nesse mesmo local (Perfil 188, Figs. 92 e 93) calcarenitos com

fácies tempestíticas associadas a estromatólitos do tipo c e B (nível B-E, perfil

1BB), com disposiçäo caótica evidenciando seu transporte.

5) Assim, a análise desses exemplares torna clara a atuação dos processos

deposicionais de alta energia na gènese dos afloramentos examinados.

6) Na Formaçáo corumbataí, a ocorrência de arenitos em meio relativamente menos

energético, constituindo as iniercalações areia/silte, são indícios de pequenos

tempestitos, depositados em amb¡entes relativamente rasos, com menor
probabilidade de preservaçåo em decorrência da maior porcentagem das frações

finas.
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9.2. INFLUÊNCIAS DOS EVENTOS EPISÓDICOS NAS SEDIMENTACÖES

CORUMBATAí E ESTRADA NOVA

A Formação Corumbataí caracter¡za-se por sedimentação siliciclást¡ca em
ambiente de baixa energia ou sob influência de ondas, correspondendo

respectivamente a sua base e intervalos médio e superior.

A base da Formação Corumbataí (Perfil 10, Fig. 22) é interpretada como

deposição de pelitos, por suspensão, sob regime de baixa energia, em condições de

costa-afora, disiante do litoral, para inibir o apofte de clásticos e a açäo de ondas ou

correntes. As tafofác¡es associadas constituem-se de moldes de bivalves,
provavelmente soterrados por suspensão. A composição mineralógica desses

sedimentos inclui basicamente quartzo e muscovita com algumas amostras

apresentando também calcita e biotita.

A partir da parte média (Perfis 3 a 7, Figs. 15 a 19) evidencia-se condições

mais marginais, próximas à costa, com maior aporte de siliciclásticos e acumulaçöes

de bioclastos, provenientes da ação de tempestades.

Na Formação Estrada Nova as seções mostram ciclo granocrescente, com
gradual aumento de siliclásticos, a partir da parte média-superior do Membro serra
Alta. No topo dessa unidade, na zona de transição para o Membro Teresina,

evidencia-se maior aporte de areia, presença de bone beds concentrados por

tempesiades e maior frequência de intervalos iotalmente bioturbados. As condições de

águas mais rasas propiciaram a deposição de carbonatos, inicialmente na forma de

concreções e níveis pouco espessos, até as camadas contÍnuas do Membro Teresina.

A análise de raio X de várias amostras provenientes do serra AÍta (perfis 11 e 12)

mostra a composição mineralógica com quartzo, calcita e fluorapatita, proveniente dos

dentes e escamas concentrados nesses níveis.

O Membro Teresina aflorante na regiåo sudoeste do Estado de São paufo

caracteriza-se por associação de depósitos carbonáticos, sem correspondência nos

demais Estados (cf. LAVINA 1991). As seções estudadas correspondem à parte

média-alta da Formaçåo Estrada Nova, incluindo no município de Taguaí, a pedreira

de Pau Preto, que junto com a Pedreira velha tem sido objeto dos trabalhos de

SUGUIO et al. (1974) e PETRI & COIMBRA (1982).

Na Pedreira Vetha (Perfil 17, Fig. 29) pETRt & COIMBRA (op cit)
interpretaram a associação de calcários oolíticos com estratificação cruzada como



indicativa de ambiente de inframaré, com as estruturas hummocky formadas por ação
de ondas de tempestades. os calcários oolíticos com estratificaçäo plano-paralela e

siltitos e arenitos carbonáticos com marcas onduladas e flaser foram interpretadas

como depósitos de intermarés. Os siltitos laminados com acamamento ondulado e
lenticular, e as margas, com fendas de ressecação foram consideradas como

depositadas na zona de supramarés. Por outro lado, LAVINA (1991 ) interpretou esses

depósitos de calcários como formados por correntes induzidas por tempestades (/ong-

shore ou storm-¡nduced rip currents) e não por aÇão de correntes de marés.

Quanto a formação de carbonatos assoc¡ados a rochas siliciclásticas, no

Membro Teresina, tèm havido muitas discussões, porque a produção de carbonato é

reduzida pelo fluxo de terrígenos. A coexistência dessas fácies foi atribuída por

MOUNT (1984) a misturas de sedimentos decorrentes de: (1) eventos de tempestades,

(2) mudanças faciológicas decorrentes de alterações nas condições deposicionais,

envolvendo rápida migraçâo dos amb¡entes ou erosão, (3) formação in situ de

sedimenios misturados e (4) soerguimento e erosåo de ierraços carbonáticos

fornecendo suprimento para plataforma com sedimentos siliclásticos. No caso em

questão, a primeira hipóiese parece ser a mais provável, concordando com a

interpretação de LAVINA (op. c¡t ), que indica o processo deposicional, porém não

descartado o ambiente de sedimentaçåo proposto por PETRI & COIMBRA (1982), que

sugere o local de deposiçåo.

O clima deve ter exercido controle significativo na deposição carbonática.

PETRI & COIMBRA (op. cit.) e SUGUIO et al. (1974) sugeriram clima quente e alta

evaporação.

Em consonância com essa idéia, COIMBRA et al. (1993) consideraram que

"altos teores de Sr, de 600 a 650 p.p.m. (citados por SUGUIO et at., op. cif.), os tepees

embrionários, a ocorrência de glauconita (ainda que rara), esteiras algáceas, e textura

radial dos oólitos (águas hipersalinas), sugerem ambiente deposicional de planícies de

marés, sob condições áridas (fácies de sabkha litorâneo), açoitadas episodicamente

por fortes tempestades".

Para ROHN (1994), a formaçåo de carbonatos oolíticos, na porçâo leste da

Bacia do Paraná, foi devida ao baixo suprimento de terrígenos, associado a fases

áridas, acompanhadas por aumento da salinidade.



No presente trabalho os fatores que indicam a influência da hipersalinidade e a
alta energia na formação desses depósitos são sugeridas, respectivamente pelos

teores de estrôncio e pela estrutura dos oóides.

Quanto ao primeiro fator, os dados geoquímicos mostraram altos teores de

estrôncio para as amostras coletadas nos afloramentos do Membro Teresina

(pedreiras de Taguaí - Perfis 16 e 17, Figs. 28 e 29 - e da margem da Represa

Xavantes - Perfil 21 , Fig. 33) e para aquelas do topo do Serra Alta, o que é compatível

com as observações de VEIZER & DEMOVIC (1974), de que calcários e dolomitos de

seqüências hipersalinas contêm concentrações altas a intermediárias de estrôncio,

enquanto teores baixos såo encontrados em calcários organogênicos e
organodetritais, litorâneos, neríticos e de zonas batiais rasas. Assim, os dados

discutidos reforçam a idéia de COIMBRA ef a/. (1993), ROHN (1994), ROHN ef a/.

(1995), de ambiente restrito, hipersalino durante a deposição dos sedimentos

analisados.

Quanto a textura dos oóides, também existem muitas discussöes quanto à

natureza de sua formação. As condições mais adequadas ao desenvolvimento dos

oóides são encontradas em ambiente marinhos rasos (< 2m de profundidade), com

águas quentes (T > 180 C), nas latitudes de 15 a 25o, saturadas ou subsaiuradas em

carbonato de cálcio. As condiçôes mais satisfatórias seriam encontradas em águas

hipersalinas e agitadas, que permitiriam o crescimento concêntrico das lâminas e a
remoção de gás carbônico (TUCKER & WRIGHT, 1990).

As figuras 121 e 122 mosiram as estruturas predominanie dos oólitos como

sendo a radial (internamente) e concêntrica (externamente). Segundo WRIGHT (1990)

uma variedade de microestruturas semelhantes aos oóides aragoníticos modernos das

Bahamas ocorre em oóides antigos. Alguns autores interpretaram a textura radial

desses oóides como feição diagenética, formada durante a substituiçäo da aragonita

pela calcita. Entretanto, outros autores argumentam que essa calcita é prímária; esse

padrão é também atribuído por outros pesquisadores ao nível de energia do ambiente.

LAND ef al. (1979 apud WRIGHT 1990) documentaram oóides com textura

radial na Costa Trucial, no Golfo Pérsico, em ambientes de baixa energia,

correspondentes à áreas protegidas de lagunas ou vales entre barras formadas por

depósitos oolíticos. Em ambiente de alta energia, como na Baía Baffin, Texas, as

låminas externas dos oóides apresentaram arranjo tangencial.



LOREAU & PURSER (1973 apud wRrcHT 1990) reracionaram o tipo do
arranjo à preservação dos cristais de aragonita que crescem na superfície do oóide,
geralmente com or¡entaçâo radial em ambiente de baixa energia. Entretanto, quando

os oóides são retrabalhados, em ambiente de alta energia, adquirem orientação
tangencial, o assunto é polêmico, porque autores como MEDWEDEFF & wlLKlNSoN
(1983 apud WRIGHT 1 990) registraram oóides radiais em ambientes turbulentos.

Na Represa Xavantes são encontrados oóides com estrutura radial e
concêntrica, semelhantes aos tipos 4 e 5 <ie STRASSER (1986), provavelmente

originados em águas relativamente calmas de salinidade variável.

os afloramentos da região de Taguaí e da margem da Represa de Xavantes
(Perfil 21) mostram que a deposição carbonática de todo o pacote ocorreu em águas
rasas, em cl¡ma árido (mudando para cond¡ções mais úmidas, no inÍcio da
sedimeniação do Membro serrinha). Foram reconhecidas os seguintes ambientes no
pacote representativo do Membro Teresina:

i) Corpos de áquas rasas semi-confinados

Prevalescem mudstones e wackestones com abundantes ostracodes, pelóides

e oncóides (formados nas áreas mais rasas), caracterizando ambiente de baixa
energia, protegido pelos bancos oolíticos. A ocorrência de intraclastos indica aporte
dos sedimentos retrabalhados de áreas vizinhas.

À margem da Represa Xavantes (Figs. 1os e 106) observaram-se dois níveis
de calcissiltitos, um com fragmentos de vegetais (amostra FA-S, Figs. 11 e 112) e o
outro com oogônios (FA-15). Provavelmente o transporte dos vegetais ocorreu sob
efeitos finais de tempestades, juntamente com a deposição de grandes quantidades de
sedimentos finos em suspensão. A associação de oogônios com formas jovens de
bivalves, com conchas articuladas fechadas (Est. 1 1 g, figs. .i -6 e Est. 1 I 9, figs. 1_4),

sugere mortandade repentina, provavelmente por soterramento rápido por fluxos de
lamas, indicados pelos altos teores de cromo (discussões mais detalhadas no capítulo
de geoquímica).

ii) Ambiente costeiro

a) grainstone oolítico, bem selecionado, com bivalves, ostracodes, raras algas e
intraclastos não sefecionados, interpretados como bancos (shoa/s) carbonáticos
arenosos depositados em águas rasas e muito agrtadas.
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b) packstone e grainstone bioclásticos, estre¡tamente relacionados ao gra¡nstone

oolítico, porém correspondendo a ambiente ligeiramente mais profundo, caracter¡zado

por seqüência de fining-up interpretada como iempestito proximal (cf. AIGNER 1982,

1984 e 1985). A ocorrência de packstone sugere infiltração de lama carbonática.

A seqüência constituída por calcissiltitos com abundantes ostracodes e
calcarenitos oolíticos coquinóides (Pertil 21 , Figs. 1 07, 108, 109 e 1 1 0) pode ser

interpretada como corpos de águas rasas semi-isolados por bancos (shoals) de oóides

(ROHN ef a/. 1995), sob condições de clima árido, com eventuais exposiçöes

subaéreas. Durante tempestades os oóides e bioclastos eram reirabalhados e

transportados tanto para os corpos d'água como para offshore. (cf ROHN et al., op.

crï. ).



X. INTERPRETAçÃO PALEOAMBIENTAL

O ambiente de deposiçåo das formações Corumbatai e Estrada Nova tem

suscitado dúvidas e/ou controvérsias, por décadas, relacionadas a problemas de

interpretações das ocorrências fossilíferas. Um exemplo são os bivalves, como será
visto no ítem 10.4.

As assembléias das formaçóes Corumbataí e Estrada Nova não diferem em

relação ao seu conteúdo fossilífero. Porém, a freqüência dos grupos está relacionada

à área de proveniência do sedimento em que as faunas estão presentes.

10.1 ESPíCULAS DE ESPONGIÁRIOS

Na Formação Corumbataí, a recuperação de microfósseis é mais alta nos

níveis da porção média, onde as porcentagens de espículas såo elevadas e os

ostracodes são raros.

Segundo FLÙGEL (1982), durante o paleozóico, as espículas silicosas

desenvolveram-se tanto em águas calmas como em ambientes ag¡tados,

freqüentemente associadas às fácies coquinóides. Neste estudo, as porcentagens

altas dessas espículas nos níveis com bivalves seriam explicadas pefa incrustação

destas nas valvas daqueles moluscos.

As espículas são encontradas como elemenios dissociados, não sendo

possível conhecer sua disposição no esqueleto da esponja. Algumas espículas, por

sua disposição relaiiva (Est. 1, fig.8 e Est.2, fig.2), foram atribuídas à esponja de

água doce Spongilla.

Na Chácara Culik, Rio Claro (Perfil 6), a associaçäo desses elementos com

prováveis ossículos de ofiuróides (Est. 3, figs. 'l-4; Est. 4, figs I -3; Est. S, figs. 1 -3 e
Est. 6, figs. 1-3 - Dr. Joachim Reitner 1 995, comunicação pessoal), é um dado

interessante. Entretanto, trata-se de poucos exemplares, provavelmente transportados

durante tempestades, como atestam as estruturas hummocky encontradas no referido

afloramento (Fig. 71). Assim, a presença de espículas provavef mente está relacionada

ao maior aporte de siliciclásticos por maior afluxo fluvial.

IO.2 OSTRACODES

A associação de microfósseis recuperada na Formação Estrada Nova (Membro

serra Alta) apresenta composição análoga à porção média da Formação corumbataí
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com espículas (baixas porcentagens), poucos ostracodes e elevadas porcentagens de
paleoniscídeos, com escamas e dentes excepcionalmente bem preservados,

associados a coprólitos e estruturas biogênicas indeterminada. No topo do serra Alta,
a maior circulação de águas subsaturadas ou saturadas em carbonato de cálcio, em
princípio, deveriam favorecer um aumento das taxas dos ostracodes, inclusive pela
sua capacidade de suportarem águas com ba¡xos teores de oxigênio, pois respiram
pela epiderme de todo o corpo. Entretanto, a baixa freqüência desses organismos

nessa unidade pode ser atribuída a outros fatores como a disponibilidade reduzida de
nutrientes.

A produtividade dos ostracodes foi favorecida, no Membro Teresina, pelo

ambiente de águas rasas, maior disponibilidade de carbonatos e sua maior
estabilidade em termos de temperatura e oxigenaçåo, que os sistemas ma¡s profundos.

As carapaças dos ostracodes recuperadas no Membro Teresina, são
desprovidas de ornamentação ou apresentam fraca ornamentaçåo reticulada. segundo
colMBRA & MOURA (inédito), os ostracodes que habitam ambientes mixohalinos
possuem carapaças relativamente espessast pouco ornamentadas (lisas, pontuadas

ou fracamente reticuladas) e têm charneira merodonte, em contraste com os

ostracodes marinhos, que apresentam maior complexidade das carapaças, com

ornamentaçåo forte, tubérculos oculares, charneira anfidonte e porocanais normais
crivados, e com os ostracodes dulceaqüicolas que, por sua vez, apresentam

carapaças frágeis, lisas e adontes.

Nesse contexto, sabe-se que a salinidade tem controle significativo sobre o
equilíbrio de carbonatos, determinando o grau de ornamentação e calcificação de suas
carapaças, bem como a diversidade e abundância específicas. É necessário,

entretanto, enfatizar que o conteúdo genético das diferentes espécies controla o tipo
de ornamentação a ser desenvolvido, sua maior ou menor expressâo é que está
relacionada às condiçöes físico-químicas do meio através do equilíbrio dos íons

carbonato e bicarbonato, na interface água/sedimento (CARBONEL 19gg)

o grau de calcificaçåo dos osiracodes está diretamente relacionado às

condiçöes físico-químicas do meio ambiente no momento da ecdise, ficando sob a
influência do equilíbrio de carbonatos dissolvidos na água. As células epidérmicas
absorvem durante a ecdises íons ca2+ diretamente da água, nåo há estocagem de
cálcio no período que antecede a ecdise, nem sua reabsorção das valvas precedentes.
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Ostracodes que sofrem ecdise num ambiente supersaturado em carbonatos e
com baixa pressão do CO2 dissolvido, têm demanda fisiológica limitada e podem

optimizar a estrutura da carapaça com supercalcificação ou reforço da ornamentação.

Caso contrário, sob elevada pressão do CO2 dissolvido, abundância de bicarbonato e

tendência a maior ac¡dez do me¡o, a rápida construçåo da carapaça demanda esforço

energético considerável, refletindo no aparecimento de formas pouco calcificadas e de

fraca ornamentação.

A reticulaçåo de acordo com BENSON (1969 apud TOLDERER-FARMER

1985) seria um reforço da carapaça, assim variações intraespecíficas de arquitetura

resultariam da intensidade da calcificação das valvas.

Vários hipóteses têm sido formuladas para explicar a intensidade da

reticulação. SANDBERG (1969 apud TOLDERER-FARMER op. cit.) e BENSON (1969

apud TOLDERER-FARMER op. cit.), entre ouiros, sugerem uma relação entre aumento

de calcificaçäo e sua reticulação, com a elevação da salinidade.

Os fósseis de ostracodes sugerem o caráter autóctone da microfauna. O

crescimento dos ostracodes dá-se por sucessivas ecdises, reconhecidas pelas

morfologias das carapaças que decorrem quando os apêndices mudam de forma,

funçäo ou são rapidamente substituídos. Assim, até atingir a maturidade, o organismo

passa normalmente por oito estágios (instares), definidos pelas características de

forma e ornamentação das carapaças. Desse modo, o desenvolvimento ontogenético

através de sucessivas ecdises é um importante critério para o reconhecimento de

faunas autóctones e alóctones. Nesse sentido, na Pedreira de Pau Preto (Figs. B0 e

81), gênero 1 espécie 1, gênero 2 espécie 1 e gênero 3 espécie 1 estão representados

por proporçöes equivalentes da maior parte de sua seqüência oniogenética. A alta

porcentagem de carapaças articuladas, em estágios ontogenéticos iniciais evidencia

altas taxas de mortal¡dade que podem, além de causas naturais, serem resultantes de

seu soterramento repentino.

Nos Perfis 14 (lâmina FT-3), 37 (lâmina JZ-1 , Figs. 123 e 124) e '188 (tâmina

BE-1 e BE-2, Figs. 94 e 95) os ostracodes estão restritos aos níveis algáceos. Nesses

casos, trata-se de assembléias fiiais, caracterizadas por carapaças alongadas, lisas e

pouco calcificadas.



Nos dois primeiros casos, os ostracodes estão associados a tapetes algáceos

contínuos, caracterizando ambiente de "supramaré", enquanto no perfil 1BB, as

este¡ras algálicas apresentam-se fragmentadas sugerindo ambiente de,,intermaré".

lo.3 rcTroFÓssEts

Os peixes, principalmente os paleoniscídeos, ún¡cos que formam grandes

concentrações, são os fósseis melhor representados em termos de abundância, e
possivelmente de variedade, tanto na Formação Corumbataí como na Formação

Estrada Nova (Membro Serra Alta).

Entretanto, os paleoniscídeos brasileiros são enconirados tanto em estratos

marinhos como continentais, não sendo possível reconhecer formas exclusivas de tais

ambientes, o que torna inviável sua utilização como indicadores de paleo-salinidades.

Os elasmobrânquios, ao contrário, embora somente representados por dentes

e ictiodorulitos, geralmente permitem determinaçáo sistemática acurada, possibilitando

melhores inferências com relação ao paleoambiente de deposição e geocronolog¡a das

formações.

A presença de Xenacanthus na Formação Corumbataí foi interpretada por

RAGONHA (1984) como indício de deposição não marinha. Na sua opinião, os

xenacantódios e crossopterígios teriam habitado pequenos corpos e cursos de água

de planícies de inundaçäo, decorrentes do assoreamento de ambiente lacustre,

instalado durante a sedimentação da Formação corumbataí. Placas dentárias de

Dipnoi reforçariam essa interpretação (RAGONHA l9Bg).

A associação de Xenacanthus com dentes e escamas de paleoniscídeos e

escamas de celacantídeos, na opinião de WüRDIG-MACIEL (197S), poderia

representar "uma carga transportada de ambiente continental para o ¡nterior de uma

baía ou de um mar interno".

A própria natureza do material consistindo de elementos exo-esqueletais

isolados distribuídos por toda seqüência, em contraposição a raros peixes completos

(DUNKLE & SCHAEFFER 1956), sugere transporte dos ictiofósseis. As características

bioestratinômicas, também reforçam esta ¡déia. As concentrações bone beds, como no

caso das tafofácies encontradas nos afloramentos do Km'161,s da Rodovia castello
Branco (Figs. 78 e 79) e da Fazenda ltaoca (Figs. 69 e 70) foram provavelmente
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formadas por fluxos oscilatórios de tempestades. Nessa última localidade, observa-se

concentrações de dentes e escamas nas depressões das marcas onduladas.

Assim, as concentraçöes ictiofossilíferas reúnem elementos parautóctones ou

autóctones, como observado por RICHTER ef a/. (1985), no lntervalo llb, (formações

lrati, Serra Alta e Teresina), onde os elasmobrânquios de águas doces ocorrem

associados com gêneros considerados marinhos (Orodus e Ctenacanthus), evidências

portanto, contrad¡tórias para interpretações ambientais, pois não atestam as condíções

do sítio deposicional.

10.4 BIVALVES

Confusões conceituais entre estoque ancestral que deu origem aos bivalves e

condiçöes paleoambientais que propiciaram seu desenvolvimento, adaptação ou

mesmo substituições de gêneros e espécies, tem gerado muitas discussões.

BEURLEN (1954b e 1957), RUNNEGAR & NEWELL (r971) e StMöES (1992)

concordaram com a hipótese da migração de ancestrais marinhos para uma bacia

geograficamente isolada, semelhante a mares do tipo residual. Na opinião de

RUNNEGAR & NEWELL (op. cit.) a evolução dos bivalves da Bacia do paraná pode

ser comparada à situação no Mar Cáspio, com fauna originada do Mar de Tetis,

SIMõES (1992) afirmou que os bivalves da Bacia do Paraná derivaram de

formas marinhas ausiralianas, que colonizaram nichos marginais com águas

hipersalinas, como ocorre atualmente no Mar Negro e de Azov. Esse autor registrou na

Formação Estrada Nova (Rodovia Castello Branco,200m antes do km 165) ,'elementos

típicos do Permiano marinho da Austrália", com os gêneros Casterella, Jacquesia e

Terraia, associados com Pyramus anceps, Praeundulomya ? Dickins, Vacunella.

Entretanto o autor nada estabelece sobre suas relações com outras malacofaunas

conhecidas ou a tafonomia da concentração. Quanto à sua posiçäo na seqüência

esclareceu que "a proximidade dos calcários fossilíferos com a discordância entre as

formaçöes Teresina e P¡rambóia, sobrejacente, sugere uma posição localmente

elevada, na seqüência neopermiana do Estado de São Paulo (p.153)".

Entretanto, mesmo considerando a proximidade filogenética de pyramus ?,

Cypricardinia?, Kidodia?, Anthraconaia? e talvez ,Valadopsls e Anhembia a gêneros

marinhos (cf stMÖES & F|TT|PALDI 1989 e D|CK|NS 1992), as feições

bioestratinômicas incluindo porcentagens semelhantes entre valvas esquerdas e
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d¡re¡tas, número relativamente alto de valvas desarticuladas, ausência de seleçäo e
distriburção caótica dos bioclastos (cf FÜRSlcH & KIRKLAND 1986) indicam
reorientação e redeposição por fluxos de tempestades. Portanto, essas assembléias
(parautóctones a alóctones) näo refletem as condições paleoambientais.

Nas formaçöes Estrada Nova e Corumbataí predominavam bivalves
suspensívoros escavadores, as únicas formas epifáunicas bissadas provavelmente

seriam Na/ado psis lamellosus, Coxesla mezzal¡rai e Barbosaia angulata (RUNNEGAR

& NEWELL, 1971, ROHN, 1988 e SIMOES, r 992)

Na porção basal da Formação Corumbataí, são feições comuns na maioria das

espécies, carenas ou expansões aliformes, com função adaptativa, para estabilidade

ao subsirato s íltico-argiloso ou argilo-síltico, auxiliando na ancoragem e/ou orientação

da concha para facilitar a alimentação e excreção dos animais, devido as baixas

velocidades das correntes.

Na porção média da Formação Corumbataí a malacofauna é constituída de

escavadores provavelmente lentos, como Plesiocyprinella carinata, embora com

espécies mais adaptadas a escavaçåo eficiente, como Ferrazia cardinalis indicam

condiçöes de baixa energia (ROHN 1988).

10.5 ESTROMATÓLITOS

Esteiras de algas desenvolvem-se melhor em sed¡mentos lamacentos onde as

propriedades coesiva e retentiva da água fornecem substrato mais atrativo para

colonização, além do suprimento regular de finos assegurando sua acumulação e

formação dos estromatólitos.

Os tipos de estromatólitos descritos sugerem condições hidrodinâmicas

diferentes, como atestam as estruturas sedimentares (perfis 1BA e 1BB, Figs. BS e g7).

Nas áreas mais calmas e sujeitas à taxa mais alta de sedimentação, desenvolveram os

estromatóliios do tipo A, e em cond¡ções mais energéticas, sem deposição de

sedimenios entre as lâminas, os estromatólitos dos tipos B e c, com desenvolvimento

vertical e lateral dos estromatólitos. Na base do afloramento, observa-se o

desenvolvimento de pequenos oncóides (Fig. 11a).

Estruturas hummocky associadas à concentração de fragmentos de conchas
em outros níveis do afloramento, evidenciam sucessivos eventos de tempestades,



reforçando origem alóctone, pr¡ncipalmente para os estromatólitos do tipo C,

encontrado em orientação quase sempre aleatória.

Atualmente os estromatólitos estäo restritos à condiçöes ambienta¡s

estressantes como observaram SCHWARZ et al. (1975 apud SCHWARZ l97S) na

costa da Mauritânia, onde os estromatólitos vivem na zona intermaré mais protegida

de uma grande baía, onde as temperaturas atingem mais de 4Oo e a salinidade é
superior a 900/oo. Na Costa Trucial, PARK (1977) relatou condiçöes similares, com

temperaturas de 55oC no verão e salinidades da ordem de 50-75o/oo.

10,6 CARÓFITAS

A presença de carófitas na Formaçäo Corumbataí (RAGONHA & SOARES

1974) é outro argumento em prol do ambiente límnico. Esses elementos vivem

normalmente em zonas lacustres marginais ou em áreas calmas de rios,

caracterizadas por águas rasas (menos que 10 m, freqüentemente menos de 3 m),

com salinidade abaixo de 3.000 ppm (em geral abaixo de 1000 ppm), predominância

dos solutos cálcio, magnésio e bicarbonato-carbonato e valores de pH variando de 7.5

a 9.0. (FOUCH et al. 1987).

Entretanto, BURNE ef a/. (1980) relacionaram várias ocorrências de carófitas

em ambientes com salinidades superiores a 2O olçs e até em lagos onde os valores

situavam-se em torno de 70 o/6q. Esses autores constataram que em alguns lagos

australianos com evaporitos, o desenvolvimento das carófitas ocorre nas margens,

com maior aporte de água doce. Nesses locais, isolados por barreiras do corpo

aquoso principal, os oogônios säo produzidos, sendo posieriormente transportados

para a lagoa salina.

A restrição das carófitas a nichos marginais pode explicar a contrastante

ocorrência de oogônios no afloramento do Membro Teresina, às margens da Represa

Xavantes (FA-15), com prováve¡s condiçöes paleoambientais de hipersalinidade.

Como muito bem colocado por ROHN (1994, p.82), "as carófitas nåo foram

registradas na Formação Rio do Rasto, onde as condições teriam sido realmente

límnicas". Neste caso, o fator limitante pode provavelmente ter sido os valores de pH.

As evidências apresentadas demonstram que o emprego de fósseis como

indìcadores paleoambientais, sem o conhecimento prévio dos processos

deposicionais, pode incorrer em reconstruções paleoambientais contraditórias.



Os fósseis das Formaçöes Estrada Nova e Corumbataí, em geral, näo

correspondem a deposições in situ, mas marcam eventos deposicionais, que podem

ser correlacionados.
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XI. GEOQUíMICA

11.1. |NTRODUçÃO

Como salientado na metodologia, foram escolhidos para análise elementos

considerados como indicadores geoquímicos. ROLLINSON (1993) explica que a
concentração de elementos traços nos sedimentos é o resuliado da "competição" entre

área fonte, intemperismo, diagênese, seleção do sedimento e geoquímica em meio

aquoso de elementos particulares. As maiores concentraçôes de elementos traços são

encontrados em sedimentos ricos em argila e a maioria dos estudos geoquímicos tem-

se concentrado nestas litologias. Elementos traços selecionados podem ser utilizados

para identificar processos geoquímicos particulares e para identificar áreas fontes.

Quanto a este aspecto, os elementos mais importantes são os terras raras, Th, Sc e

em menor escala Cr e Co. Estes elementos aparecem em baixas concentraçôes no

mar e nos rios, tempos de residência baixos nos oceanos e as razões entre esses

elementos não são afetadas pela diagênese ou pelo meiamorfismo. Assim, são

transportados exclusivamente pelo componente terrígeno de sedimento e refletem a

química da área fonte.

Outros elementos são mais solúveis. Por exemplo, Fe, Mn, Pb e algumas

vezes Cr são móveis durante a diagênese. Cs, Rb e Ba fixam-se durante o

intemperismo mas Sr é lixiviado. Elementos imóveis como Zr, Hf e Sn podem ser

mecanicamenie distribuídos de acordo com a dimensão da partícula e controlados pela

concentração de minerais pesados.

O comportamento dos elementos analisados, apresentado a seguir,

fundamentam-se em WEDEPOHL (1972), MASON & MOORE (1982) e EMELYANOV &

SHTMKUS (1986).

O conteúdo médio de V nas rochas sedimentares de granulação fina é 130

ppm e 20 ppm nos arenitos e carbonatos, contrastando com os teores variando entre 2

e 1100 ppm nos basaltos. Este elemento apresenta correlaçáo inversa com carbonato

e concentra-se em hidromicas e argilominerais ou está adsorvido em outras partículas

finas dispersas, ou seja, está diretamente associado com as frações pelíticas dos

sedimentos terrígenos. Os sedimentos do mar Mediterrâneo apresentam desde traços

a 200 ppm do elemento (valores médios ao redor de 85 ppm).
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Os teores médios de Cr e Ni distribuem-se de tal modo que aumentam

irregularmente de areias (35 ppm de Cr e 2 ppm de Ni) a pelitos (90 ppm de Cr e 68

ppm de Ni), ou seja, com o crescimento da porção pelítica. Entretanto, nâo existe

relaçäo clara entre as quantidades destes elementos e a maior ou menor abundância

de certas fraçoes granulométricas.

Os teores de Ni, nos sedimentos, correlacionam-se bem com os de Cr,

satisfatoriamente com os de Fe e mal com os de Mn, Ti, Na e Zn, sendo a correlaçåo

com os carbonatos negativa (11 ppm de Cr e 20 ppm de Ni). É característica a

presença de teores elevados de Cr em algumas áreas costeiras marinhas. Por

exemplo, nas áreas a norte das porções orientais do Mar Mediterrâneo, isto se dá

provavelmente pelo acúmulo de produtos de denudação de rochas ultrabásicas. As

amostras contendo altas porcentagens de Cr também apresentam teores altos de Ni.

Por sua vez, na área sul da plataforma entre a Sicília e o Rio Nilo, a presença de

teores elevados de Cr (> 100 ppm) deve-se ao acúmulo de minera¡s opacos em

sedimentos biogênicos e carbonáticos oolíticos (resultado de repetida reciclagem) e

pelo conteúdo significat¡vo de Cr no material carbonático biogênico. Da mesma forma,

teores elevados de Ni indicam que parie deste elemento está associada com o

material carbonático nesses sedimentos.

O boro é um elemento altamente móvel, estando presente nas rochas

sedimentares finas em proporções ao redor de 100 ppm, nos arenitos 35 ppm e nos

carbonatos 20 ppm. Os teores mais baixos são encontrados em cascalhos, areias e

coquinas. Nos sedimentos terrígenos, a porcentagem de B aumenta com o aumento da

fração pelítica, relacionando-se com a presença de illita, montmorillonita e glauconita.

A correlação com carbonato também é inversa.

A abundância de Rb nos sedimentos está direiamente relacionada com a
quantidade da fração < 0,10 mm, onde encontram-se os argilominerais (hidromicas).

Assim, nos pelitos os teores giram ao redor de 140 ppm, nos calcissiltitos 75 ppm, nas

areias e arenitos 4660 ppm e nos carbonatos 3 ppm. Mostra boa correlaçåo com K, Li,

P e Na, satisfatór¡a com Fe, Cr e Ti e inversa com carbonato. Não é encontrado o

elemento ou está em pequena quantidade nos carbonatos biogênicos, quartzo,

caulinita e montmorillonita.

O Sr está presente nos pelitos em quantidades ao redor de 300 ppm; nos

arenitos 20 ppm e nos carbonatos,610 ppm. O elemento näo pode substituir Ca de
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mane¡ra isomórfica na calcita porque seus raios iônicos são diferentes. Mas a

estronc¡an¡ia é isoestrutural com a aragonita, de forma que neste mineral sempre

contém altas concentraçöes de Sr. No Mar Mediterrâneo, o teor de Sr é quase sempre

mais elevado em sedimentos da zona árida do que naqueles de outras partes.

O teor médio de Li nos sedimentos finos é 60 ppm, nos arenitos 15 ppm e nos

carbonatos 5 ppm. Li está presente nos silicatos detríticos em rochas carbonáticas e
nos argilominerais, como, por exemplo, montmorillonita, na qual substitui Al. Disiribui-

se de forma irregular entre as várias frações granulométricas dos sedimentos. Porém,

há aumento do elemento das areias para os pelitos. Correlaciona-se bem com Rb, Fe,

K, Ti e Cr, mas a correlação é inversa com carbonato.

11.2. COMPORTAMENTO DOS ELEMENTOS SEGUNDO LITOLOGIAS NOS

AFLORAMENTOS ESTUDADOS

A figura 124 apresenta a relação dos teores de MgO e CaO em % e Cr, Ni, V,

Rb, Sr, Li e B em ppm, com relação a amostras dos perfis B, 13, 14,16, 18, 19 e 21. As

figuras 125 a I 33 a distribuição desses elementos segundo as principais litologias

analisadas.

Para os calcarenitos, o teor médio de CaO é 29%. Dispõe-se de poucos dados

para os calcários e calcários oolíticos, porém percebe-se que a quantidade de CaO é

mais variável do que nos calcaren¡tos, sendo a média 19o/o. A média para os

calcissiltitos e calcilutitos é 20%. Duas amostras de ritmitos apresentam CaO > 30%.

Para os siltitos a méd¡a é 8%, excetuando-se a amostra WL-4 (28,54%) e FA-6

(36,38%). A média também é baixa nos arenitos muito finos (8,5%), exceto nas

amostras CBT-3, CBT-10 e FT-3.

Não existe correlação entre MgO e CaO. O valor mais elevado ocorre para pp-

1 (5,47yo de MgO). Os valores médios mais elevados säo encontrados nos siltitos

(1,25%), seguidos pelos calcissiltitos. Os mais baixos são os dos cafcários (0,e5%) e

calcareniios (0,58%). Os teores de MgO são bastante var¡áveis para os arenitos muito

finos. Por exemplo, a amostra CBT-3 apresenta 3,65% e 51 ,63% de CaO.

Várias análises atingiram o limite de detecção para o Cr (10 ppm). Os valores

máximos ocorrem para o nível de oogônios þertil 21), caindo para abaixo de 43% para

as demais amostras.
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Existe correspondência direta entre os teores de Ni e Cr. O nível de detecção

para o Ni também é 10 ppm, sendo que várias amostras apresentam esse valor para

ambos os elementos (e também V). Quando os teores são mais elevados, obtém-se

uma razáo CrlNi aproximada de 3,5. Também para o Ni os teores máximos (68 e 47o/o)

são encontrados no nível de oogônios (perfil 21) Os arenitos muito finos apresentam

valores muito variados, até 34 ppm de Ni, seguidos dos calcários e dos siltitos.

Os teores de V são os mais elevados para as amostras de arenito muito fino

WL-2 e WL-3, para as quais a relação V/Ni é aproximadamente 5. As demais amostras

apresentam teores infer¡ores a 65 ppm. Não ocorre anomalia de V no nível dos

oogônios no perfil 21. Aparentemente, os teores de V são mais constantes nos

calcários (média de 46 ppm), seguidos dos siltitos e calcissiltitos,

O teor mais elevado de Sr é encontrado na amostra de calcaren¡to TM-6 (1024

ppm). Os teores mais baixos são encontrados nos calcários e siltitos (> 375 ppm),

seguindo-se os calcissiltitos e calciluiitos ()) 410 ppm). Os calcários oolíticos

apresentam valores médios de 480 ppm de Sr e os arenitos muito finos e calcarenitos,

> 520 ppm.

Os siltitos apresentam valores médios de 104,2 ppm de Rb, exceto a amostra

FA-6 (36 ppm). Os calcários contêm em média 61 ppm de Rb, exceto a amostra CBT-

21 , que apresenta o teor mais elevado do elemento (144 ppm). Rb é muito variável nos

arenitos muito finos. Aos teores mais elevados de Rb correspondem, grosso modo,

teores mais elevados de V, Ni e Cr, exceto no caso das amostras WL-2 e WL-3

(ambas de calcário silicificado com restos de peixes, apresentando teores de V
relaiivamente altos).

Li exibe certa correlaçåo com Rb, sendo relativamente mais alto quando Rb é

alto, indicando suas presenças em argilominerais ou micas. Os valores mais elevados

såo encontrados nos siltitos e calcários, apesar de variáveis. Säo também variáveis

nos arenitos muito finos e mais uniformes nos calcilutitos e calcissiltitos, com valores

médios de 14 ppm.

B é mais elevado nos calcários, estando a média ao redor de 51 ppm e o
máximo encontrado na amostra TM-s (86 ppm). Seguem-se os calcilutitos e

calcissiltitos. Aparentemente os valores mais baixos ocorrem nos calcarenitos e

arenitos muito finos, apesar de variáveis.



11.3. COMPORTAMENTO DOS ELEMENTOS SEGUNDO OS PERFIS

. PERFIL 8

Os silt¡tos apresentam teores variáveis de CaO, mais elevados do que nos

calcários.

O boro apresenta correlaçåo inversa com CaO, exceto a amostra WL€,
próxima ao nível de coquina, tendo sido alcançado o limite de detecção, o que está de

acordo com EMELYANOV & SHIMKUS (1986).

O vanádio apresenta, como esperado, correlaçåo inversa com CaO. Os

valores elevados ocorrem nos arenitos muito finos (> 180 ppm) e os mais baixos nos

siltiios. Segundo EMELYANOV & SHIMKUS (1986), o vanádio está diretamente

associado a fraçöes abaixo de 0,01 mm e citam que, dentre os minerais máficos, a
muscovita é a que apresenta os teores mais elevados de V (1000 g/t). Análises de

raios X de rocha total acusaram a presença de flogopita no nível do perfil onde

concentram-se restos de peixes (WL-2 e WL-3) e ocorre o enriquecimento de vanádio.

Apesar de nåo se dispor de análises granuloméiricas, acredita-se que a flogopita

corresponda às fraçöes mais f¡nas, portadoras de V, do arenito muito fino, justificando

os resultados obtidos.

Rb é máximo para a amostra de siltito WL€, enquanto Sr e Ni são mais

elevados nos arenitos finos e mais baixos nos siltitos, apresentando certa correlação

com V.

. PERFIL 13

Os níveis que apresentam os valores mínimos de CaO såo os de arenitos

muito finos. Entretanto, nos níveis basais (CBT-1 e CBT-3, arenitos muito finos) e

princ¡palmente no nível cBT-10 (calcarenito), os teores são bastante elevados. euanto
ao teor elevado de cao nos arenitos muito finos, ressalta-se não foram feitas lâminas
para petrografia e que dispõe-se apenas de descrições de campo.

Os ieores de boro concordam com as observaçöes do ítem anterior de que o
elemento está enriquecido nos calcários. Aparentemente, estas conclusões estäo em

desacordo com os autores citados anteriormente. Porém, é mais provável que os

teores de B estejam relacionados à presença de argilominerais nesses calcários do
que propriamente a correlaçöes com carbonatos, Salienta-se, ainda, que o boro, pelo

seu baixo peso atômico, é um elemento muiio dificil de ser analisado por
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equ¡pamentos usuais. O mesmo deve-se aplicar aos teores elevados de Rb

encontrados neste perfil.

Coincidentemente, o teor mais elevado de Sr (735 ppm) foi encontrado no

nível CBT-'17 que apresenta os bivalves fósseis. Apesar de predominar neste nível

arenito muito fino, a camada é pouco espessa, confinada entre duas outras de s¡lt¡tos.

O próprio arenito grada para siltito e provavelmente contém frações mais finas,
portadoras do elemento.

As variaçöes dos teores de Cr e Ni eståo de acordo com o exposto

anteriormente, exceto pelo nível (com 50 cm de espessura) de arenito calcífero CBT-g,
que apresenta 22o/o de Cr e que também está intercalado entre camadas de siltitos. O
mesmo acontece com o Li. A presença de estratificação cruzada nos níveis de siltito

sobrejacente, com interlaminaçöes de arenito, indica processos de misturas de

sedimentos, que se reflete nos teores de certos elementos, resultando um pacote näo

homogêneo.

. PERFIL 14

Os dados concordam com as observações feitas no ítem anterior, exceto o

nÍvel FT-3, que apresenta teores mais elevados principalmente de Cr. lsto pode ser

explicado pelo fato de que os pacotes sobrejacentes estarem cortados e cobertos por

diabásio. Além disso, análises de raios X indicaram a presença de saponita, que é um

produto da substituiçáo do Al da montmorillonita por Mg; o teor de 1,82% de MgO deve

estar relacionado à abundância desse mineral nesse nivel. Provavelmente, o baixo

teor de Sr, também neste nível, explica-se por näo haver minerais que favoreçam a
sua retençåo.

. PERFIL 16

Os teores de CaO são os mais baixos nos siltitos, entre 12 e 40% nos

calcários oolít¡cos e os mais elevados nas amostras PP4A (ritmito constituído pela

alternância de calcarenito e siltito) e PP-3 (calcareniio com sílex).

Nos calcários os teores de MgO são menores do que 1%, exceto nas amostras

PP-14, sendo máximo em PP-1 (5,5 %). Nos siltitos os teores giram em torno de 1-2o/o.

Os teores B são máximos nos siltitos (40a5 ppm). Såo os mais baixos nas

amostras PP-3 e PP-44. Também é baixo na amostra Pp-7 (calcário oolítico), devendo
ocorrer o mesmo que em WLS.
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Os teores de Rb são máximos nos silt¡tos, sendo que a amostra pp-6 é do
nível onde a estrutura é hummocky. Acredita-se que a contribuiçäo da fração fina
nesses sedimentos seja a responsável pelo teor elevado do elemento.

Foi atingido o limite de detecção de cr nos ritmitos, carbonato com sílex e
calcários oolÍticos, exceto na amostra pp-1A (32 ppm). os teores são os mais
elevados nos siltitos (25-30 ppm),

Também foi atingido o limite de detecçäo do Ni em duas amostras (carbonato

com sílex e calcário oolítico). Valores um pouco mais altos ocorrem nos siltitos e os
mais elevados (> 35 ppm) para PP-1 e PP-44.

. PERFIL 18

Os ritmitos e os arenitos finos com intercalaçôes de siltitos são relativamente

ricos em CaO.

Os teores de B são mais altos nos calcarenitos (até 1S ppm).

Os teores de Sr são muito irregulares. Na amostra B-4A é mais baixo do que

em B-E (nível com estromatólitos) e B-24.

Os teores de V, Rb, Cr, Ni e Li são mais aÍto nos calcarenitos, apresentando
correlação inversa com CaO.

. PERFIL 19

Os teores de CaO são mais baixos no calcário do que no arenito calcífero.

B é mais alto para TM-s (86 ppm).

V é máximo para o calcário (TM-14, TM-1 B e TM-1 C); entretanto, mínimo para

TM-7 (concreçoes). O mesmo ocorre no perfil 21 para FA-S.

os teores de Rb encontram-se entre 60-80 ppm nos calcários. É mais baixo no
arenito calcífero e calcário com concreçöes sílicificadas,

os teores de sr sâo mais baixos (260-460 ppm) no calcário; os mais altos são
encontrados nos arenitos calcíferos e os intermediários no calcário com concreções. A
correlação positiva com CaO e negativa com V e Rb.

No nível rM-l os valores de cr são os mais elevados (21-22 ppm). Foi atingido
o limite de detecção no arenito calcífero e calcário com concreçåo.

os teores de Ni såo altos no arenito calcífero TM€ (33 ppm). A correlaçåo
com Cr não é boa (problemas no arenito calcífero e nas amostras TM_1 )_
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O PERFIL 21

Nos calc¡ss¡lt¡tos, os teores de CaO encontram-se no intervalo 14-260/o; nos

calcaren¡tos, 18-4oo/o; e nas amostras FA-6 (siltito) e FA-8 (calcilutito): 36,38% e

39,60%.

Os teores de MgO são máximos (enfre 1-1 ,2o/o) no calcarenito com

intercalações de níveis argilosos e nos calciss¡ltitos finamente laminados. Os valores

de MgO médios säo 0,2-0,6%.

B apresenta correlação inversa com CaO. É máximo para FA-s, que apresenta

o teor de CaO mais baixo do perfil. As concentrações encontram-se entre 35-45 ppm

no calcilutito intercalado com calcissiltito. Nos calcarenitos, estão entre l5 a 35 ppm.

Os valores mais baixos são para FA€ e FA-8. O comportamento do B nas amostras

FA-4 e FA-3 deveriam assemelhar-se aos das amostras F A-22 e FA-23.

V apresenta correlação inversa com CaO. Enriquecimento se dá nas frações

mais finas, sendo máximo para o calcissiltito FA-3 (64 ppm). Novamente F A-22 e FA-

23 comportam-se de forma diferente que FA-3 e FA-4 (provável relaçåo com a fraçäo

granulométr¡ca). É mais baixo para FA-S, por estar silicificada. Nos calcarenitos, os

teores estão entre l2 e 36 ppm.

Os teores de Rb aumentam com o aumento da fraçâo f¡na. Apresenta

correlação inversa com CaO. Nos calcarenitos os teores concentram-se entre 12-50

ppm, exceto na amostra FA-12 (76 ppm). Nos calcissiltitos, encontram-se entre 48-75

ppm, exceto nas amostras FA-14 e FA-15, Novamente, as amostras FA-B e FA-6

comportam-se como calcarenitos.

Grosso modo, Sr apresenta correlação positiva com CaO. Os teores são

máximos na amostra FA-20 (759 ppm) e mais baixos nas amostras FA-s (131 ppm) e

FA-14 (s0 ppm).

Os teores de Cr são muito elevados nas amostras FA-1 4 e FA-14. Ni

apresenta boa correlaçäo com Cr, sendo, inclusive, muito elevado para as amostras

FA-14 e FA-14. Para os calcissiliitos, os teores encontram-se entre 5-15 ppm. Os

valores para os calcaren¡tos sáo muito próximos ao limite de detecção, exceto para

FA-18 (22 ppm).

Li correlaciona-se bem com Rb e Cr, A amostra FA-14 também apresenta

valores máximos do elemento (21 ppm). A média para os calcissiltitos é de B-1 1 ppm e



calcarenitos a méd¡a das amosiras em que os teores estáo acima do limite de

detecção (5 ppm) é 9 ppm.

11 4 CONSTDERAÇOES SOBRE A GEOQUÍMTCA

Os comportamentos de Cr, Ni e Rb são independentes dos teores de CaO das

amostras analisadas, indicando que estão mais ligados às porcentagens das fraçöes
granulométricas finas do que propriamente às litologias. Os teores mais elevados de

Rb foram encontrados nos siltitos, acompanhados pelo aumento em Cr, Ni e V.

Desv¡os nestas tendências devem ter sido provocados por fatores como corpos de

diabásio próximos ou misturas de sedimentos, provocando, por exemplo, alterações

nas razöes Rb/Sr. A amostra FT-3 (Perfil 14) apresenta 875r/865r medido de O,7rcA2.

Ao se calcular a razão 875r/865r inicial (considerando 250 Ma) e ut¡lizando-se os

valores Rb = 94 ppm e Sr = 206 ppm, obtém-se 0,7061, que é muito baixo para um

sedimento desse tipo (arenito muito fino). O problema está no teor elevado de Rb, que

falseia o cálculo da razão inicial. Uma mistura com sedimentos mais finos deve ser a
causa da anomalia.

Observa-se que os teores dos diversos elementos analisados são muito

var¡áveis nos areniios muito finos, o que indica ambiente onde o retrabalhamento é um

processo, senåo dominante, muito aiivo.

1j.S. RAZOES 875r/865r

Algumas amostras foram analisadas para isótopos de Sr na CPGeo (lG-USP).

AMOSTRAS 87Sr/86Sr,-n"6¡6o 87Sr/86sr¡,.,¡"¡u¡

RX 0,7094 0,7089

TM-6 o,71031 0,7099

B-E 0,7099 0,7096

PP-I 0,70987 0,7089

As razões iniciais foram obtidas para uma idade de 250 Ma (permiano). Os

valores são maiores do que 0,708, indicando, segundo POPP ef a/. (1986), influência

de águas meteóricas.
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XII. CONCLUSÕES

A pesquisa efetuada em afloramentos das Formações Corumbataí e Estrada

Nova, em áreas pouco conhecidas como as regiões nordeste e sul-sudoeste do

Estado, geraram dados significativos sobre a distribuição dos macro e microfósseis

nessas unidades.

1) As espículas de espongiários são abundantes na porçäo média da Formaçäo

Corumbataí. Na Formação Estrada Nova sua ocorrência está relacionada aos níveis

arenosos do topo do Serra Alta, enquanto no Teresina, somente na região de

Angatuba, sua frequência atinge valores mais elevados. A distribuiçäo das espículas

provavelmente esiá relacionada ao maior afluxo de siliclásticos, transportados por

fluxos de alta energia, que retrabalhavam e redepositavam esses elementos.

a) as espículas silicosas pertencem a três categorias: macro oxeas, micro oxeas e

micro anfistrôngilos, todas lisas e classificadas como do Phylum Porifera, Classe

Demospôngia.

b) Algumas espículas foram atribuídas a esponja de água doce Spongilla,

entretanto, tratando-se de elementos isolados, a identificaçäo não é conclusiva.

c) Associados a espículas foram encontrados microfósseis ideniificados como

prováveis ossículos (elemenios calcíticos do esqueleto) de ofiuróides (?).

2) Ostracodes ocorrem esporadicamente na porção média da Formação Corumbataí e

topo do Membro Serra Alta. A partir do Centro-Sul até o Sudoeste do Estado,

tornaram-se mais frequentes, no Membro Teresina, onde apresentam-se como

carapaças fechadas, fortemente cimentadas, ou como valvas isoladas silicificadas.

a) Foram identificados os seguinies morfotipos: Gênero I espécie 1, Gênero 2
espécie 1, Gênero 3 espécie 1, Gênero 4 espécie 1, Gênero 5 espécie '1 , Gênero 5

espécie 2, Gênero 5 espécie 3, Gênero 6 espécie 1, Gênero 7 espécie 1, Gênero B

espécie 1, Gênero B espécie 2, Gênero 9 espécie 1, Gènero g espécie 2, Gênero 1O

espécie 1, Gênero 11 espécie 1, Gênero 12 espécie 1, Gênero 12 ? espécie 2,

Gênero 13 espécie 1, Gênero 13 espécie 2, Gênero 13 espécie 3, Gênero 14

espécie '1 , Gênero 1 5 espécie 1 e Gênero 16 espécie 1 .
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b) O gênero 1 espécie 1, o gênero 2 espécie 1 e o gênero 3 espécie 1 recuperados

na Pedreira de Pau Preto, estão representados por proporçöes equivalentes de toda

a seqùência ontogenética, evidenciando caráter autóctone.

c) A alta porcentagem de carapaças articuladas de ostracodes, em estágios

ontogenéticos iniciais, perm¡te inferir altas taxas de mortalidade. O aumento no

índice de mortalidade, resultou provavelmente de aporte de material arenoso,

associado a fluxos de alta energia, gerados por tempestades, corrobora com essa

hipótese a presença de estrutura hummocky na seqüência amostrada.

3) Os ictiofósseis estão dispersos por toda a sequência, das formações Formaçåo

Estrada Nova e Corumbataí, desde o Nordeste da bacia ao Sudoeste do Estado. Em

alguns níveis, as acumufações constituem bone beds, como nos afloramentos do

Membro Serra Alta expostos entre o km 161 e 162 da Rodovia Castello Branco. A

recuperação de microfósseis nesses níveis, incluiu quantidades apreciáveis de dentes

de paleoniscídeos associados a escamas, coprólitos e estruiuras biogênicas

indeterm inadas.

a) Com base na classificação estabelecida por WURDIG-MACIEL (1975),

ideniificou-se iciiodontes, A, B, C, D, F, G, além dos novos tipos designados:

lctiodonte L, lctiodonte M, lctiodonte N e lctiodonte O. A ornamentação da fuste e

capuz apical, ao MEV, permitiu ainda a identificação de subtipos, dos ictiodontes A,

CeF.

b) Dentre os vários iipos de ornamentaçäo observados ao MEV, o mais frequente

consiste de tubérculos fusiformes, distribuídos longitudinalmente por toda a
superfície da fuste dentária, estendendo-se às faces laterais. Capuz apical liso ou

com sulcos e cristas, que pela disposiçáo lembram o padrão de ornamentação da

fuste.

c) ldent¡ficou-se escamas do tipo: P-1 , P-2, P-3 e C-1? com base na classificação

morfológica estabelecida por RICHTER (1981).

d) a escama P-3 guarda estreita relação com àquela descrita por RICHTER (1981 ).

Entretanto, dois fatos chamam a atençáo:



d.1) a presença exclusiva de escamas P-3, nas ocorrências registradas no

Paraná e Rio Grande do Sul, em contraposição, a sua assoc¡ação com outros

morfotipos nos afloramentos de São Paulo.

d.2) As escamas P-3 estudadas procedem da porção média da Formação

Corumbataí e Membro Serra Alta, portanto ocupam posição estratigráfica

superior, às localidades relatadas por RICHTER (op cit.) situadas na Formação

lrati.

e) a escama C-l guarda estre¡ta relação com o morfotipo descrito por RICHTER

(1981), como pertencente a um celacantídeo, proveniente da Formação lrati. Ass¡m,

as ocorrências em camadas do Serra Alta e Teresina, mostram que as espécies que

as portavam, atingiram intervalos estratigráficos superiores.

4) A recuperação de oogônios bem preservados, atribuídos a Leonardosia langei, no

Membro Teresina, aflorante na Represa Xavantes, permitiu complementar a descrição

dessa espécie baseada apenas em contramoldes.

a) Na Formação Estrada Nova, Leonardo sia Iangei, parece ter distribuição

horizontal ampla, sendo restrita ao topo do Membro Teresina, o que reforça sua

utilização eventual como fóssil-índice.

b) A associação dos oogônios com formas jovens de bivalves, com conchas

articuladas fechadas, sugere mortandade causada provavelmente por soierramento

rápido por fluxos de lamas, que explicariam o alto teor de cromo encontrado no

nível.

5) No Membro Serra Alta aflorante da Rodovia Castello Branco foram recuperados

vários coprólitos, associados a escamas e dentes de paleoniscídeos. Três grupos

foram reconhecidos:

Tipo A: massas fecais grandes hemicilíndricas näo espiraladas e espiraladas,

Iipo B: coprólitos ovóides ou elipsóides,

Tipo C: massas fecais arredondadas,

Tipo D: coprólito fusiforme medindo aproximadamente 49,7 mm de altura.
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6) Na Formaçåo Estrada Nova, foram reconhec¡dos dois grupos de fragmentos

biogênicos.

. O Grupo 1 inclui morfotipos encontrados no Membro Serra Alta, relacionados a

seguir:

Tipo A: fragmento biogênico, de forma triangular, translúcido, moderadamente

inflado, com extremidades proeminentes.

Tioo B: fragmento biogênico, semicircular, translúcido, inflado com extremidades

mais proeminentes

. O Grupo 2 inclui os morfotipos relacionados a seguir:

ïipo A: compreende fragmentos cilíndricos a subcilíndricos, silicificados, com

fina ornamentação de estrias subparalelas ao comprimento. Esse tipo foi

registrado no Membro Teresina e na porção média da Formaçáo Corumbataí,

Tipo B: fragmentos sil¡cificados, alongados, com superfície lisa, alguns

apreseniando prolongamentos das paredes, semelhantes a espinhos.

7) A associaçáo de oogônios com formas jovens de bivalves, com conchas articuladas

fechadas (Est. 118 figs. 16 e Est. 119, figs. 1-4), sugere mortandade repentina,

provavelmente por soterramento rápido por fluxos de lamas, que explicariam os altos

teores de cromo (discussôes mais detalhadas no capítulo de geoquímica).

8) A recuperação de microfósseis na Formação Estrada Nova é expressiva, com altas

porcentagens de ictiofósseis e ostracodes, enquanto a microfauna recuperada na

Formação Corumbataí, é menos diversificada, destacando-se pelo conteúdo elevado

de espículas de espongiários.

9) A análise taxionômica de bivalves provenientes da porção basal da Formação

Corumbataí (área norte) mostrou apreciável diversidade, pois além de Anthraconaia ?

mezzalirai n.n., Barbosaia roxo¡ n.n. e Barbosaia piracicabensis n.n., descritas por

MARANHÃO (1986), identificou-se as seguintes espécies: Anthraconeilopsrs ? pefnT

sp. nov., Jacquesia sp 1, Plesiocyprinella ? sp, Gênero 1 espécie 1, Gênero 2 espécie

1, Gênero 3 espécie 1, Gênero 3 espécie 2, Gênero 3 aff espécie 2 e Gênero 4
espécìe 1 .



'10) A incorporação de exemplares da coleção do lnstituto Geológico à pesquisa

perm itiu:

a) complementar a descr¡ção de Naradopsrs lamellosus;

b) propor a nova espécie Pinzonella charqueadensis:

c) propor o novo gênero Preferrazia, tendo como espécie-tipo Ferrazia

simplicicarinata.

11) As concentraçöes de bivalves das formações Corumbataí e Estrada Nova,

const¡tuem assembléìas do tipo parautóctone a alóctone, exceto àquelas

correspondentes à base dessas formações, onde os bivalves foram soterrados por

fluxos em suspensão.

a) As acumulações, em geral são formadas por conchas desarticuladas incluindo

diversas classes de tamanho, indicando pouco ou nenhum selecionamento por

fracionamento granulométrico. De modo geral, as conchas näo demonstram

desgastes e fraturas por impacto, sugerindo curto transporte.

b) Em seção os bioclastos distribuem-se paralelamente ou em posição oblíqua ao

acamamento e apresentam-se empilhados ou aninhados, sustentados por matriz

siltica ou arenosa ou constituindo o próprio arcabouço da rocha. Essas

características atestam condições de sedimentação episódica, sendo tais depósitos

interpretados como tempestitos.

12) A distribuiçäo dos bivalves, impõe algumas mudanças no esquema

bioesiratigráfico proposto por MEZZALIRA (1980), com a adoção de três zonas de.

associação:

Zona Barbosaia angulata - Anhembia froesi

Zona Pinzonella illusa - Plesiocyprinella car¡nata

Zona Pinzonella neotropica - Jacquesia brasriênsls

a) A Zona Pinzonella neotrop¡ca - Jacquesia brasl/lensrs têm distribu¡ção geográfica

ampla, indo no Nordeste ao Sudoeste do Estado, enquanto a Zona Pinzonella illusa

- Plesiocyprinella carinata, tem extensão menor indo do Nordeste ao Centro-Sul e a

Zona Barbosaia angulata - Anhembia froesl foi identificada do Norte ao Centro-Sul.



b) Pela primeira vez, ideniificou-se as espécies Terraia cf . T curvata e Leinzia

slmlrs, incluídas na Zona Leinzia similis, proposta por ROHN (1994) para o paranâ,

em afloramentos do sudoeste do Estado, admitindo-se à presença da fácies

Serrinha nessa regiåo.

c) Não ocorre condicionamento dos brvalves às litofácies, como precon¡zado por

MENDES (1952), estando as coquinas relacionadas às variações de energia do

fluxo e não ao intervalo estratigráfico.

d) O zoneamento proposto por MENDES (1952) preliminarmente é válido nos

diversos pontos do Estado, as tafofácies podem se constituir marcos isócronos úteis

para correlações no Estado de Säo Paulo.

13) Na Formação Corumbataí a interlaminação areia/silte com acamamentos lenticular,

ondulado, flaser e drapes são interpretados como tempestitos distais.

14) A passagem do Membro Serra Alta para o Membro Teresina é caracterizada pela

mudança de águas profundas para ambientes mais rasos, propiciando a deposiçäo de

carbonatos. A associaçäo de fácies carbonáticas encontradas nos afloramentos

estudados, correspondentes à parte-média, pode ser interpretada como sistema

deposicional cosieiro, de baixa declividade, com extensa área de sedimentação

carbonática em águas rasas, semi-¡soladas por bancos (shoa/s) de oóides (ROHN ef

a/. 1995).

15) A análise das condições paleoambientais na área de pesquisa no espaço de

tempo representado pelas formações Corumbataí e Estrada Nova, com base na

presença de fósseis não marinhos associada a elementos geoquímicos sugere lago-

mar (na concepção de DELLA FÁVERA, 1990) com águas rasas e hipersalinas,

sujeitas à fluxos de alta energia (tempestades).

16) As análises geoquímicas realizadas que os comportamentos de Cr, Ni e Rb são

independentes dos teores de CaO das amostras analisadas, indicando que eståo mais

relacionadas às porceniagens das frações granulométricas finas do que propriamente

às litologias. os teores mais elevados de Rb foram encontrados nos siltitos,

acompanhados pelo aumento de Cr, Ni e V. Os teores dos diversos elementos
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analisados são muito var¡áveis nos aren¡tos muito f¡nos, o que ind¡ca amb¡ente onde o

retrabalhamento é um processo, senåo dominante muito ativo.
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ESPíCULAS

Assembléia 1

Procedência: marco quilométrico 161 ,525 da Rodovia Castello Branco.

Posição estratiqráfica: Membro Serra Alta, níveis 1 e 3 (respectivamente a 2,36 e 2,75
m da base, perfil 1 1).

Descrição: predominam os estrongilos curtos. Raros estilos um pouco maiores ou do
mesmo tamanho dos estrongilos. Raras oxeas quebradas, mais finas e maís longas,
duas a três vezes maiores que os estrongilos.

Assembléia 2

Procedência: marco quilométrico 162 da Rodovia Castello Branco.

Posição estratiqráf¡ca: Membro Serra Alta (topo).

Descriçäo: quase só estrongilos. Raríssimas oxeas longas, muito finas e quebradas.
Oxeas curtas ausentes.

Assembléia 3

Procedência: estrada para Angatuba (SP-26S), a 1,S km da entrada para a cidade, na
propriedade do Sr. Fernando Turelli.

Posicão estratigráfica: topo do Membro Teresina (S.40 m da base, perfil 14).

Descrição: predominam estrongilos (Est 1, figs. l-7 e 9) e oxeas curtas com indicação
de ocorrência de oxeas muito grandes. Espículas com aspecto de porcelana, não
vítreas.

Assembléia 4

Procedência: afloramento situado a 200 m da Rodovia padre Donizetti, na estrada de
ferro, do lado direito da estrada, distante 600 m do trevo de Tambaú.

Posição estratiqráfica: Formação Corumbataí (1.74 m da base, perfil S).

Descricão: predominam oxeas robustas e oxeas menores. Raros estilos e estrongilos.
Tanto oxeas como estrongilos têm canais axiais.

A distribuição por níveis é a seguinte:

. Nível I ( a 1.74 m da base): predominam estilos longos e oxeas curtas. Raros
estrongilos curtos.



. Nível ll (a 2.14 m da base): idem como acima. Espículas mais delgadas. Menos
estilos.

. Nível lv (a 8.99 m da base): aparecem mais estrongilos curtos. Também estilos
curtos e longos.

Assembléia 5

Procedência: Sítío São José

Posicão estratiqráfica: Formação Corumbataí

Descricão: predominam estrongilos delgados. Raras oxeas curtas. Raras oxeas e
estilos longos.

Assembléia 6

Procedência: afloramento situado em frente a sede da Fazenda ltaoca, distante 4 km da
estrada vicinal Porto Ferreira-Tambaú, a 11 km da cidade de santa cruz da Estrela.

Posicäo estratioráfica: Formaçåo Corumbataí (8,48 m da base, perfil 4).

Descrição: só ocorrem estrongìlos curtos e mu¡to curtos, retos, sem curvatura. Raras
oxeas curtâs-

Assembléia 7

Procedéncia: afloramento situado na estrada vicinal para Ferraz (antigo leito da ferrovia
Ferraz-Ajapi), 1,5 km da estação de Ferraz (desativada), nas proximidades da Chácara
São Pedro (antiga Chácara Culik).

Posição estratiqráfìca: Formação Corumbataí (3.40 m da base, perfil 6).

Descricão: megascleras oxeas grandes, microscleras e estrongilos. Espículas brancas,
com aspecto de porcelana, diferentes da maioria dos casos, onde esses elementos são
vítreos e transparentes.

A-2



OSTRACODES

Gênero 1 espécie 1

(Est. 7, figs. 1-3 e Est. 8, figs. 1-6)

Local tipo: Pedreira Pau Preto (Município de Taguaí) - Rodovia Fartura-Taquarituba
(SP-249), no km 12.4, a partir de Taquarituba.

Estrato tipo: Membro Teresina (0.60 m da base, perfil 16).

Descrição:

Vista lateral: carapaça de tamanho pequeno, com relação c/A = 1.s5, contorno ovalado
e maior altura no terço anterior da carapaça. Valva esquerda maior que a direita ao
longo das margens livres, especialmente nas regiöes anterior e ventral. Na região
dorsal, há inversão de recobrimento, sobressaindo-se a valva direita sobre a esquerda
nesta região. Margem dorsal moderadamente inclinada para trás, com ângulos cardinais
arredondados e compr¡mento equivalente a Zls do comprimento da carapaça. Margem
anterior ampla e uniformemente curvada com maior curvatura aproximadamente ao
n ível da linha média das valvas. Margem posterior levemente reentrante em sua
metade superior, passando a uniformemente curvada pouco acima da linha média das
valvas. Margem ventral suavemente reentrante na porção medíana da valva direita e
convexa na valva esquerda.

Vista dorsal: carapaça biconvexa, bem larga (maior largura pouco atrás do centro da
carapaça), com terminações arredondadas, moderadamente truncadas.

ornamentação: ornamentação fina caracterizada por fossetas que se distribuem em
toda a superfície da carapaç€, embora com menor expressão nas extremidades
posterior e anterior.

Dimensões (mm); Comprimento

0.60

Largura

0.39

ctA

1.55

Relações: não foram identificadas relações com outras espécies do Membro Teresina.

Amplitude de variabilidade: as variaçöes observadas nessa espécie restringem-se à
intensidade de recobrimento e a relação c/A entre morfotipos de diferentes estágios
ontogenéticos.
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Gênero 2 espécie 1

(Est. 9, figs. 1-3)

Local tioo: Pedreira Pau Preto (Município de Taguaí) - Rodovia Fartura-Taquarituba
(SP-249), no km 12.4, a partir de Taquarituba.

Estrato t¡po: Membro Teresina (0.60 m da base, perfil 16).

Descricão:

Vista lateral: carapaça de tamanho pequeno, com relação ctA = 2.o4 contorno
trapezoidal aredondado (reniforme) e maior altura na porção anterior da carapaça, ao
nível do ângulo cardinal anterior ao longo das margens livres, em especial nas regiões
ventral e anterior ventral. Na margem dorsal há inversão de recobrimento,
sobressaindo-se a valva direita em relação a valva esquerda. Margens longitudinais
convergentes para a região posterior da carapaça. Margem dorsal retilínea,
moderadamente inclinada para trás, com ângulos cardinais anedondados, em especial
o posterior e comprimento equivalente a Bt4 do comprimento da carapaça. Margem
anterior ampla e uniformemente curvada, com maior curyatura ao nível da linha média
das valvas. Margem posterior mais estreita que a anterior, tendo sua ma¡or curyatura
pouco abaixo da linha média das valvas. Margem ventral da valva direita nitidamente
reentrante, sendo essa característica menos pronunciada na valva esquerda.

Vista dorsal: carapaça biconvexa, delgada (maior largura poster¡or), com flancos
aplanados e terminações anterior e posterior truncadas.

ornamentação: ornamentação fina caracterizada por fossetas que se distribuem ao
longo de toda superfície da carapaça, embora menos nitidamente nas extrem¡dades
posterior e anterior.

Dimensöes (mm): Comprimento

0.55

Largura

o.27

c/A

2.O4

Relacäo: espécie relacionada ao gênero desconhecido espécie 1 figurada por soHN &
ROCHA-CAMPOS (1990) na figura 6.13 (p.129).

Amplitude de variabilidade; não há variações significativas quanto as características de
contorno, restringindo-se as mesmas a maior ou menor reentrância da região ventral.
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Gênero 3 espécie 1

(Est. 10, figs. 1-3 e Est. 1 1 , figs I -6)

Local tipo: Pedreira Pau Preto (MunicÍpio de Taguaí) - Rodovia Fartura-Taquarituba
(SP-249), no km 12.4, a partir de Taquarituba.

Estrato tipo: Membro Teresina (0.60 m da base, perfil i6).

Descrição:

Vista lateral: carapaça de tamanho pequeno, com relação c/A = 1.s6, contorno
subtrapezoidal arredondado e maior altura aproximadamente mediana. Valva direita
maior que a esquerda ao longo das margens livres da cârapaça, embora mais
acentuadamente na reg¡ão ventral. Região dorsal com inversäo de recobrimento,
sobressaindo-se a valva esquerda em relação a valva direita. Margem dorsal da valva
menor (valva direita) aproximadamente retilínea e fortemente inclinada para trás,
contrapondo-se a valva maior (valva esquerda). Ângulos dorsais arredondados,
configurando passagem da margem dorsal às margens anterior e poster¡or apenas com
leve quebra de contorno. Margem anterior muito levemente reentrante na valva
esquerda após o ângulo cardinal anterior. Margem anterior da valva direita muito
suavemente convexa em sua metade superior, passando continuamente à metade
inferior, uniformemente curvada, caracterizada por maior curvatura situada pouco
abaixo da linha média das valvas. Margem ventral reentrante na porção mediana da
valva esquerda e suavemente convexa na valva direita.

Vista dorsal: carapaça biconvexa, delgada (maior largura), com flancos aplanados e
terminações arredondadas, sendo a posterior algo truncada.

Ornamentação: carapaça desprovida de ornamentação.

Dimensões (mm): Comprimento

0.63

Largura

0.40

ctA
'1.56

Relagäo: não foram identificadas relações com outras espécies do Membro Teresina.

Amolitude de variabilidade: espécimes de diferentes estágios ontogenéticos seguem
aproximadamente o mesmo padrão de contorno, com expressäo algo variável da
margem dorsal. Nesse caso, acredita-se que a reentrância dorsal mediana da valva
esquerda do holótipo resulte da deformação do espécime o que deverá ser corroborado
pela análise de maior número de carapaças.
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Gênero 4 espécie 1

(Est. 12, figs. 1-6)

Local tipo: afloramento situado na estrada para Angatuba (sp-268), a i,s km da
entrada para a cidade, na propriedade do Sr. Fernando Turelli.

Estrato tipo: Membro Teresina (S.40 m da base, perfil 14).

Descricão:

Vista lateral: carapaça pequena, com relação cl\ = 2.1s, contorno reniforme e maior
altura levemente anterior. valva direita maior na região dorsal, sendo indistintas as
relações de recobrimento nas margens l¡vres dada a preservação. Margem dorsal da
valva esquerda retilínea, moderadamente inclinada para trás, com comprimento
equivalente à metade do comprimento da carapaça. Margem dorsal da valva direita
nitidamente arqueada, evidenciando na região relação de recobrimento valvar. ,Ângulos
dorsais arredondados, conferindo certa continuidade na passagem da margem dorsal
às margens anterior e posterior. Margem anterior amplamente curvada e projetada para
frente e para baixo, com maior curvatura abaixo da linha média das valvas. Margem
posterior com curvatura menos ampla, apresentando ponto de maior curvatura
igualmente abaixo da linha média das valvas, porém em posição inferior a observada na
margem anterior, o que lhe confere aspecto mais afilado. Margem ventral fortemente
reentrante em ambas as valvas.

vista dorsal: carapaça biconvexa delgada, com terminações afiladas e maior largura
aproximadamente mediana.

Ornamentaçâo: carapaça desprovida de ornamentaçäo.

Dimensões (mm): Comprimento Largura C/A

0.56 0.40 2.15

Relacöes: essa espécie apresenta relações de contorno com candona sp figurada por
soHN & RocHA-cAMPos (1990), îrg6 14-21. Variações são observadas, entretanto,
quanto ao contorno da carapaça, em v¡sta dorsal. A dificuldade de identificação das
relaçöes de recobrimento das carapaças descritas impede caracterizar, sob esse
aspecto, possível identidade entre essas formas. Entretanto, detalhes das margens
livres indicam a provável sobreposição da valva esquerda sobre a valva direita ao longo
das mesmas.

Amplitude de variabilidade: essa espécie mostra variaçöes significativas quanto ao
contorno que se apresenta variavelmente arqueado resultando em valores diversos
para a relação C/4.
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Gênero 5 espécie 1

(Est. 13, f¡gs. l-g)

Local tipo: afloramento situado na estrada para Angatuba (Sp-268), a .l ,S km da
entrada para a cidade, na propriedade do Sr. Fernando Turelli.

Estrato tipo: Membro Teresina (5.40 m da base, perfil j4).

Descriçäo:

Vista lateral: carapaça de tamanho médio, com relação CtA = 1.79, contorno
subtrapezoidal arredondado. Valva direita recobre a valva esquerda, nitidamente
apenas na região dorsal e na porção superior da margem anterior. Recobrimento
inverso é observado na região ventral da carapaça, quando a valva esquerda se
ressalta em relação à valva direita. Margem dorsal da valva esquerda suavemente
arqueada e moderadamente inclinada para trás, com comprimento equivalente a zls do
comprimento da carapaça. Margem dorsal da valva direita nitidamente arqueada com
ângulos dorsais pouco definidos, o que confere maior continuidade às margens
posterior e anterior do que a verificada para a valva esquerda. Margem anterior ampla,
mas não uniformemente curvada, apresentando maior curyatura abaixo da linha média
das valvas. Margem posterior com ponto de maior curvatura em posição equivalente a
registrada na margem anterior, acima desse ponto de maior curyatura seu contorno é
mais levemente arqueado que o verificado em posição correspondente na margem
anterior. Margem ventral reentrante na porção mediana da valva direita e
aproximadamente retilínea na valva esquerda.

vista dorsal: carapaça biconvexa, relativamente larga (maior largura levemente
posterior) com terminaçöes arredondadas. ornamentaçäo: carapaça desprovida de
ornamentação.

Dimensöes (mm): Comprimento

0.63

Relacões: não foram identificadas relações com outras espécies do Membro Teresina
(ver discussäo espécie 2).

Amplitude de variabilidade: relacionada basicamente à intensidade de recobrimento da
valva direita sobre a esquerda, na regiäo dorsal e à reentrâncía ventral da valva
esquerda.

Largura

0.35

c/A

1.78
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Gênero 5 espécie 2

(Est. 14, figs. l-3, Est. 15, figs. 'l-3 e Est. 16, fìgs, l-3)

Local tipo: afloramento situado na estrada vicinal para o bairrc Bocaina, no sentido
Tejupá, 2 km do trevo de Taguaí.

Estrato tipo: Membro Teresina (25.32 m da base, perfÌl 1 8B).

Descriçâo:

Vista lateral: c€rapaça de tamanho médio, com baixa relaçåo C/A = 1.61, contorno
subtr¡angular e maior altura na porção med¡ana. A valva direita recobre a esquerda ao
longo da margem dorsal da carapaça. As relações de recobrimento ao longo das
margens livres säo indistintas dada a má preservação do holótipo e parátipo, não se
excluindo a possibilidade de recobrimento ao menos na região ventral. Margem dorsal
da valva direita fortemente arqueada, com ângulos dorsais indistintos, o que caracteriza
uma continu¡dade entre a mesma e às margens posterior e anterior. Margem dorsal da
valva esquerda não diferenciada no holótipo, mas curta (comprimento equivalente a

cerca de I /4 do comprimento da carapaça), subhorizontal e subretilínea, como
registrado no parátipo da Est. 15, fì9. 2. Margem anterior amplamente curvada,
projetada para frente e algo para baixo, com maior curvatura situada nitidamente abaixo
da linha média das valvas. Margem posterior, como a anter¡or, nåo apresenta curvatura
uniforme, situando-se o ponto de maior curvatura igualmente abaixo da linha média das
valvas em posição comparável a verificada nesta última. Apresenta-se ainda mais
inclinada que a margem anterior, em sua metade superior, o que resulta em menor
projeçåo a partir da margem dorsal. Margem ventral reentrante em ambas as valvas,
embora mais nítida e acentuada na valva esquerda.

Vista dorsal: carapaça biconvexa, com terminaçöes moderadamente afiladas, mas

ainda arredondadas e ma¡or largura algo anterior.

Ornamentação: carapaça desprovida de ornamentaçâo.

Dimensöes (mm): Comprimento

o.71

Largura C/A

0.44 1.61

Relacöes: espécie proximamente relacionada à espécie 1 deste gênero diferenciando-
se basicamente pelas seguintes características:

1) contorno da caøpacþ, em vista dorsal;

2) contorno geral nitidamente subtriangular e

3) expressão da margem dorsal.

Seria necessário, entfetanto, maior número de espécimes, visando estabelecer com
maior acuidade o grau de proximidade desses faxa.
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Gênero 5 espécie 3

(Est. 17, figs. 1-3e Est. 18, figs. 1-3)

Local tipo: afloramento situado na estrada vicinal para o ba¡rro Bocaina, no sentido
ïejupá, 2 km do trevo de Taguaí.

Estrato tipo: Membro Teresina (25.32 m da base, perfil 188).

Outra procedência: afloramento situado na estrada vicinal para o porto de areia,
distante 2 km do marco 18,3 km da Rodovia Engenheiro Thomaz Magathâes (Sp-287) -
(parátipos).

Posicão estratiqráf¡ca: (15,47 m da base, perfil 19).

Descrição:

Vista lateraf: carapaça de tamanho médio, com baixa relação C/A = 1.30, contorno
subtriangular e maior altura situada em posição aproximadamente mediana. As relaçöes
de recobrimento e, portanto, as características de contorno da valva menor não podem
ser descritas face a precária preservação dos espécimes. Em princípio, o contorno
geral não revela quebras acentuadas nâ passagem da margem dorsal às margens
anterior e posterior, atribuindo-se relativa continuidade entre as mesmas. A margem
anterior é ampla, porém sem curvatura uniforme. Seu segmento superior é algo
aplanado e passa ao inferior, un¡formemente curvado, n¡t¡damente acima da linha média
das valvas. o ponto dê ma¡or curvatura do segmento inferior situa-se pouco abaixo
desta linha de referência. Margem posterior curvada, mas não uniformemente,
projetando-se além da margem dorsal com maior inclinação que a verificada no
segmento superior da margem anterior. O ponto de maior curyatura situa-se, na
maÍgem posterior, n¡t¡damente abaixo da linha média das valvas e do ponto
correspondente, na margem anterior. Margem ventral da valva esquerda
aproximadamente retilínea, estando essa observação prejudicada na valva direita, dada
a preservação dos espécimes.

Vista dorsal: carapaçâ biconvexa, larga (maior largura em posição algo anterior), com
terminaçóes arredondadas.

Ornamentação: essa espécie não apresenta qualquer feição ornamental.

Dimensões (mm): Comprimento

0.58

Relaçöes: espécie com aspecto geral semelhante ao apresentado pelo gênero S

espécie 2. Entretanto, difere principalmente quanto ao contorno das margens ventral
(subretilíneo) e anterior (nitidamente menos projetada para frente e para baixo).

Largura

0.45

c/A

1.30
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Amplitude de variabilidade: o número reduzido de espécimes disponíveis não permite
avaliar eventuais variaçöes nas características morfológicas da carapaça.

Gênero 6 espécie 1

(Est. 19, figs. 1-3)

Local tipo: afloramento situado na estrada para Angatuba (Sp-26S), a 1,S km da
entrada para a cidade, na propriedade do Sr. Fernando Turelli.

Estrato tioo: Membro Teresina (5.40 m da base, perfil l4).

Descricão:

Vista lateral: carapaça de tamanho médio, com relação c/A = 1.68, contorno ovalado. A
preservaçâo da carapaça ao nível das margens livres e da zona de chameira dificulta o
estabelecimento das rela@es de recobrimento valvar. Admite-se, entretânto, que as
valvas tenham contorno subigual, sobressaindo-se em pequeno grau a valva direita
sobre a valva esquerda, fato mais evidente em vistâ dorsal. Margem dorsal muito
suavemente convexa, pouco inclinada para trás e com comprimento equivalente a 1/3
do comprimento da carapaça. Ângulos dorsais arredondados, o que confere fluência na
passagem das margens poster¡or e anterior. Margem anterior ampla e uniformemente
curvada, algo projetada para frente e com maior curvatura situada pouco abaixo da
linha média das valvas. Margem posterior com curvatura menos ampla e ponto de maior
curvatura também abaixo da linha média das valvas, em posição corréspondente a
verifìcada na margem anterior. Margem ventral levemente selada aparentemente na
porção mediana da valva esquerda. Vista dorsal: carapaça biconvexa, com flancos
algo aplanados, maior largura posterior e terminaçöes anterior afilada e posterior mais
arredondada.

Ornamentação: carapaça desprovida de ornamentação.

Dimensões (mm) Comprimento

0.57

Relações: não foram identificadas relaçöes com outras espécies do Membro Teresina.

Amplitude de variabilidade: o estâdo de preservação das carapaças prejudica
observa@es dessa natureza, ainda assim variações de contornos se associam
basicamente ao grau de arqueamento da margem dorsal.

observação: em função da preservação deficiente da grande maioria dos espécimes
utilizou-se para registro um espécime de estágio ontogenético inferior a da fase adulta.

Largura

0.34

c/A

1.68
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Gênero 7 espécie 1

(Est. 20, figs. 1-3 e Est. 21, figs. 1-6 e Est. 22, figs. 1-4)

Local tipo: afloramento situado na estrâda para Angatuba (Sp-268), a 1,S km da
entrada para a cidade, na propriedade do Sr. Fernando Turelli.

Estrato tipo: Membro Teresina (S.40 m da base, perfil 14).

outra orocedência: afloramento situado em frente a sede da Fazenda ltaoca, distante 4
km da estrada vicinal Porto Ferreira-Tambaú, a 1f km da cidade de santa cruz da
Estrela.

Posição estratiqráfic€: Forma$o Corumbataí (8.48 m da base, perfil 4).

Desçricåo:

Vista lateral: carapaça de tamanho grande, com relação c/A = 1.3g, de contorno
ovalado e com ma¡or âltura algo posterior. Valva esquerda maior que a direita, ao longo
das margens livres da carapaça, espec¡almente na região ventral. Margem dorsal da
valva esquerda aproximadamente retilínea, pouco inclinada para trás e com ângulos
dorsais arredondados, porém arredondados. Margem dorsal da valva direita arqueada,
de modo a inverter, nessa posi$o, as relações de recobrimento: a valva direita é nesse
ponto maior que a valva esquerda, apresentando ângulos cârdinais indistintos, o que
resulta em passagem quase contínua dä margem dorsal às margens anterior e
posterior. o ponto de curvatura situa-se pouco abaixo da linha média da carapaça.
Margem posterior pouco mais apertada e com maior curvatura nitidamente abaixo da
linha média das valvas. Margem ventral aproximadamente retilínea na porção mediana
da valva direita e caracteristicamente convexa na valva esquerda, näo sendo
registrada, para essa valva, significativa quebra de contorno na passagem da margem
ventral às margens posterior e anterior.

Vista dorsal: carapaça biconvexa, larga, em vista dorsaf , com terminações
arredondadas.

ornamentação: caracterizada por pequenas pontuações nítidas apenas nas regiões
mediana e ventral mediana da carapaça. A maior ou menor distribuição das pontuaçöes
associa-se mais provavelmente ao grau de preservação da carapaça.

Dimensões (mm): Comprimento

0.s1

Largura

0.36

ctA

f .38

RelaçÕes: não foram identificadas relações com outras espécies do Membro Teresina.

Amplitude de variabif ¡dade: os morfotipos dessa espécie registram variaçöes com
relação à intensidade do arqueamento, apresentado ao nível da margem dorsal da
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valva d¡reita, o que resulta diferenças quanto ao recobr¡mento valvar nessa parte da
carapaça. Ainda com referência ao recobrimento valvar, observa-se que o mesmo pode
se desenvolver variavelmente também ao nível das margens ventral (em função da
maior ou menor convexidade da margem ventral da valva esquerda), posterior e,
ocasionalmente ânterior.

Gênero I espécie 1

(Est. 23, figs. 1-3 e Est. 24, figs. l-4)

Local tioo: afloramento situado na estrada vicinal para o porto de areia, distante 2 km
do marco 18,3 km da Rodovia Engenheiro Thomaz Magalhães (Sp-2S7).

Estrato tipo: Membro Teresina (15.47 m da base, perfìl 19).

Outra orocedência: poço JZ-1-PR (prof 93,3 m).

Descricão:

Vista lateral: carapaça de tamanho pequeno, com relação CtA = 2.16, contorno
subtrapezoidal alongado e maior altura algo poster¡or. Valva direita maior que a valva
esquerda, recobrindo-a mais nitidamente apenas nas regiões dorsal e especialmente
ventral. Margens longitudinais subparalelas em ambas as valvas- Margem dorsal da
valva esquerda aproximadamente retilínea, com ångulos dorsais arredondados, mas
nítidos e com c,omprimento equivalente a 215 do comprimento da carapaça. Margem
dorsal da valva direita com contorno irregular, em parte devido a preservação. Margem
anterior amplamente curvada, projetada para frente e para baixo, apresentando-se em
sua porção superior muito levemente selada, após o que mostra anedondamento
uniforme. Esse segmento de arredondamento uniforme, com maior curvatura abaixo da
linha média das valvas, em vista dorsal, salienta-se na forma de uma pequena quilha.
Margem ventral reentrante no terço anterior da carapaça. Essa apresenta um sulco
mediano forte e relativamente estreito que se estende quase à margem ventral,
tornando-se gradativamente mais amplo e raso.

Vista dorsal: carapaça com contorno cuneiforme e terminaçöes anterior af¡lada em
forma de quilha, e posterior arredondada e levemente truncada. A maior largura é
posterior, ressaltando-se a porçáo mais inflada da carapaça pela presença do sulco
mediano que a delimita.

Ornamentação: superfície das valvas desprovida de ornamentação.

Dimensöes (mm): Comprimento Largura C/A

0.72 033 2.16

Relacões: não foram identificadas relações com outras espécies do Membro Teresina
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Amplitude de vår¡abil¡dade: o reduzido número de espécimes não permite reconhecer
variações significativas dos contornos lateral e dorsal das carapaças.

Gênero 8 espécie 2

(Est. 25, figs. 1-5)

Local tipo: afloramento situado na estrada vicinal para o bairro Bocaina, no sentido
Tejupá, 2 km do trevo de Taguaí.

Estrato tioo: Membro Teresina (25.32 m da base, perfil 188).

Descrição:

Vista lateral: carapaça de tamanho médio, com relação CIA = 2.Og, contorno
subtrapezoidal, alongado e maior altura situada em posição posterior. Em parte devido
ao estado de preservação das carapaças, torna-se difícil estabelecer relações de
recobr¡mento valvar, mostrando-se as valvas esquerda e direita subiguais, a exceção
de um aparente recobrimento da primeira sobre a segunda, na região ventral. Margem
dorsal subretilínea, subhorizontal, com comprimento equivalente a cerca de 2/5 do
comprimento da carapaça e ângulos cardinais arredondados (em especial o anterior),
mas nítidos. Margem anterior com curvatura ampla, mas não uniforme, diferenc¡ando-se
em um segmento superior, de grande raio de curvatura, e outro inferior, mas fortemente
curvado e com ponto de maior curvatura situado pouco abaixo da linha média da
carapaçã. Margem posterior com arco mais apertado e uniforme, sem significativas
variações do raio de curvatura e com ponto de maior curvatura situado ao nível da linha
média da carapâça. Margem ventral muito suavemente côncava e subretilínea.

Vista dorsal: c€lrapaça biconvexa, cune¡forme, com ma¡or largura posterior e
terminações anterior, moderadamente afilada, e posterior, arredondada.

Ornamentaçåo: näo são observadas feiçöes ornamentais, para o que pode ter
contribuído o estado de preservação dos espécimes.

Dimensões (mm): Comprimento Largura C/A

0.68 0.32 2.O9

Amplitude de variabilidade: o reduzido número de espéc¡mes não permite reconhecer
variações significativas dos contornos lateral e dorsal das carapaças.

Relações: os contornos lateral e, até certo ponto, dorsal são comparáveis àqueles
registrados na espécie 1 . Entretanto, diferenças signifìcativas relacionam-se:

1) à ausência de sulco mediano,
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2)

3)

à não diferenciação de uma pequena quilha na reg¡äo anterior da carapaça e, mas
quest¡onavelmente,

às relações de recobrimento valvar,

Gênero 9 espécie 1

(Est. 26, f¡gs. 1-3 e Est. 27, figs. 1-6)

Local tipo: afloramento situado na estrada vicinal para o baino Bocaina, no sentido
Tejupá, 2 km do trevo de Taguaí.

Estrato tipo: Membro Teresina (25.32 m da base, perfil l8B).

outra ocorrência: afloramento situado na estrada vicinal para o porto de areia, distante
2 km do marco 18,3 km da Rodovia Engenheiro Thomaz Magalhães (Sp-287).

Posicäo estratiqráfica: Membro Teresina (1S.47 m da base, perfil 19).

Descrição:

Vista lateral; carapaça de tamanho médio, com relação C/A = 1 .63, contorno
subtrapezoidal e maior altura algo anterior. carapaça com valvas subiguais, sendo o
recobrimento da valva esquerda sobre a valva direita pouco nítido, em parte face ao
estado de preservação dos indivíduos. Margem dorsal levemente arqueada, pouco
inclinada para trás, apresentando compr¡mento equivalente a cerca da metade do
compr¡mento da carapaça e ângulos dorsais arredondados, mas bem definidos.
Margem anterior amplamente curvada, algo projetada para frente e com ponto de maior
curvatura situado pouco abaixo da linha média das valvas. Margem posterior com
curvatura mais fechada e ponto de maior curvatura também abaixo da linha média das
valvas em posição aproximadamente correspondente a verificada na margem anterior.
Margem ventral aproximadamente retilínea na porção mediana de ambas as valvas,
näo se configurando, entretanto, quebras acentuadas de contorno na passagem às
margens posterior e anterior-

Vista dorsal: c¿ìrapaça biconvexa, relat¡vamente delgada, com maior largura
aproximadamente mediana e terminações afiladas, em especial a anterior, onde se
desenvolve uma pequena quilha. A partir do ponto de maior largura a carapaça se afila
mais rapidamente para a extremidade posterior do que para a anterior, o que confere a
essa última, aspecto mais inflado.

Ornamentação: carapaça desprovida de ornamentação.

Largura C/AComprimento

0.72

Dimensões (mm):
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Relações: não foram identíficadas relações com outras espécies do Membro Teresina.

Amplitude de variabilidade: discussão na espécie 2.

Gênero 9 espécie 2

(Est. 28, fìgs. 1-3 e Est. 29, figs. i-6)

Local tipo: afloramento situado na estrada vicinal para o bairro Bocaina, no sentido
Tejupá, 2 km do trevo de Taguaí.

Estrato tipo: Membro Teresina (25.32 m da base, perfil 1BB).

outra ocorrência: afloramento situado na estrada vicinal para o porto de areia, d¡stante
2 km do marco 18,3 km da Rodovia Engenheiro Thomaz Magalhães (Sp_287).

Posição estratiqráfica: Membro Teresina (15.47 m da base, perfil 19).

Descricão:

Vista lateral: cârapaça de tamanho médio, com relação ctÊ' = 1.7g, contorno
subtrapezoidal alongado e com maior altura nitidamente anterior. Vafva esquerda maior
que a direita recobrindo-a mais nitidamente nas regiões ventral e posterior. Margem
dorsal subretilínea e pouco inclinada para trás, apresentando comprimento equivalente
a cerca de metade do comprimento da carapaça e ângulos dorsais arredondados.
Margem anterior ampla e curyada, algo projetada para frente, com ponto de maior
curvatura situado pouco abaixo da linha média. Margem posterior com curvatura mais
fechada com ponto de maior curvatura situado aproximadamente ao nível da linha
média das valvas, em posição algo mais elevada que aquela registrada na região
anter¡or. Margem ventral aproximadamente retilínea na valva esquerda e muito
suavemente côncava na valva direita.

Vista dorsal: carapaça biconvexa e moderadamente larga (maior largura
aproximadamente na porção mediana da carapaça), apresentando extremidades algo
afiladas, em especial a anter¡or. A partir desse ponto de maior largura, a carapaça se
afìla mais rapidamente em direção à extremidade posterior que a extremidade anterior,
o que confere a essa última aspecto algo mais inflado.

Ornamentação: carapaça desprovida de ornamentação.

Dimensöes (mm): Comprimento

0.68

Largura

0.38

c/A

1.78

RelaÇões: nåo foram identificadas relações com outras espécies do Membro Teresina.

Amplitude de variabilidade: consíderando-se as espécies 1 e 2 cogenéricas, as
variações observadas referem-se basicamente a:
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1) a relaçáo C/4, como resultado do mâior ou menor arqueamento;
2) ao desenvolvimento de pequena quilha na margem de contato anterior e
3) a largura da carapaça, em vista dorsal.

A Espécie 1 relaçiona-se basicamente aos itens 1 e 2 supracitados e a Espécie 2, ao
item 3.

Gênero 10 espécie 1

(Est. 30, figs. 1-3 e Est.31, figs. 1-6)

Local tioo: Pedreira Pau Preto (Município de Taguaí) - Rodovia Fartura-Taquarituba
(SP-249), nokm 12.4, a partir de Taquarituba.

Estrato tioo: Membro Teresina (0.60 m da base, perfil 16)

Desqição:

vista lateral: carapaça de tamanho pequeno, com relação ctA = 1.92, contorno
subovalado e maior altura levemente posterior. Valva esquerda maior que a direita, ao
longo das margens livres, ultrapassando-a mais acentuadamente na região ventral.
Margem dorsal levemente arqueada em ambas as valvas, não se verificando nítidas
quebras de contorno, a nível de ângulos cardinais, na passagem às margens anterior e
posterior. Margem anterior ampla, com segmento superior de grande raio de curvatura,
algo aplanado. A passagem ao segmento inferior, com arredondamento uniforme e
menor raio de curvatura, ocorre nitidamente acima da linha média das valvas. o ponto
de maior curvatura situa-se, nessa região, pouco abaixo dessa linha de referência.
Margem posterior igualmente ampla, ainda que em menor grau que a anterior. Da
mesma forma, embora também não apresente raio de curyatura uniforme, não se
registra nítida variaçâo entre segmentos inferior e posterior. o ponto de maior curvatura
situa-se, nessa margem, em posição comparável aquela verificada para a margem
anterior, apresentando-se apenas algo deslocado para baixo. Margem ventral
suavemente convexa na valva esquerda e subretilínea na valva direita.

Vista dorsal: carapaça biconvexa, moderadamente larga (maior largura algo posterior),
apresentando terminações anterior e posterior pouco afiladas.

Ornamentação: carapaça desprovida de omamentação.

Dimensöes (mm): Comprimento

0.76

Largura

0.39

ctA

1.92

Relacões: não foram identificadas relaçöes com outras espécies do Membro Teresina
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Amplitude de variabilidade: dada a preservação deficiente dos indivÍduos adultos, o
morfotipo utilizado na caracterizaÉo da espécie representa um indivíduo jovem, que
guarda, entretanto, as características gerais de contorno da mesma. os morfotipos
atribuídos a essa espécie sugerem que variações nas características da cârapaça se
relacionam à intensidade de recobrimento ventral, à expressâo do arqueamento dorsal
e ao contorno geraf das valvas, em vista dorsal (aplanamento ocasional dos flancos).

Gênero 11 espécie 1

(Est. 32, figs. 1-3 e Est. 33, figs. 1-3)

Local tipo: afloramento situado na estrada para Angatuba (Sp-26g), a 1,5 km da
entrada para a cidade, na propriedade do Sr. Fernando Turelli.

Estrato tipo: Membro Teresina ( 5.40 m da base, perfil 14).

Descricão:

Vista lateral: carapaça de tamanho pequeno, com relação cl{ = 2.0s, contorno lateral
reniforme e maior altura anterior. Dada a preservação do holótipo as relações de
recobrimento valvar não podem ser estabelecidas com maior acuidade. Evidencia-se
mais claramente, apenas o recobrimento da valva esquerda sobre a valva direita na
região ventral. Margem dorsal da valva direita muito levemente arqueada e pouco
inclinada para trás, com ângulos dorsais arredondados, mas bem defin¡dos e
comprimento equivalente a cerca de i/3 do comprimento da carapaça. A retilineal¡dade
da margem dorsal na valva esquerda é acentuada provavelmente como reflexo dos
problemas de preservação da carapaça nas margens de contato. Margem anterior
ampla com curvatura aproximadamente uniforme e ponto de maíor curvatura situado
pouco abaixo da linha média das valvas. Margem posterior com curvatura menos
ampla, porém relativamente uniforme, e ponto de ma¡or curvatura situado em posição
equivalente aquela verifìcada para a margem anterior. Margem ventral reentranté na
valva direita.

vista dorsal: carapaçâ lenticular, biconvexa, com maior largura aproximadamente
mediana e terminaçöes anterior e posterior relativamente afiladas.

Ornamentação: ausente.

Dimensöes (mm): Comprimento Largura C/A

0.81 nâo 2.05

Relações: não foram identificadas relações com outras espécies do Membro Teresina_

Amplitude de variabilidade: o número reduzido de espécimes, ao lado de sua precária
preservação, dificultando esiabelecer relações de contorno e recobrimento não
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perm¡tem aval¡ar a amplitude das variações eventualmente apresentadas por morfotipos
dessa espécie-

Gênero 12 espécie 1

(Est. 34, figs. 1-3 e Est. 35, fìgs. 1-3)

Local tipo: afloramento situado na estrada vicinal para o porto de areia, d¡stante 2 km
do marco 18,3 km da Rodovia Engenheiro Thomaz Magalhães (Sp-2S7).

Estrato t¡Þo: Membro Teresina (15.47 m da base, perfil i9).

Dgscrição:

Vista lateral: carapaça de tamanho médio, com relação clA= j.72, contorno ovalado e
maior altura situada em posição med¡ana. Valva esquerda maior que a valva direita,
com recobrimento ma¡s nitidamente desenvolvido nas margens ventral e posterior, bem
como na porçåo inferior da margem anterior. Margem dorsal relativamente curta
(comprimento equ¡valente a cerca de 1/3 do comprimento da carapaça), levemente
arqueada, com ângulos dorsais arredondados, c¡nferindo certa continuidade na
passagem às margens anterior e posterior. Margem anterior com curvatura ampla, mas
não uniforme, diferenciando-se um segmento superior, muito levemente arqueado, que
passa aÇima da linha média das valvas e um segmento inferior com curvatura mais
fechada e ponto de maior curvatura situado algo abaixo daquela linha de referência.
Margem poster¡or mais uniformemente curvada, porém menos ampla, apresentando
ponto de maior curvatura abaixo da linha média das valvas, porém em posição pouco
mais elêvada, em relação ao ponto equivalente, na margem anterior. Margem ventral
levemente reentrante em sua metade anterior.

Vista dorsal: carapaça biconvexa, larga (significativamente inflada na região posterior),
com term¡nações anterior, moderadamente afilada e de aspecto triangular, e posterior,
arredondada.

Ornamentaçâo: superfície da carapaça desprovida de ornamentação.

Dimensöes (mm): Largura

0.39

Relacões: näo foram identificadas relações com outras espécies do Membro Teresina.

Amolitude de variabilidade: devido ao número reduzido de esprécime disponíveis, näo é
possível avaliar variações morfológicas nas características da carapaça. A ¡dent¡dade
de contorno lateral entre o espÉcime registrado na Est. 3s, fìg. 1 e o holótipo, sugere
que o mesmo corresponda a forma jovem da espécie. Neste caso, as diferenças

Comprimento

0.81

c/A

2.O5
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observadas quanto ao contorno da carapaça, em v¡sta dorsal, estariam relac¡onadas a
própria evolução ontogenética desta espécie.

Gênero 12 ? espécie 2

(Est. 36, figs l-3)

Local tipo: afloramento situado na estrada vicinal para o bairro Bocaína, no sentido
ïejupá, 2 km do trevo de Taguaí.

Estrato tipo: Membro Teresina (25.32 m da base, perfil 188).

Descricão:

Vista lateral: carapaça de tamanho pequeno, com elevada relação c/A = 2.30, contorno
oval alongado e maior altura posterior. Valva esquerda maior que a valva direita, ao
longo das margens livres. A observação do grau de recobrimento ventral é prejudicada,
entretanto, pêla ¡ncrustaçäo de sedimentos. Margem dorsal levemente arqueada,
relativamente curta com ângulos dorsais arredondados, em especial o anterior,
conferindo nítida continuidade na passagem às margens anterior (em maior grau) e
posterior. Margem anterior com curvatura ampla, mas nâo uniforme, diferenciando-se
em dois segmentos: superior e inferior. o segmento superior descreve arco de maior
curvatura e passa ao segmento inferior, caracterizado por menor raio de curvatura,
nitidamente acima da linha média das valvas. o ponto de maior curvatura da margem
anterior situa-se nitidamente abaixo dessa l¡nha de referência. Margem posterior com
curvatura mais fechada e uniforme com flancos relativamente aplanados e ponto de
ma¡or curvatura s¡tuado ao nível da linha média das valvas e portanto, algo acima da
posiçäo que caracteriza o ponto correspondente na margem anterior. Margem ventral
da valva esquerda muito suâvemente convexa, não sendo possível descrever essa
caracteristica para a valva direita, dada a preservação do espécime neste local.

Vista dorsal: carapaça biconvexa, delgada, maior largura posterior e terminações
anterior, relativamente afilada e de aspecto triangular, e posterior mais arredondada.

Ornamentaçäo: superfície das valvas desprovida de ornamentação.

Dimensões (mm): Comprimento

0.76

Largura

0.33

c/A

2.30

Amplitude de variabilidade: o reduzido número de espécimes não permite reconhecer
variações signifìcativas dos contornos lateral e dorsal das carapaçãs.

Relacões: essa espécie apresenta contorno lateral com características gerais similares
aquelas que caracterizam o morfotipo considerado como jovem da espécie I do gênero
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12. Entretanto, há d¡ferenças básicas quanto à relação c/A, à relação de recobrimento
valvar e ao contorno dorsal da carapaça.

Gênero 13 espécie 1

(Est. 37, figs. i-4)

Local tioo: afloramento situado na margem da Represa xavantes, noroeste de Fartura.

Estrato tipo: Membro Teresina (24.21 m da base (FA-15), perfìl 21).

Descricão:

Vista lateral: carapaçâ de tamanho médio, com relação c/A =, contorno reniforme e
maior altura situada em posiçåo aproximadamente med¡ana. o estado de preservação
das carapaças resulta em dubiedade na interpretaÉo das relaçôes de recobrimento
valvar. A princípio, a valva esquerda se sobressai ao longo das margens livres da
carapaça, havendo entretanto, inversão de recobrimento ao nível da margem dorsal,
onde a valva d¡reita se ressalta em relação àquela. Margem dorsal arqueada, em
especial na valva díreita, apresentando ângulos cardinais ind¡st¡ntos, o que configura
acentuada continuidade na passagem às margens anterior e posterior. Margem anterior
ampla, projetada para frente e para baixo e caracterizada por segmentos superior, com
grande raio de curvatura, e inferior, mais fortemente curvado. Margem posterior com
curvatura mais acentuada e ponto de maior curvatura situado nitidamente aba¡xo da
linha média da carapaça, em posição equivalente a observada para a margem anterior.
Margem ventral reentrante na porção mediana de ambas as valvas.

Vista dorsal: carapaça biconvexa, lenticular, com maior largura mediana e terminações
anterior e posterior moderadamente afiladas.

ornamentação: dada a precária preservaçäo das carapaças, nada se pode concluir
acerca das feições ornamentais (ornamentação fina).

Dimensões (mm): Comprimento

0.67

Largura

0.36

c/A

1.85

Amplitude de variabilidade; mmo referido para a espécie 2, o estado de preservação
das carapaças no afloramento em que se registra a ocorrência de ambas as espécies
permite considerar apenas variações relativas ao contorno geral da carapaça, que se
restringiram a intensidade da reentrância ventral.
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Gênero 13 espécie 2

(Est. 38, figs. 1-6)

Local tipo: afloramento situado na margem da Represa Xavantes, noroeste de Fartura.

Estrato tipo: Membro Teresina (24.21 m da base (FA-1S), perfil21).

Descriçâo:

vista lateral: carapaça de tamanho médio, com relaçäo clA= 1.s2, contorno ovalada e
maior altura situada em posição algo anterior. Valva direita maior que a esquerda,
sendo a intensidade de recobrimento valvar acentuada, provavelmente, face ao
desgaste das carapaças, dificultando a âîacterizaÉo desse parâmetro morfológico.
Margem dorsal algo arqueada, moderadamente inclinada para trás, com comprimento
equivalente a cerca de 215 do comprimento da carapaça. Ângulos dorsais
arredondados, configurando relat¡va continuidade na passagem da margem dorsal às
margens anter¡or e posterior. Margem anterior ampla e uniformemente curvada, com
ponto de maior curvatura situado aproximadamente ao nível da linha média da
carapaça. Margem posterior com curvatura mais acentuada e ponto de maior curvatura
situado pouco abaixo dessa linha de referência. Margem ventral suavemente côncava
em sua porção mediana.

Vista dorsal: carapaça biconvexa, lenticular, apresentando maior largura em posição
mediana e terminações anterior e posterior moderadamente afiladas.

ornamentação: dada a precária preservação da carapaça de feições ornamentais
(ornamentação fina).

Dimensões (mm): Comprimento

0.73

Largura

0.48

ctA

1.52

Amplitude de variabilidade: o estado de preservação das carapaças no único
afloramento em que se reporta a ocorrência dessa espécie nada permite estabelecer.
Variações morfológicas significativas, se restringiram apenas à intensidade da
reentrância ventral e do arqueamento da margem dorsal, nesse caso como reflexo na
relação C/4.

Relacões: não se observa a princípio relações com quaisquer das espécies descritas
para o Membro Ïeresina.



Gênero 13 espécie 3

(Est,39, figs. 1-3)

Local tipo: afloramento situado na margem da Represa Xavantes, noroeste de Fartura.

Estrato tioo: Membro Teresina (24.21 m da base (FA-1S), perfil 21).

Descrição:

vista lateral: carapaça de tamanho médio, com relação ctA = 1 .71 , contorno
semicircular e maior altura em posição aproximadamente mediana. Valva esquerda
maior que a direita, sobressaindo-se ao longo das margens livres, em especial na
região ventral e nos segmentos das margens anterior e posterior que se situam ao nível
e aba¡xo da linha média da carapaça. Na regiäo dorsal, não é evidente o recobr¡mento
de qualquer das valvas. Margem dorsal arqueada, curta, com arco equivalente a cerca
de 114 do comprimento da carapaça e ângulos cardinais arredondados, configurando
uma relativa continuidade na passagem às margens anterior e posterior. Margem
anterior ampla, porém, sem curvatura uniforme, diferenciando em segmentos superior,
com grande raio de curvatura (valva direita) a levemente aplanada (valva esquerda), e
inferior, fortemente curvado. Margem posterior caracterizado por arco menos amplo,
porém igualmente diferenciado em segmentos, definidos por seu raio de curvatura
médio. Assim, são reconhecidos em segmentos inferior, mais fortemente curvado, e
outro superior, de grande raio de curvatura. os pontos de maior curvatura das margens
anterior e posterior situam-se em porções equivalentes, nitidamente, abaixo da linha
média das carapaças. Margem ventral reentrante na porção mediana de ambas as
valvas.

Vista dorsal: carapaça biconvexa, moderadamente larga (maior largura em posição
aproximadamente mediana), apresentando terminações anterior e posterior pouco
afiladas. ornamentaçäo: o estado de preservação näo permite avaliar a ocorrênc¡a de
ornamentação fina.

Dimensöes (mm): Comprimento

0.82

Largura

0.49

ctA

1 .71

Amplitude de variabilidade: não foram recuperados espécimes em número adequado a
observações dessa natureza.

Relações: essa espécie mostra relações com a espécie 1, registrando-se similaridade
quanto ao contorno lateral da carapaça, a nível das margens livres. Entretanto,
diferencia-se quanto ao tamanho da carapaça, largura, em v¡sta dorsal e mars
especificamente quanto ao contorno da margem dorsal, com reflexo na relação c/A e
no curso do segmento superior da margem anterior. Número ma¡or de espécimes seria
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necessano na avaliação de variações de ordem ontogenética que pudesse associar os
morfotipos de ambas as espécies.

Gênero 14 espécie 1

(Est. 40, figs. 1-3 e Est. 41, figs. 1-6)

Local tioo: Pedreira Pau Preto (Município de Taguaí) - Rodovia Fartura-Taquarítuba
(SP-249), no km 12.4, a partir de Taquarituba.

Estrato tioo: Membro Teresina (0.60 m da base, pedil 16).

Descricão:

Vista lateral: carapaça de tamanho pequeno, com relação ct{ = 2,11 , contorno
subtrapezoidal alongado e maior altura situada ao nível do ângulo cardinal anterior.
Valva direita maior que a esquerda, recobrindo-a nitidamente apenas ao longo da
margem dorsal. Essa se mostra mu¡to suavemente arqueada (subretilínea),
moderadamente inclinada para trás, apresentando ângulo cardinal arredondado (em
especial o posterior), mas nítidos e com comprimento equivalente a metade do
comprimento da carapaça. Margem anterior caracterizada por curvatura ampla, mas
não uniforme, o que leva à diferenciaçäo de um segmento superìor, com grande raio de
curvatura, algo aplanado, e outro inferior mais fortemente curvado (menor raio de
curvatura). Margem poster¡or apresenta curva menos ampla, porém algo mais uniforme,
situando-se o ponto de maior curvatura nitidamente abaixo da linha média da carapaça
em posiÉo pouco inferior aquela verificada para a margem anterior. Margem ventral
suavemente côncava em ambas as valvas, sendo essa característica melhor observada
entretanto, na valva direita.

Vista dorsal: carapaça biconvexa, moderadamente delgada, com flancos aplanados,
subparalelos e terminações anterior e posterior arredondadas a algo truncadas.

Ornamentação: não são observadas feições ornamentais.

Dimensões (mm): Comprimento

0.79

Largura

0.37

C/A

2.11

Amplitude de variabilidade: os morfotipos analisados revelam variações relacionadas
aos seguintes parâmetros:

1) intensidade da reentrância ventral, que pode se apresentar apenas insinuada,

2) contorno da carapaça em vista dorsal, de modo que o aplanamento dos flancos dá
lugar a um contorno uniformemente biconvexo, com maior largura algo posterior.
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Ainda com relação a Amolitude de variabilidade da espécie, deve-se ressaltar os
morfotipos registrados na Est. 4'1, figs. 1-3 que apresenta as mesmas características
gerais de contornos lateral e dorsal, porém sob relação c/A significativamente menor e
largura mais acentuada. Seria necessário nesse caso, maior número de exemplares
para subsidiar relaçöes associadas a eventuais variações de ordem ontogenética.

Gênero 15 espécie 1

(Est. 42, figs. 1-6 e Est. 43, figs. 1-4)

Local tioo: afloramento situado na margem da Represa Xavantes, noroeste de Fartura.

Estrato t¡po: Membro Teresina

Descrição:

carapaça de tamanho grande, recuperada apenas como valvas isoladas (valva
esquerda) de diversos estágios ontogenét¡cos. para as mesmas observam-se as
características que se seguem:

vista lateral: carapaça de contorno ovalado, com relação c/A = 1.4s, maior altura em
posição anterior. Margem dorsal levemente arqueada, com comprimento equivalente a
cerca da metade do comprimento da carapaça e ângulos card¡nais muito mal definidos,
o que confìgura relativa continuidade na passagem às margens anterior e,
particularmente posterior. Margem anterior com curvatura ampla e relativamente
uniforme, situando-se o ponto de maior curvatura ao nível da linha média da carapaça.
Margem posterior com curvatura pouco mais acentuada, mas ainda relativamente
uniforme, e ponto de maior curyatura algo abaixo daquela linha de referência. Margem
ventral nitidamente convexa, embora tendendo a se mostrar aplanada em sua porçäo
mediana.

Vista dorsal: as valvas apresentam-se notadamente infladas, situando-se o ponto de
maior largura em posição levemente posterior. constrições paralelas às margens
anteÍ¡or e posterior e próximas as mesmas delimitam a região mais inflada da carapaça.

ornamentação: a maioria dos espécimes não parece apresentar qualquer t¡po de
ornamentação- Localmente, säo observados "poros" como aberturas múltiplas.

Dimensões (mm): Comprimento

0.49

Largura

0.33

CIA

1.45

Amplltude de variabilidade: os diversos espécimes analisados sugerem que a
variabilidade da espécie (valva esquerda) esteja restrita aos seguintes aspectos:
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1) contorno da margem ventral de indivÍduos adultos, que pode apresentar grau de
aplanamento variável em sua porção mediana ou mesmo desenvolver uma leve
concavidade (Est. 42, fig. 6). Formas jovens possuem, via de regra, maigem ventral
acentuadamente convexa.

2) intensidade do arqueamento dorsal, observando-se morfotipos com margem dorsal
subretilínea.

3) projeção das margens anterior e posterior com referência ao campo central das
valvas. Esta maior projeção, em especial da margem posterior, ao lado de um maior
arqueamento dorsal, resultam em maior relação c/A e no caráter mais âfilado da
região posterior.

A ocorrência e/ou distribuição de "poros" com aberturas, múltiplas não é incluída dentre
os critérios de variabilidade da espécie, uma vez que se relacionam mais
provavelmente ao estado de preservação dos espécimes.

Relacöes: No afloramento situado no reservatório Xavantes, foram recuperadas quase
que exclusivamente valvas isoladas de morfotipos agrupados como gênero 15 espécie
1 (valva esquerda) e gênero 16 espéc¡e 1 (valva direita e, muito localizadamente valva
esquerda), espécies essas de dimensões comparáveis. A h¡pótese de que pudessem
representar efetivamente uma única espécie, com expressivo caráter inequivalve, não
encontraria suporte, em princípio, dada ao fato que exemplares da valva esquerda do
gênero 16 espécie 1 têm contorno significativamente diverso daquele apresentado pelo
gênero 15 espécie 1, como sugerido pelo espécime da Est. 44, fig. 3, único recuperado
até o momento.

Gênero 16 espécíe 1

(Est. 44, figs. 1-5)

Local tipo: afloramento situado na margem da Represa Xavantes, noroeste de Fartura.

Estrato tioo: Membro Teresina

Descricão:

carapaça de tamanho grande, recuperada apenas como varvas isoradas (em sua
maioria da valva direita) de diversos estágios ontogenét¡cos. para as mesmas
obseryam-se as características que se seguem:

Vista lateral: carapaça de contorno subtrapezoidal arredondado, baixa relação c/A =
1.29 e maior altura em posição algo anterior. Margem dorsal arqueada, moderadamente
inclinada para trás, com comprimento equivalente a cerca de 2is do comprimento da
carapaça e ângulos cardinais arredondados, conferindo uma certa continu¡dade na
passagem às margens anterior e, mais âcentuadamente, posterior- Margem anter¡or
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com curvatura ampla, mas näo un¡forme, diferenciando-se em um segmento superior,
de grande raio de curvatura, e outro inferior, mais fortemente curvado. Margem
posterior caracterizada por arco menos amplo, porém igualmente diferenciado em
segmentos definidos por seu raio de curvatura médio. Assim, säo identificados um
segmento inferior, mas fortemente curvado, e outro superior, de grande raio de
curvatura, em padrão similar ao registrado para a margem anterior. os pontos de maior
curvatura das margens anterior e posterior situam-se, respectivamente, ao nível da
linha média da carapaça e pouco abaixo da mesma. A margem ventral é suavemente
côncava em sua porção mediana.

Vista dorsal: as características observadas em valvas isoladas sugerem para a
carapaça um contorno biconvexo, notadamente inflado, com maior largura situada em
posição aproximadamente mediana. A região mais inflada da carapaça é delimítada, em
vista lateral, por leves constrições que, partindo da região ventral mediana, se
estendem pouco acima, subparalelamente à porção inferior das margens anterior e
posterior.

ornamentação: feiçöes ornamentais são representadas por pontuações pouco nítidas,
como resultado, provavelmente, do estado de preservação dos espécimes.

Dimensões (mm) Comprimento

0.38

Largura

0.29

c/A

1.29

Amplitude de variabilidade: os diversos espécimes analisados sugerem que a
variabilidade da espécie (valva direita mais caracteristicamente) se restringem aos
seguintes aspectos:

1) contorno da margem dorsal que varia de leve arqueamento (Est. 44, ftg.1) a
subretilíneo (Est.44, fig. 5), determinando alterações em seu comprimento aparente,
inclinação para a margem posterior, e expressão dos ângulos cardinais e em
especial na relação C/A da carapaça.

2) detalhes de contorno na porção superior da margem anterior, com tendência
variável a aplanamento e mesmo desenvolvimento de uma concavidade ampla e
sutil.

Variaçöes na expressão/ocorrência de feições ornamentais não são incluídas na
Amplitude de variabilidade da espécie, uma vez que se relacionam, possivelmente ao
estado de preservação das carapaças. Da mesma forma, um maior número de
espécimes seria necessário à interpretaçäo dessa natureza.
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RelaÇões: tendo sido essa espécie recuperada como valvas isoladas, em sua maioria
representativas da valva d¡reita, o estabelecimento de relações com outras espécies
torna-se mais difícil. Ainda assìm, observam-se similaridade quanto ao seu contorno
Iateral, se comparado ao gênero 3 espécie 1.

Diferenças signif cativas se associam, entretanto, aos seguintes aspectos:

1) menor tamanho do gênero 3 espécie 1.

2) contorno da carapaça, em vista dorsal, acentuadamente mais inflado no gênero 16
espécie 'l .

3) ausência de reentrância ventral na valva direita do gênero 3 espécie 1.

4) presença de ornamentação fina no gênero 16 espécie 1.

5) margem dorsal ma¡s acentuadamente inclinada para trás, no gênero 3 espécie 1.

6) margem anterior e posterior nitidamente projetadas para baixo, no gênero 3 espécie
1, uma vez que os pontos de maior curvatura de ambas as margens situam-se
abaixo da linha média da carapaça.

A hipótese de que os morfotipos agrupados como gênero ls espécie 1 (valva esquerda)
e gênero 16 espécie 1 (valva direita e, muito localizadamente valva esquerda) fossem
representativos, em verdade, de uma única espécie, com forte caráter inequivalve, não
encontraria suporte, em princípio, dado ao fato que exemplares da valva esquerda do
gênero 16 espécie 1 têm contorno significativamente diverso daquele apresentado pelo
gênero 15 espécie 1, como sugerido pelo espécime da Est.44, fig. 3, único recuperado
até o momento.
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ICTIOFÓSSEIS

OSTEICHTHYES

Actinopterygii

lctiodonte A
Local tioo: marco quilométr¡co 161,S2S da Rodovia Castello Branco.

Estrato tipo: Membro Serra Alta, nível 1 (2.36 m da base, perfil .1 .l).

Diaqnose: ictiodonte cônico e reto, com superfície lisa.

Descricão: ictiodonte cônico e reto, com superfície lisa. Base reta. pouco comprimido
lateralmente. capuz apicar hiarino ou mais ou menos claro, arongado e agudo-

Amolitude de variabilidade: os ictiodontes do tipo A apresentam variaçöes na proporção
de suas dimensóes, tamanhos e formas dos capuz, os quais incluem tipos pequenos e
mais alongados, curtos e arredondados, com extremidade apical arredondada e muito
curtos com extrem¡dades agudas. euanto ao padrâo de ornamentação melhor definido
na faces lingual e laterais e menos acentuado na face labial, as variações incluem em
geral diferença na superfície do capuz apical, que se apresenta com leves sulcos e
proeminências, fortemente estriado ou liso. A ornamentação da fuste é mais constante,
principalmente na face lingual, com tubérculos dispostos longitudinalmente em toda a
superfície. os tipos de ornamentação da fuste e capuz, encontrados no morfotipo A,
permitiu o reconhecimento dos seguintes subtipos:

lctiodonte A-1

Ornamentação ao MEV:

Espécime Mp-tc-Mt-1 (Est. 48, fgs. 1, 2 e 3)

Face lingual: tubérculos fusiformes, variando de comprimento de 0.022 a 0.030 mm,
distribuídos longitudinalmente sobre toda a superfície da fuste dentária. Este padrão de
ornamentação estende-se até o capuz ap¡cal, embora tenuemente.

Face labial: tubérculos mais finos e menos salientes, que os observados na face lingual.
o capuz apical mostra o mesmo padrão de ornamentação nas faces laterais, sendo sua
parte central lisa.
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Espécime MP-lG-Ml-2

Face lingual com o mesmo padrão de ornamentação, constituída por tubércuros
fusiformes variando de 0.020 a 0.026 mm de comprimento.

Espécime MP-lG-Ml-3

Face língual com o mesmo padrão de ornamentação, com tênues tubérculos fusiformes
de comprimento variando de 0,014 a o,o2o mm. capuz apical liso, na pârte central e
com ornamentação muito leve, visível nas faces laterais, provavelmente semelhante a
da fuste.

Dimensões(mm): Espécime Altura

MP-tG-Mt-1 1.01

Largura Capuz

0.42 0.25

0.40 0.25MP-IG.MI-2

MP-IG-MI-3

Dimensöes(mm): Espécime

MP-IG.MI-4

1.42

1.09 0.40 0.20

OUTRAS OCORRÊNCIAS

Procedência: marco quilométrico 161, S25 da Rodovia Castello Branco.

Posicão estratiqráf¡ca: Membro serra Alta, nível 3 (2.7s m da base, perfil 1l).

Espécime Mp-tc-Ml-4 (Est. 48, figs. 4_6)

lctiodonte reto e liso. Capuz apical alongado e agudo. Base reta.

Ornamentação ao MEV:

Face lingual com o mesmo tipo de ornamentação descrito, tubérculos com comprimento
variando de 0,025 a 0,030 mm.

Altura

1.31

Largura

0.52

Capuz

o.22

Relacões: RICHTER (1981) descreveu o lctiodonte l-9, como ¡ctiodonte cônico, curvo,
com ornamentação constituída por tubérculos fusiformes e capuz apical estriado
longitudinalmente. o morfotipo A-1 , é um ictiodonte cônico reto, com tubérculos
fusiformes distribuídos longitudinalmente ao longo da fuste e capuz apical com sulcos e
leves proeminências, mais visíveis nas faces laterais, que pela disposição lembram o
padrão da fuste. As diferenças registradas com relação, tanto à forma geral do
ictiodonte como ornamentação do capuz, sugerem tratar-se de novo tipo morfológico.
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lctiodonte A-2

Ornamentação ao MEV:

Espéc¡me Mp-¡c-Ml-S (Est. 49, figs. 1-3)

Face lingual: superfície provavelmente desgastada, com tênues tubérculos, dispostos
longitudinalmente cobrindo toda a superfície da fuste, estendendo-se às faces laterais.
Capuz apical liso.

Face labial: fuste dentária e capuz apical lisos.

Espécime MP-tc-Mt-6 (Est. 49, figs. 4-6)

Face lingual: fuste dentária com tubérculos longos, formando padrão entrelâçado, por
toda extensão abaixo do capuz apical liso.

Face labial: poucos e mal definidos tubérculos, dispostos longitudinalmente na fuste e
capuz apical liso.

Espécime Mp-tc-Mt-7 (Est. S0, figs. 1-3)

Face lingual: fuste dentária ornamentada com tubérculos fusiformes dispostos
longitudinalmente e capuz apical liso.

Face labial: mesmas característicâs.

Espécime MP-lc-Ml-8

Face lingual: pequenos tubérculos fusiformes, dispostos longitudinalmente por toda a
superfície da fuste dentária, abaixo do câpuz ap¡cal liso.

Face labial: fuste ornamentada com tubérculos fusiformes, mais longos e estre¡tos que
os da face lingual e capuz liso.

Espécime MP-lG-Mt-9

Face lingual: fuste dentária com tênues tubérculos dispostos longitudinalmente em toda
superfície e capuz apical liso.

Face labial: mesmas características.

Espécime MP-lc-Mt-10 e Espécime Mp-tG_Mt_1 1

Face lingual ornamentada com fortes tubérculos fusiformes dispostos longitudinalmente
na fuste e com capuz apical liso.
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Dimensões (mm): Espécime

MP-IG-MI-5

MP.fG-MI-6

MP-IG-MI-7

MP-IG-MI-8

MP-IG-Mf-9

MP_tG-Mt_10

MP_tc_Mt-11

Altura

1.00

1.18

1.18

155

1.50

0.99

1.32

Largura

0.37

0.45

0.48

0.60

0.60

0.35

0.35

Capuz

0.1 5

o.17

0. 18

0.28

0. 18

0.25

o.23

Relacões: o morfotipo A-2 mostra o mesmo tipo de ornamentação apresentada pelo
lctiodonte l-9, descrito por RICHTER (1983), caracterizada por tubérculos distribuídos
longitudinalmente, ao longo de toda superfície externa abaixo do capuz apical liso.
Entretanto, morfotipo A-2, é cônico e reto, enquanto o t¡po l-9 tem forma sigmoidal.

lctiodonte A-3

Procedência: marco quilomél¡ico 162 da Rodovia Castello Branco.

Posicão estratiqráfca: Membro Serra Alta, (topo).

Descrição: ictiodontes retos, alongados e lisos. capuz com extremidades arredondadas.
Bases retas.

Ornamentaçâo ao MEV:

Espécime Mp-lG-Mt-12 (Est. 50, figs. 4_6)

Face lingual: fuste com tubérculos fusiformes, em alguns locais muito delgados, com
comprimento variando de 0.017 a o.oz4 mm, dispostos longitudinalmente na superfíc¡e.
Capuz apical fortemente estriado.

Dimensões(mm): Espécime Altura

MP-tc-Mt-12 1.11

Largura

0.45

Capuz

0. 18

Relações: o morfotipo A-3 apresenta o mesmo tipo de ornamentação apresentado pelo
morfotipo l-8, descrito por RICHTER (1983), caracterizado por tubérculos fusiformes
distribuídos longrtudinalmente ao longo de toda superfície da fuste e capuz estriado.
Entretanto, o morfotipo A-3 é cônico e reto, enquanto o ictiodonte l-9 tem forma geral
curva.
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lctiodonte aff A
Procedência: afloramento situado a 200 m da Rodovia padre Donizett¡, na estrada de
ferro, do lado direito da estrada, distante 600 m do trevo de Tambaú.

Posicão estrat¡gráf¡ca: Formação Corumbataí ('1.74 m da base, perfil S).

Descrição: ictiodonte reto com superfície lisa. Base inclinada na direção lábioJingual.
capuz curto e arredondado. Extremidade d¡stal da fuste aparentemente com pequeno
anel.

Dimensöes (mm): Espécime

MP-IG-M¡-13

MP-tG-Mt-14

MP-tG-Mt-15

MP-tG-Mt-16

Altura

0.8s

1.10

0.80

1.22

Largura

0.35

0.50

0.40

0.58

1.10

0.90

0.40

0.65

Capuz

0.09

0. 10

0.10

o.12

0.50

0.30

0.20

0.20

lctiodonte B

Local tioo: marco quilométrico 161,S25 da Rodovia Castello Branco.

Estrato tioo: Membro Sera Alta (topo), nível 1 (2.36 m da base, perf¡l 1i).

Diaqnose: ictiodonte cônico e reto com superfície holo ou hemicostelada, podendo no
segundo caso, a face labial ser ampliondulada ou estrictondulada.

Descricão: ictiodonte com superfície holocostelada, com costelas longitudinais na fuste,
contínuas desde a base da cúspide até o limite inferior do capuz apical, tornando-se
imperceptíveis nesta região. capuz apical liso, alongado e suavemente agudo.

Dimensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP-tG-Mt-17

MP-tG-Mt-18

MP-tG-Mt-19

MP-lG-Mt-20

Espécime MP-lc-Mt-21

lctiodonte hemicostelado com face labial ampliondulada.

Dimensöes (mm) 'Espécime Altura

Capuz apical longo e agudo.

Largura Capuz

1.62
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OUTRAS OCORRÊNCIAS

Procedência: marco quilométr¡co 161, 52S da Rodov¡a Castello Branco.

Posição estratiqráfica: Membro Serra Alta, nível3 (2.75 m da base, perfil 11).

Espécime MP-lc-Ml-22

lctiodonte holocostelado com costelas pronunciadas na face lingual e quase
imperceptíveis na face labial.

Dimensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP_tc_Mt_2z 1.67 0.60 0.30

Espécime MP-lG-Ml-23

lctiodonte hemicostelado com costelas bem pronunciadas e estreitas nas faces lÍngual e
laterais. Pouco comprimido lateralmente. Base pouco inclinada em direção lábioJingual.
Capuz com ápice curto e arredondado.

Dimensões (mm) Espécime Altura Largura Capuz

MP-fc-Mt-23 2.90 0.30 0.30

Procedência: marco quilométrico 162 da Rodovia Castello Branco.

Posição estratiqráfica: Membro Sena Alta (topo)

Espécime MP-lc-Ml-24

lct¡odonte holocostelado com costelas pronunciadas e estreitas nas faces lingual e
laterais. Base reta. Capuz apical alongado e agudo.

Espécime MP-IG-Ml-25

lctiodonte holocostelado com costelas longitudinais contínuas na face labial e tênues na
face lingual. Capuz apical muito curto e bem anedondado.

Espécimes MP-tG-Mt-26 e Mp-tG-Mt-27

Hemicostelados com faces labiais amplionduladas. Bases retas e largas. capuzes com
extremidades arredondadas.
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D¡mensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP_tG_Mt_24 2.42 0,80 0.50

MP-tc_Mt_2s 1.80 0.60 0.10

MP]c_Mt_26 2.20 1.00 0.20

MP-tG-Ml-27 1.70 0.60 o.25

Procedência: afloramento situado a 200 m da Rodovia padre Donizetti, sob a ponte, do
lado direito da estrada no sentido santa Rosa do viterbo - Tambaú, distante 600 m do
trevo de Tambaú.

Posicão estratiqráf¡câ: Formação Corumbataí (1.74 m da base, perf¡l S).

Espécime MP-IG-Ml-28

lctiodonte hofocostelado, com costelas tênues nas faces lingual e laterais. Face labial
estrictondulada. Base reta. Capuz apical com ápice arredondado.

Espécime MP-tc-Mt-2g (Est. 51, figs. 1-3)

lctiodonte holocostelado com faces labial e laterais com costelas descontínuas e face
lingual com costelas melhor definidas da região média ao limite inferior do capuz. Base
inclinada. capuz curto com ápice arredondado com limite inferior delimitado
aparentemente com pequeno anel.

Ornamentação ao MEV:

Face lingual: sem padrão de ornamentação, provavelmente por tratar-se de molde.

Espécime MP-tG-Mt-30: (Est. 52, figs. i-3)

lctiodonte com superfície holocostelada, com costelas estreitas e contínuas nas faces
língual e laterais, tornando-se um pouco mais largas na face labial. capuz curto e i

arredondado. Extremìdade distal da fuste aparentemente com pequeno anel.

Ornamentação ao MEV:

Face lingual: sem padrão de ornamentação, provavelmente por tratar-se de molde.

Espécime MP-lc-Ml-31

lctiodonte hemicostelada com face labial lisa e face lingual com costelas largas. Base
reta. Capuz curto com ápice arredondado.
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Espécime MP-lG-Ml-32

lctiodonte holocostelado com costelas pronunciadas e estre¡tas. Base inclinada
lateralmente. Capuz curto e arredondado.

Espécime MP-lc-Ml-33

lctiodonte holocostelado com costelas estreitas nas faces l¡ngual e labial. Base reta.
Capuz muito curto e arredondado.

Espécime MP-lG-Ml-34

lctiodonte holocostelado. Base lateralmente inclinada . capuz curto e com ápice
arredondado.

Dimensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP-tc-Mt-28 0.90 0.s9 0.10

MP-tc-Mt-2g '1,26 0.52 0.12

MP-tc-Mt-3o 1.06 0 50 0.08

MP-tc-Mt-31 1.15 0.49 0.10

MP-tG-Mt-32 1.00 0.39 0.10

MP-tc-Mt-33 1.00 o.4o 0.10

MP-tG-Mt-34 1.20 o 50 0.10

Amplitude de variabilidade: ornamentação das cúspides, sendo holocostelado com
costelas mais pronunciadas na face lingual e tênues na face labial, podendo também
ocorrer o inverso, com a face lab¡al com costelas longitudinais contínuas e a face lingual
com costelas pobremente definidas. Esse tipo pode também apresentar-se
hemicostelado, com costelas bem pronunciadas nas faces lingual e laterais, ou ainda
com faces labiais amplionduladas, pode também apresentar-se com face labial lisa e
face lingual com costelas largas.

lctiodonte C

Local tipo: marco quilométrico 161,525 da Rodovia Castello Branco.

Estrato t¡po: Membro Serra Alta, nível 1 (2.36 m da base, perfil 11).

Diaqnose: ictiodonte cönico e curvo, com superfície lisa.

Descricão: ictiodonte conico, curvo e com superfície lisa. capuz apical longo e agudo.
Base reta.
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Amplitude de variabilidade: os morfotipos apresentam variações pr¡ncipalmente no grau
de curvatura- o padrão de ornamentação da fuste e capuz apical também apresentam
diferenças, permitindo o reconhecimento dos seguintes subtipos:

lctiodonte C-1

Ornamentaçáo ao MEV:

Espécime Mp-lc_Mt_3S (Est. 53, figs. 1_3)

Ëace lingual: fortes tubérculos fusiformes distribuídos longitudinalmente até limite
inferior do capuz. capuz apical com estrias e saliências, muito leves, mais visÍveis na
face lateral, com disposição que rembra o padrão de ornamentação da fuste.

Espécime Mp-tc,Mt-36 (Est. 53, figs. 4_6)

Descricão: ict¡odonte fortemente curvo, pouco deprimido e lateralmente. Base reta.
Capuz apical alongado com extremidade aguda.

ornamentação da face ringuar ao MEV do mesmo tipo já descrito para o espécime Mp-
lG-Mt-35.

Espécime Mp-tc-Mt-37 (Est. 54, fìgs. 1_3)

ornamentação da face lingual ao MEV do mesmo tipo já descrito para o espécime Mp-
tG-Mt-35,

Espécime Mp-lG-Mt_gB (Est. SS, figs. 1_3)

Descricão: ict¡odonte fortemente curvo e liso, em vista lingual mostrando ¡nclinação para
a direita. Base inclinada lateralmente. Capuz alongado de ápice agudo.

Face labial: mesmo tipo de ornamentaçao já descrita, com tubérculos, fusiformes com
comprimento variando de 0.019 a 0.030 mm e largura variando de 0.002 a 0.003 mm,
longitudinalmente dispostos na fuste. capuz apicar com o mesmo tipo de
ornamentação, mas pobremente definida.

Dimensöes (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP_tc_Mt_3s 0.96 0.30 o.1o

MP_tc_Mt_36 1 47 0 48 0.12

MP_tG_Mt_37 0.83 0.31 0.15

MP-tG_Mt_38 1.06 0.36 0.21
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Relações: o morfotipo c-1 apresenta o mesmo tipo de ornamentaso da fuste, que o
ictiodonte l-8, com tubérculos dispostos long¡tudinaf mente ao longo de toda sua
superfície. Entretanto, nesse tipo, o c¿rpuz é estriado, contrastando com o padrão
descrito para o morfotipo C-1 .

OUTRAS OCORRÊNCIAS

Procedência: marco quilométrico 161, S25 da Rodovia Castello Branco.

Posição estratiqráf¡ca: Membro Serra Alta, nível g (2.7s m da base, perfil 1 1).

Espécime MP-tG-Mt-3g (Est. 54, figs. 4-6)

Descricão: ictiodonte fortemente curvo, pouco deprimido e lateralmente. Base reta.
Capuz apical alongado com extremidade aguda.

ornamentação da face lingual ao MEV do mesmo tipo já descrito para o es¡Écime Mp-
lG-Mt-s5.

Dimensões (mm) Espécime

MP-lG-Mt-39

Dimensões (mm) Espécime

MP_tG_Mt_40

lctiodonte C-2

Ornamentação ao MEV:

Espécime MP-lc-Ml-40

Face lingual: na parte mais basal do dente oconem, tubérculos fusiformes espaçados,
entretanto na maior parte da fuste os tubérculos agrupam-se formando fe¡xes
irregufares longitudinais, em alguns locais superpostos, esse padräo parece prolonga-
se pelo capuz, de forma muito tênue, mais visível nas faces laterais.

Face labial: o espécime foi totalmente pulverizado, durante a segunda metalização.

Altura

090

Largura

o.42

Largura

0.29

Capuz

0.'13

Capuz

o.20

Altura

1.63

Relacão: náo foi possível estabelecer relação com outros morfot¡pos, embora o
lctiodonte l-10 descrito, por RICHTER (1983), como ictiodonte curvo, com tênues
costelas long¡tud¡nais na fuste e capuz apical liso, apresente tubérculos ao longo de sua
superfície, inclus¡ve nas costelas- A ausência de documentação fotográfica, do
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ictiodonte l-10, difìculta maior acuidade nas comparações, mas tudo indica trata-se de
morfotipos independentes.

lctiodonte C-3

Ornamentaçäo ao MEV:

Espécime MP-tc-Mt-41 (Est. SS, fìgs. 4_6)

Face lingual: ornamentada com tubérculos pequenos fusiformes, dispostos
longitudinalmente por toda fuste dentária. capuz apical levemente estriado.

Face labial: o espécime foi pulverizado, durante a segunda metalização.

Dimensöes (mm) Espécime Altura

MP_tc_Mt_41 1.05

Dimensões (mm): Espécime Altura

MP-tG-Mt42 1.80

Relacão: o morfotipo c-3 apresenta o mesmo tipo de ornamentação do ictiodonte l-8,
descrito por RICHTER (1983), com fuste com tubérculos fusiformes, distribuídos
longitudinalmente abaixo do capuz estriado, trata-se portanto, do mesmo morfotipo,
mas a ausência de documentação fotográfica impede maior acuidade nas
comparações.

Ictiodonte C-4

Ornamentação ao MEV:

Espécime MP-lG-Ml-42

Facæ lingual: superfície lisa e capuz apícal estriado longitudinalmente.

Largura

o.29

Largura

0.50

Capuz

0.16

Capuz

0.25

Relacäo: o morfotipo c-4 apresenta superfície da fuste lisa, assim como, o ictiodonte l-
3, descrito por RICHTER (1981), entretanto, nesse caso não há referência a
omamentação do capuz apical, impedindo sua correlaçäo. contudo, essa mesma
autora (1983), registrou o tipo c, com ictiodonte de forma geral curva, com superfície e
capuz lisos, permit¡ndo inferir que se trata do mesmo morfotipo l-3. Assim,
pressupondo-se que o capuz seja liso, trata-se de morfotipo diferente do tipo c-4.



OUTRAS OCORRÊNCIAS

Procedência: marco qu¡lométr¡co .161, 52S da Rodovia Casteflo Branco.

Posicåo estratiqráfìca: Membro serra Alta (topo), nível 3 (a2.7s m da base, perfil 11).

Descricäo: ictiodonte levemente curvo e liso, pouco deprimido lateralmente. Base reta.
Capuz apical com extremídade arredondada.

Espécime Mp-lc-Mt-43 (Est. 56, figs. 4_6)

Face lingual com tubérculos fusiformes, maf definidos, dispostos longitu<Jinalmenie na
superfície rugosa da fuste dentária. capuz apical com fortes costelas longitudinais,
recobertas por f¡nas estrias, que pela disposição, lembram o padrão de ornamentação
da fuste.

Dimensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP_tc_Mt-43 0.83 0.27 0.1s

lctiodonte C-5

Descrição: ictiodonte levemente curvo, liso e pouco comprimido lateralmente. Base reta.
Capuz alongado.

Espécime Mp-tc-Mt-44 (Est. 57, figs. 1_3)

Face lingual: ornamentada com tubérculos com comprimento variando de 0.013 a 0.019
mm e largura variando de 0.001 a 0.003 mm, dispostos longitudinalmente na fuste
dentária, até abaixo do capuz liso.

OUTRA OCORRÊNClA

Procedência: marco quilométrico 162 da Rodovia Castello Branco.

Posição estratiqráfica: Membro Serra Alta (topo).

Descriçäo: ictiodonte levemente curvo e l¡so. capuz ap¡cal com extremidade aguda.

Dimensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP_tc_Mt_44 0.68 0 16 0.17

A-39



lctiodonte D

Local tioo: marco quilométrico 161 ,S2S da Rodovia Castello Branco.

Estrato t¡po: Membro Serra Alta, nÍvel 1 (2.36 m da base, perf¡l 11).

Diaonose: ictiodonte curvo, hemicostelado, com a superfície da face labial ou uma das
faces laterais lisa.

Amolitude de variabilidade: localização das costelas nas cúspides, provavelmente
relacionada a posição do dente na mandíbura do peixe, assim nas descriçöes serão
mencionadas variações da ornamentação.

Espécime Mp_tc_Mt_4S (Est. 57, f¡gs. 4-6)

lctiodonte hemicostelado com costelas estreitas nas faces lingual e laterais. capuz
curto e com ápice agudo.

Ornamentação ao MEV:

Face lingual: tubérculos fus¡formes distribuídos longitudinalmente na fuste, inclusive nas
costelas até limite ínferior do capuz. capuz apical com estrias e saliências, muito leves,
mais visíveis na face lateral, com disposiçäo que lembra o padrão de ornamentação da
fuste.

Espécime MP-lc-Mt46

lctiodonte hemicostelado com costelas bem pronunciadas e estreitas nas faces lingual e
laterais. Pouco comprímido lateralmente. Base pouco inclinada na direçäo lábio-lingual.
Capuz com ápice curto e arredondado provavelmente por desgaste.

Espécime MP-lG-Mt-47

lctiodonte hemicostelado, com uma face lateral lisa. A face lateral oposta apresenta
costelas estreitas pronunciadas que se estendem na face lingual. Base larga incl¡nada
Iateralmente.

Espécime MP-|G-MI4B

lctiodonte levemente curvo e liso, hemicostelado com face labial lisa. A face lingual
apresenta costelas muito tênues, mas perceptíveis no seu limite inferior de aspecto
ondulado. Base inclinada em relação às faces lábioJingual. capuz alongado e agudo.
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Dimensöes (mm): Espécime

MP-lG-Mt-45

MP-tG-Mt-46

MP-fG-Mt-47

MP-tG-Mt-48

Altura

o.26

2.70

2.45

1.00

Largura

0.r0

0.80

100

0.50

Capuz

0.04

0,40

0.35

0.25

OUTRAS OCORRÊNCAS

Procedência: marco quilométrico 162 da Rodov¡a Castello Branco-

Posição estratiqráficã: Membro Serra Alta (topo).

Espécime MP-lG-Ml-49

lctiodonte hemicostelado com uma das faces laterais apresentando costelas bem
características que se prolongam tenuemente nas faces lingual e labial. Base reta.
Capuz apical cufto e arredondado.

Dimensöes (mm): Espécime Altura

MP_tc_Mt_4g 2.60

Dimensões (mm): Espécime Altura

MP_tc_Mt_5o 1.11

Procedência: afloramento situado a 2oo m da Rodovia padre Donizetti, na estrada de
ferro, do lado direito da estrada, distante 600 m do trevo de Tambaú.

Posição eçtratiqráf¡ca: Formação Corumbataí (1.74 m da base, perfil 5).

Espécime MP-lG-Mt-So

lctiodonte hemicostelado com a face labial lisa. Dente lateralmente comprimido, base
inclinada na direção lábiolingual. capuz curto e com ápice anedondado. Extrem¡dade
distal da fuste aparentemente com pequeno anel.

Largura

1.0

Largura

0.40

Capuz

0.28

Capuz
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lctiodonte F

Local tipo: marco quilométrico 161,52S da Rodovia Castello Branco.

Estrato tipo: Membro Serra Alta, nível 1 (2.36 m da base, perfil i 1).

Descricão: ict¡odonte sigmoidal com superfície lisa. Base reta. capuz apical alongado e
agudo.

Espécime MP-lc-Ml-S1

lctiodonte fortemente sigmoidal, liso. capuz apical bem alongado, correspondendo a 1/4
do comprimento da cúspide, com extremidade aguda. Base larga, lateralmente
inclinada.

Dimensöes (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP_tG_Mt_s1 1.20 0.49 0.30

Espécime MP-tG-Ml-52

lctiodonte sigmóide com superfície lisa. Base reta e pouco côncava. capuz bastante
afongado e com ápice agudo.

Dimensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP_tc-Mt_s2 0.71 0.20 o.2o

Amplitude de variabilidade: os morfotipos desse tipo apresentam variaçöes quanto ao
grau de sigmoidalismo, bem como na ornamentação da fuste e capuz apical, permitindo
a diferenciação dos seguintes morfotipos:

lctiodonte F-1

Ornamentação ao MEV:

Espécime Mp-tG-Mt-S3 (Est. 56, f¡gs. 1_3)

Face lingual: ornamentada com tubérculos fusiformes distribuídos longitudinalmente por
toda superfície da fuste. capuz com o mesmo tipo de ornamentação, mais visível nas
faces laterais.



Espécime MP-lG-Mt-s4 (Est. 58, figs. 1-3)

Face lingual: ornamentada com tubércuros pequenos (0,014 a 0,018 mm) fusiformes
distribuídos long¡tud¡nalmente por toda superfície da fuste. capuz apical com tênues
estrias e saliências visíveis nas faces laterais, que lembram a omamentação da fuste,
enquanto a parte central é lisa.

Face labial: durante a metarização pâra fotomicrografia da face labiar, o espécime foi
pulverizado.

Espécime Mp-lc_Mt_SS (Est. 5S, figs. 4-6)

ornamentação da face ringual ao MEV do mesmo tipo do Espécime Mp-rG-Mr-s1.

Espécime: Mp-tG_Ml_S6 (Est. 59, figs. 1_3)

Face lingual: ornamentada com pequenos tubércuros (variando de 0.016 a 0.022 mm)
fusiformes, distribuídos longitudinalmente e capuz apical com tênues estrias,
provavelmente exibindo o mesmo padrão da fuste, com uma das face laterais estr¡ada e
a outra com superfície rugosa.

Dimensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP,tG_Mt_s2 1.00 o.3o 0.10

MP_tc_Mt_s3 1.18 0.38 0.18

MP-tc_Mt_s4 0.99 0.35 o 13

MP_tG_Mt-ss 0.82 0.25 0..t5

MP_tc_Mt_56 0.91 0.28 o.17

lctiodonte F-1 ?

Espécime MP-lc-Mt-S8

lctiodonte acentuadamente sigmoidal, superfície lisa e capucho apical bastante
alongado com extremidade aguda. Base incrinada na direçåo rábio-linguar.

Espécime Mp-tG-Ml-Sg (Est. 60, frgs. 1-3)

Ornamentação ao MEV:

Face lingual: ornamentada com tubérculos fusiformes, mais definidos nas faces lateraís
e da base até aproximadamente 1/3 do comprimento, a partir desse ponto observa_se
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uma faixa central com rugos¡dades descontínuas e o padrão de ornamentação fìca
mais ou menos restrito as laterais. Capuz apical liso.

Relação: provavelmente trata-se de morfotipo relacionado ao ict¡odonte l-9, descrito por
RICHTER (1981), a descontinuidade na ornamentação, restrita à parte central do
ictiodonte, provavelmente foi causada pelo desgaste do exemplar.

lctiodonte F-2

Ornamentação ao MEV:

Espécime: Mp-lG-Mt-S7 (Est. 59, figs. 4_6)

Face lingual: fuste dentária e capuz apical lisos.

Dimensões (mm): Espécime Altura

MP-tc-Mt-sg 1.28

Dimensões (mm): Espécime Altura

MP-tc-Mt-s7 0 84

Dimensões (mm): Espécime Altura

MP-tc-Ml-60 1 11

Largura

0.50

Largura

0.30

Largura

0.37

Capuz

0.18

Capuz

0.16

Capuz

o.25

Relacão: o morfot¡po F-1 apresenta ornamentação semelhante ao ictiodonte I-9,
descrito por RICHTER (1981), consistindo de tubérculos distribuídos longitudinalmente
abaixo do capuz apical liso. A diferença observada diz respeito a tênue padrão de
ornamentação do capuz, contudo, a visualização de tais feiçöes restringe-se às faces
laterais, sob aumento de 1000 X , o que reforça a hipótese de morfotipos semelhantes.

lctiodonte F-3

Ornamentação ao MEV:

Espécime Mp-lG-M1,60 (Est. 60, figs. 4_6)

Face lingual: ornamentada com tubérculos fusiformes de comprimento variando de
0.0'10 a 0.015 mm dispostos longitudinalmente na superfície rugosa da fuste dentária.
Capuz apical com fortes costelas longitudinais.

Relacâo: a ornamentação da fuste desse morfotipo, é semelhante ao do ictíodonte tipo
l-9, entretanto o capuz apresenta fortes costelas longitudinais, enquanto todos os



ictiodontes com forma sigmoidal, descritos, apresentam capuz liso, indicando trata_se
de morfot¡pos independentes.

OUTRAS OCORRÊNC|AS

Procedência: marco quilométrico i62 da Rodovia Castello Branco.

Posicão estratiqráf¡ca: Membro Sena Alta (topo).

lctiodonte G

Local tipo: marco quilométrico 161,SS4 da Rodovia Castello Branco.

Estrato tipo: Membro Serra Alta, nível 1 (2.36 m da base, perfil 11).

Diasnose: ictiodonte sigmoidal, holocostelado ou hemicostelado, podendo nesse
segundo caso apresentar face labial lisa ou ondulada.

Amolitude de variabilidade: os morfotipos apresentam diferentes grau de sigmodismo e
localização das costelas nas cúspides, podendo apresentar-se hemicostelado, com face
labial lisa ou holocostelado, com costelas mais pronunciadas na face lingual.

Espécime MP-IG-Mt-61

lctiodonte levemente sigmoidal, hem¡costelado com a face labial lisa. Na face lingual
apresenta tênues costelas largas e sulcos rasos que se estendem até metade das faces
laterais. Capuz com ápice arredondado_ Base levemente côncava.

Espécime MP-tc-Mt-62

lctiodonte fortemente sigmoidal, holocostelado. costelas estre¡tas e bem pronunciadas
nas faces lingual e laterais, tornando-se mais largas na face labial. As costelas
longitudinais estendem-se da base da cúspide até o limite inferior do capuz apical. Base
inclinada lateralmente. Capuz alongado e de ápice agudo.

Dimensöes (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP_tc_Mt_61 1.50 0.48 0.30

MP_tG_Mt_62 1.53 o.so o 20
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Espécime MP-lG-Mt-63

lctiodonte sigmoidal, hemicostelado com a face labial lisa. As costelas são ma¡s
pronunciadas na face lingual, tornando-se mais tênues lateralmente. capuz de
extremidade aguda. Base larga, inclinada na direção das faces lábio-lingual.

Dimensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP_tc-Mt_63 3. 10 1 .0 0.37

OUTRAS OCORRÊNCIAS

Procedência: marco quilométrico 162 da Rodovia Castello Branco.

Posição estratigráfica: Membro Serra Alta (topo).

Espécime MP-lc-Mt-64

lctiodonte com costelas descontínuas em todas as faces. capuz apical curto
arredondado aparentemente com pequeno anel em sua base.

Dimensöes (mm): Espécíme Altura Largura Capuz

MP_tc_MI_64 1.40 0.50 0.10

Procedência: afloramento situado a 200 m da Rodovia padre Donizetti, na estrada de
ferro, do lado direito da estrada, distante 600 m do trevo de Tambaú.

Posicão estratiqráf¡ca: Formação Corumbataí (1.74 m da base, perfil 5).

Espécime MP-lG-Ml-65

lctiodonte levemente sigmoidal, hemicostelado com face labial lisa. As costelas são
mais pronunciadas na face lingual, tornando-se mais tênues lateralmente. capuz curto
e arredondado. Extremídade distal da fuste aparentemente com pequeno anel.

Dimensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP_tc_Mt_6s 1.57 o.5o 0.1 .t

Drscussão: o capuz desse tipo tem suscitado dúvidas quanto à sua origem WüRDIG-
MACIEL (1975) atribuiu sua forma a perda de dentina. RICHTER et atii (1981)
consideraram que o capuz neste tipo é realmente mais curto.
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lctiodontes sem o capuz apical (A-2 ?)

Procedência: marco quilométrico 161, S da Rodovia Castello Branco.

Posicão estratigráfíca: Membro Serra Alta, nível 1 (2.36 m da base, perfil 1 1).

Descricão: ictiodonte reto e liso sem capuz ap¡cal. Base reta.

Espécime MP-tc-Ml-66 (Est.61, figs. l-3)
Espécime MP-tc-Ml-68 (Est. 63, figs. 1-3)

Ornamentaçäo ao MEV:

Face lingual: ornamentada com tubérculos, fusiformes, dispostos longitudinalmente na
fuste dentária, com limite superior mostrando pequenas fraturas em toda sua extensão,
evidenciando perda do capuz apical.

Dimensóes (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP-fc-Mt-66 1.12 0.53 0.05

MP-tc-Mt-68 1.03 0.50 0.05

OUTRAS OCORRÊNC|AS

Procedência: marco quilométrico 161, S da Rodovia Castello Branco.

Posição estratiqráfica: Membro Serra Alta, nível 3 ( a Z.7S m da base, perfil 1 1).

Espécime MP-lG-Mt-67 (Est. 62, figs. 1-3)

Ornamentação ao MEV semelhante a observada para o espécime Mp-lG-Ml-66.

Dimensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP-tG-Mt-67 0.53 0.20 0.03

Procedência: marco quilométrico 162 da Rodovia Castello Branco.

Posição estratioráfica: Membro Serra Alta (topo).
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Espécime MP-tc-Mt-69 (Est.64, figs. 1-3)

Espécime MP-tG-Mt-70 (Est. 64, figs. 4-6)

Ornamentação ao MEV semelhante a observada para o espécime Mp-lG-Ml-66.

Dimensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP-tG-Mt-69 0.72

MP-lG-Mt-7o 1 10 0.50 0.05

Relacôes: o morfotipo sem capuz (A-2 ?) mostra o mesmo tipo de ornamentação
apresentada pelo lctiodonte l-9, descrito por RICHTER ef a/li (1983), caracterizada por
tubérculos distribuídos longitudinalmente, ao longo de toda superfÍc¡e externa abaixo do
capuz apical liso. Entretanto, morfotipo A-2?, ê cônico e reto, enquanto o tipo l-9 tem
forma sigmoidal.

Discussão: RICHTER ef a/ll (1983) na descrição: do ictiodonte tipo G, chamaram a
atenção para a grande coesão ex¡stente entre a fuste e o capuz apical, o que explicaria
a tendência dos dentes fraturados manterem o capuz apical.

No material estudado há grande quantidade de dentes nesta situação, entretanto, é
possível encontrar capuzes isolados da fuste, num mesmo nível associados, a esse tipo
de dentes, reforçando a hipótese que os mesmos podem ocasionalmente perderem
essa estrutura, fato comprovado por micrografias de vários exemplares que apresentam
os limites superiores da fuste com muitas fraturas (Est. 64, figs. 2 e 5). Assim, a
probabilidade de fratura na região apical é menor, que na área da fuste, mas não
remota, como anteriormente suger¡da.

o,32 0.05
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Phylum Chordata

Super-Classis Gnathostomata

Sub-phyllum Vertebrata
Classis E las mobran ch iomo rp h i

Sub-Classis Chondrichtyes
Infra-Classis Elasmobranchii

Ordo Xenacanthida
Familia Xenacanthidae Fritsch, 1 889

Genus Xenacanfhus Beyrich, 1848

Xenacanthus sp

Procedência: afloramento situado nas margens da Represa Xavantes, noroeste de
Fartura.

Posicäo estratioráfica: Membro Teresina (topo).

Espécime MP-lc-Ml-78 (Est. 73, figs. 1 e 3)

Descriçäo: coroa com três cúspides, sendo uma das cúspides principais e a cuspícula
iniermediária fragmeniadas.

Base de forma losangular de vértices arredondados com bordos laterais retiformes e
abaulados no sentido lingual.

Superfície oral convexa com botão apical ovóide, estendendo-se desde as
proximidades do bordo lingual até a região compreendida entre as cúspides, onde
torna-se mais afilado; ocupando grande área da face oral.

superfície aboral plana com d¡screta concavidade ao redor do tubérculo basal com
forâmens nutritivos mais concenirados na sua região central.

Em vista oclusal observa-se que a cúspide principal desenvolve-se quase
perpendicularmenie à base com leve inflexäo no sentido lábio-lingual. A cúspide
principal apresenta carena mais acentuada, na face mediana, disposta
longitudinalmente do ápice ao colo dentário.

OUTRAS OCORRÊNCAS

Procedência: marco quilométrico 162 da Rodovia Castello Branco.

Posição estratiqráfica: Membro Serra Alta (topo).
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Espécime Mp-tc-Mt-7g (Est 73, fig. 2)

Descricão: coroa com três orifÍcios que pela disposição correspondem a duas cúspides
principais e uma cúspicula intermediária, todos situados na margem labial da base.

Base de bordos arredondados, oval em vista inferior e mais aguçada na região lingual.

superfície oral convexa com as cúspides ocupando 2/3 de sua área total e botão apical
arredondado restrito à região médiolingual da base.

Em vista oclusal a face oral excluindo-se às áreas das cúspides e botão apical
restringe-se a uma faixa estreita inclinada para baixo. Forâmens nutritivos distribuem-se
por toda superfície oral, principalmente ao redor do botäo apical, concentrando-se na
extremidade lingual.

A face aboral está parcialmente preenchida com sedimentos impedindo sua perfeita
visualizaçâo.

Xenacanthus ? sp - Cúspides isoladas

Procedência: marco quilométrico 161, 52S da Rodovia Castello Branco.

Posiçâo estratioráfica: Membro Serra Alta, nível 3 (2.75 m da base, perfil 11).

Espécime Mp-tc-Mt-80 (Est. 74, figs. 1_3)

cúspide esquerda (vista lateral) com duas pequenas costelas situadas na parte média
superior, sendo a costela ma¡s interna bifurcada. Na face labial, também observam-se
duas costelas na mesma altura, média superior, partindo próximo a carena.
Ornamentação da superfícíe da cúspide ao MEV, aparentemente lisa.

Espécime Mp-tc-Mt-82 (Est. 75, fig. 2)

cúspide isolada (vista lingual) com três costelas s¡mples, dispostas por toda a extensão
da cúspide, sendo a interna mais pronunciada, estendendo-se até a superfície oral.

OCORRÊNCA EM OUTRO NÍVEL DO AFLORAMENTO

Procedência: marco quilométrico 161, S da Rodovia Castello Branco.

Posição estratiqráficâ: Membro Serra Alta, nível 1 (2.36 m da base, perfil 11).

Espécime Mp-tc-Mt-83 (Est. 75, fig. 3)

cúspide ¡solada com região apical fragmentada, com très costelas na face labial, sendo
a mediana bifurcada na regiäo superior.
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OUTRA OCORRÊNC|A

Procedência: afloramento situado nas margens da Represa Xavantes, noroeste de
Fartura.

Posição estratiqráfica: Membro Teresina (topo).

Espécime Mp-tG-Ml-81 (Est. 75, fig. 1)

cúspide isolada (vista lingual) com três pequenas costelas, sendo a mediana bifurcada,
que se estendem da região apical até a base da cúspide. Na face labial, também
observam-se três costelas dispostas da mesma forma.

Espécime MP-lc-Mt-84 (Est. 76, fig. 1)

cúspide isolada (vista l¡ngual) aparentemente sem costelas, mantendo em seu limite
inferior fragmentos que a articulavam à regiäo oral.

Espécime MP-tG-Mt-gS (Est. 76, fig. 2)

coroa com duas cúspides, de tamanhos desiguais, desgastadas, não sendo possível a
visualização de costelas. Base arredondada.

Espécime MP-tG-Mt-86 (Est. 77, fig. 1)

coroa com duas cúspides, de tamanhos desiguais, sendo a maior com duas costelas
situadas na parte médio superior e duas outras curtas, internas as mesmas, situadas na
área mais próxima à região apical. Base reta com bordos mais baixos e aflados em
direção à eXremidade lingual. Em vista lateral, observa-se leve inflexäo na região
intermediária as duas cúspides.

Espécime MP-|G-MI-BB e MP-tG-Ml-8g (Est. 78, figs. 1_3)

lctiodonte oblongo. Base oval, com cavidade pulpar estreita. Ao MEV, não foi
observada ornamentação na superfície externa.
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Dentes lndeterminados

lctiodonte L

Local tipo: marco quilométrico 161,52S da Rodovia Castello Branco.

Estrato t¡þo: Membro Serra Alta (topo), nível 3 (2.75 m da base, perfil 11).

Espécime Mp-tc-Mt-71 (Est. 65, figs. i_3 e Est. 66, figs. 1_3)

Descriçäo: ictiodonte cônico, reto, com superfície risa. Base reta, rarga. capuz apicar
muito pequeno, pouco diferenciado da fuste e com ápice agudo.

Ornamentação ao MEV:

Face labial (Est. 6s, figs. r-3) e Face ringuar (Est. 66, figs. 1-3), com fuste risa, apenas
com leves sulcos dispostos longiiudinalmente e capuz apical liso.

Dimensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP_tc_Mt_71 0.66 0.34 0.06

Relacões: o ictiodonte descrito não guarda nenhuma reração com os moffotipos
descritos por RTCHTER (1981).

lctiodonte M

Local tipo: marco quilométrico 16l,S2S da Rodovia Castello Branco.

Estrato tioo: Membro Serra Alta, nível 3 (2.75 m da base, ped¡l 11).

Espécime Mp-tG-Mt-72 (Est. 67, figs. 1_3 e Est. 68, figs. .t_3)

Descrição: ict¡odonte uniformemente arredondado, curto com capuz muito pequeno,
pouco diferenciado da fuste. o limite inferior, mesmo nos indivÍduos fraturados,
conserva parte da placa mandibular, indicando forte sistema de fixação.

Ornamentação ao MEV:

Face labial (Est. 67, figs. 1-3) e Face ringuar (Est. 68, figs. 1-3), com fuste e capuz
apical lisos. o limite inferior do capuz é delimitado por sulco, mais defìnido na face
lingual.

Espécime Mp_tc_Mt_73 (Est. 69, figs. 1_3)

A ornamentação da face rabiar ao MEV é do tipo observado no espécime Mp-rG-Mr-72.
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Espécime MP-tc-Ml-74 (Est. 72, figs. 1_3)

Ao MEV a superfíc¡e da fuste apresenta pontuações punct¡formes un¡formemente
distribuídas.

Dimensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP_tG_Mt_72 0.32 0 35 o.o8

MP-tc-Mt-73 0.i2 0.30 não definido

Mp-lc-Mt-74 0.26 O.24 não definido

Relacöes: o ictiodonte descrito nâo guarda nenhuma relação com os morfotipos
descr¡tos por RICHTER (1981).

lctiodonte M ?

Local tioo: marco quilométr¡co 161,S25 da Rodovia Castello Branco.

Estrato tipo: Membro Serra Alta, nível ,t (2.36 m da base, perfil I 1).

Espécime Mp-tc_Mt_75 (Est. 70, figs. 1_3)

Descrição: ictiodonte cônico, reto, com superfície lisa. Base reta, larga. capuz apical
curto, pouco diferenciado da fuste. A base do dente conserya parte da praca
mandibular, indicando forte sistema de fixação.

Ornamentação ao MEV: face lingual com fuste e capuz apical lisos.

Dimensöes (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP_tc-Mt_7s 0.30 o.24 0.05

Relacão: o espécime guarda estreita relação com o morfotipo r, principarmente na
fixação a restos de mandíbula, indicando provavelmente a mesma função. Entretanto,
ocorre diferenciação na forma geral, sendo o tipo l? mais cônico e com capuz mais
proeminente.

lctiodonte N

Local tipo: marco quilométrico 161,525 da Rodovia Castello Branco.

Estrato tioo: Membro Serra Alta, nível 1 (2.36 m da base, perfil I 1).

Espécime Mp-tc-Mt-76 (Est.71, f¡gs. 1_3)

Descrição: ictiodonte cônico, reto, com superfície lisa. capuz apical curto e diferenciado
da fuste apenas por pequena reentrância no seu limite inferior. Base do dente conserva
parte da placa mandibular, indicando forte sistemade fixação.
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ornamentaçäo ao MEV: face labiâl aparentemente com fuste e capuz apical lisos,
embora próximo a base com poucos vestíg¡os de provável ornamentação.

Dimensões (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP_tc_Mt_76 0.46 o.2B 0.06

Relacão: o espécime guarda estre¡ta relação com o morfot¡pos I e l?, pr¡ncipalmente
quanto à fixação a placa mand¡bular. Entretanto, ocorre apresenta forma mais
alongada que os referidos tipos.

tctiodonte O

Local tipo: marco quilométrico 162 da Rodovia Castello Branco.

Estrato tipo: Membro Serra Alta (topo).

Espécime MP-lc-Ml-77 (lst.72, figs. 4-6)

Descrição: ictiodonte cönico, reto, fraturado na regiâo do capuz apical. Base do dente
conserva parte da área de inserção a placa mandibular.

ornamentação ao MEV: superfície da fuste ornamentada com pontuações alongadas
dispostas em fileiras longitudinais, da base até a região superior da fuste.

Dimensöes (mm): Espécime Altura Largura Capuz

MP-lG-Ml-77 0.77 0.47 regiäo fraturada

Rela@es: o espécime não guarda quaisquer relações com os outros morfotipos
descritos.

Espécime MP-tc-Mt-87 (Est. 77, fig. 2-3)

Dente de elasmobrânquio indeterminado.
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ESCAMA

Classis: PISCES

Ordo: PALAEONTSCTDA

Familia: lncertae fam¡lia

Species: lncertae sedis

Escama P-1

Local tipo: marco quilométrico 161,S25 da Rodovia Castello Branco.

Estrato tioo: Membro Serra Alta, nível I (2.36 m da base, perfil 11).

Descrição diagnóstica: escama paleoniscóide, de forma rômbica. Margens inteiras.
Superfície externa pontuada.

Espécime Mp-lc-ME-1 (Est. 79, figs. I e 2)

Descricão: escama médio-lateral, do lado direito. Dotada de sistema peg-and-socket.
superfície externa com diminutas pontuaçöes. curtas inflexões entre as unidades de
ganoína.

Espéc¡me Mp-lG-ME-2 (Est. 79, figs 3 e 4)

Descriçäo: escama médio-lateral, do lado esquerdo, dotada de sistema peg-and-socket.
SuperfÍcie externa com pontuações, dispostas em fìleiras paralelas às margens. curtas
inflexões entre as unidades de ganoÍna.

Espécime Mp-tc-ME-4 (Est. 80, frg.2-3)

Descricäo: escama latero-caudal do lado esquerdo. Área articular anterior
correspondendo a cerca de 1/10 do comprimento total da escama. superfície externa
coberta por diminutas pontuações punctiformes.

Espécime MP-IG-ME-S (Est. S1, fig.2)

Descrição: escama lateral, com pontuações punctiformes, sendo algumas levemente
mais alongadas no sentido antero-posterior.

OUTRAS OCORRÊNC|AS

Procedencia: marco quilométrico l6l,S25 da Rodovia Castello Branco.

Posicão estratiqráf¡ca: Membro serra Alta, nível 3 (2.75 m da base, perfÌl 11).
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Espécime Mp_tc_ME_6 (Est.81, fig. 1)

Descrição: escama latero-caudal do lado esquerdo- superfície externa com pontuaçöes.
L¡mite posterior da região coberta por ganoína, recortada por ligeiras reentrâncias.

Espécime Mp-tG-M_7 (Est. 82, fìgs. 1 e 2)

Descricão: escama latero-ventral do lado direito. Ângulo antero-dorsal lige¡ramente
pronunciado. Superfície externa com poucas pontuaçóes.

Espécime Mp,tc_ME-B (Est. S2, fig. 3)

Descrição: escama latero-caudal do lado direito. superfície extema com diminutas
pontuações, com inflexões da ganoína, de diferentes tamanhos na mârgem poster¡or.

Espécime Mp-lc-ME_g (Est. 83, fig. 1)

Descrição: escama latero-caudal, do lado direito. superfície externa com diminutas
pontuações punctiformes.

Espécime Mp-tc_ME_10 (Est. 83, f¡g. 2)

DescriÇão: escama latero-ventral do lado direito. Limite anterior da região coberta por
ganoína, recortada por ligeiras reentrâncias.

Espécime: Mp-tG-ME-1 1 (Est. 84, fgs. 1_2)

Descrição: escama latero-ventral do lado esquerdo. superfície externa com pontuações
punctiformes.

OUTRAS OCORRÊNCIAS

Procedência: afloramento situado na estrada vicínal para o porto de areia, distante 2 km
do marco 18,3 km da Rodovia Engenheiro Thomaz Magalhães.

PosiÉo estratigráfica: Membro Teresina (15.47 mda base, perfil 19).

Espécime Mp_tc_ME_g (Est. 80, fig. 1)

DescriÉo: escama raterar, do rado esquerdo. Superfície externa com poucos surcos
presentes na ganoína.

Procedência: afloramento situado na estrada vicinal para Ferraz (antigo leito da ferrovia
Ferraz-Ajapi), 1,5 km da estação de Ferraz (desativada), nas proximidades da chácara
São Pedro (antiga Chácara Cutik).
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Posição estratiqráfìca: Formação Corumbataí (3.40 m da base, perfil 6).

Espécime Mp-tc-ME-14 (Est. 86, figs. 1 e 2)

Descrição: escama latero-ventral do rado esquerdo. superfície externa com grande
número de pontuações diminutas, cuja contigüidade confere aspecto descontínuo à
superfície. Margem posterior fraturada.

Espécime Mp-tc-ME_1S (Est. 86, figs. 3 e 4)

Descrição: escama latero-ventral, do lado direito. superfície externa com pontuações.
Ângulo ântero-dorsal pronunciado.

Esprécimes MP-|G-ME-16, Mp-tG-ME-17 e Mp_tG_ME_18 (Est. 87, f¡gs. 1 a 6)

Descrição: escama médio-lateral do lado direito, de margens lisas. superfície externa
com pontua@es diminutas.

Espécime: MP-tc-ME-19 (Est. BB, figs. 1-2)

Descrição: escama latero-ventral do lado esquerdo, com processo ântero-dorsal bem
desenvolvido. Superfície externa com poucas pontuações.

Espécime Mp-lc_ME_2o (Est. BB, figs. 3-4)

Descrição: escama mediano-dorsal do lado direito. superfície externa com poucas
pontuações.

Espécime Mp-tG-ME_21 (Est. 89, figs. 3 e 4)

Descrição: escama mediano-dorsar do rado direito com poucâs pontuações.

Procedência: afloramento situado a 200 m da Rodovia padre Donizetti, na estrada de
ferro, do lado direito da estrada, distante 600 m do trevo de Tambaú.

Posição estratigráfica: Formação Corumbataí (1.74 m da base, perfil S).

Espécime MP-lG-ME-22

Descrição: escama latero-ventral, do lado esquerdo. superfície externa pontuada.
Margem esquerda fraturada.

Espécime MP-lc-ME-2A

Descricäo: escama latero-caudal, do lado esquerdo. superfície externa com pontuações
e sulcos escassos.
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Relação: as escãmas do tipo p 1 representam, o morfotipo mais frequente e
divers¡ficado, mantendo estreita reração com aquere descr¡to por RTCHTER (.,l981). As
escamas P-1 foram rerac¡onadas por RTCHTER (op. cít.l às escamas de Etonichthys
punctatus, diferenciando-se pela sua margem posterior inteira, em contraposição à
margem serrilhada apresentada por àquela espécie.

Escama P-2

Local tipo: marco quilométrico 161,S2S da Rodovia Castello Branco

Estrato-tipo: Membro Serra Alta, nível B (2.75 m da base, perfil 11).

Espécime Mp_tc_ME_24 (Est. 89, f¡gs. 1 e 2)

Descricão: escama lateral, com poucos sulcos de direção antero-posterior e pontuaçöes
punctiformes mais concentradas na área central da escama.

OUTRAS OCORRÊNC|AS

Procedência: afloramento situado a 200 m da Rodovia padre Donizetti, na estrada de
ferro, do lado direito da estrada, distante 600 m do trevo de Tambaú.

Posicão estratiqráfica: Formação Corumbataí (1.74 m da base, perfil 5).

Espécime MP-tG-ME-2S

DescriÉo: escama raterar. superfíc¡e exerna com surcos escassos. Espécime
fraturado.

Espécime MP-tG-ME-26

Descricão: escama médiolateral, do lado esquerdo. Apresenta sistema de articulação
peg-and-sockef. Ângulo ântero-dorsal ligeiramente pronunciado. superfície externa com
poucos sulcos de direção åntero-posterior. Margem posterior desgastada.

Procedência: afloramento situado na estrada vicinal para Ferraz (antigo leito da ferrovia
Ferraz-Ajapi), 1,5 km da estação de Ferraz (desativada), nas proximidades da chácara
São Pedro (antiga Chácara Culik).

Posicão estratiqráfica: Formaçâo Corumbataí (3.40 m da base, perf¡l 6).

Espécime MP-|G-ME-27

Descrição: escama ratero-caudal, do rado esquerdo. superfície externa com poucos
sulcos de direção ântero-posterior, na região mais lateral. Margem posterior fraturada.
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Espécime MP-tG-ME-28

Descricão: escama raterar do rado direito, com sistema peg-and-sockef. superfície
externa com poucos surcos de direção ântero-posterior. Margem posterior fraturada.

Relação: esse morfotipo, constitue o segundo grupo mais frequente nas assembré¡as
ictiofossilíferas. RICHTER (1981), observou a semelhança dos morfotipos p-2 e p-i,
quanto à forma e ornamentação pontuada, entretanto, no tipo p-2 a superfície eferna
apresenta também surcos, de direção ântero-poster¡or. Assim, a variação na
ornamentação e diferenças historógicas, foram os critérios adotadas pera autora (op.
crf.), para diferenciação dos dois tipos.

Escama p-3

Local tipo: marco quilométr¡co 161,S2S da Rodovia Castello Branco.

Estrato t¡po: Membro Serra Alta, nível 1 (2.36 m da base, perfil 11).

Espécime Mp-lG_ME_2g (Est. 90, fig 1 e 2)

Descricão: escama latero-ventral, do lado direito. superfície externa com costelas
separadas por sulcos de direção ántero_poster¡or, ambos com pontuaçöes.

Espécime MP_|G_ME_3O (Est. 90, figs. 3 e 4)

Descrição: escama latero-ventrar, do lado direito. Apresenta sistema de articuração peg_
and-socket e área anterior de imbricação correspondente a área total. Limite anterior da
região coberta por ganoína, recortada por ligeiras reentrâncias. Ângulo ântero-dorsal
l¡geiramente pronunciado. superfície externa com costeras separadas por sulcos de
direção ántero-posterior, ambos ornamentados com pontuaçöes alongadas nessa
mesma direção.

Espécime Mp-lG_ME_31 (Est. 91, figs. 1, 2 e 3)

Descricão: escama latero-caudal, do lado direito. superfície externa com costelas
subparalelas de direção ântero-posterior, ornamentadas com pontuações alongadas
orientadas nesse mesmo sentido. Limite anterior da região coberta por ganoina,
recortada por ligeiras reentrâncias. Margens inteiras.

Espécime Mp_tc-ME_32 (Est. 92, figs. 2)

Descrição: escama ratero-caudal, do lado direito. superfície externa com costeras
subparalelas de direção ântero-posterior.



OUTRAS OCORRÊNCIAS

Procedência: afloramento situado a 200 m da Rodovía padre Donizett¡, nâ estrada de
ferro, do lado direito da estrada, distante 600 m do trevo de Tambaú.

Posição estratiqráfica: Formaçåo Corumbataí (1.74 m da base, perfil S),

Espécime MP-lG-ME-33

Descrição: escâma médio-lateral, do lado esquerdo. Dotada de sistema peg-and-socket.
ornamentação superficial representada por costelas de direção ântero-posterior e de
contornos arredondados. Margem posterior fragmentada.

Espécime MP-lG-ME-34

Descriçäo: escama mediana. superfície externa com costeras de contornos
arredondados, subparalelas e de direção ântero-posterior. Espécime fraturado.

Espécime MP-lG-ME-3S

Descrição: escama latero-caudal. Margens inteiras. superfície externa mu¡to
desgastada, mas provavelmente com costelas separadas por sulcos de direção ântero_
posterior.

Espécime: MP-lG-ME-36

Descricão: escama mediana do lado direito. Superfície externa ornamentada com
costelas e sulcos de direção ântero-posterior.

Relação: morfotipo que guarda estreita relação com àqueles descritos por RICHTER
(1981), contudo, em apenas um exemprar descrito a autora (op. cit.), descreve
pontuaçöes, presentes nos sulcos. Entretanto, nos espécimes descr¡tos, a
ornamentação constituída por puntuações alongadas no sent¡do antero-poster¡or,
ocorre tanto nas costelas como nos sulcos que as separam. Além disso, dois fatos
chamam a atenção:

1) a presença exclusiva de escamas p-3, nas ocorrências registradas no paraná e
Rio Grande do Sur, em contraposição, a sua associação com outros morfotipos nos
afloramentos de São paulo



2) As escamas P-3 estudadas procedem da porção média da Formação corumbataí
e Membro serra Arta, portanto ocupam posição estratigráfica superior, as
localidades reratadas por RTCHTER (op. cit.) situadas na Formação rrati.

Escama P-3 ?

Espécime: Mp_tG_ME_37 (Est. 92, figs.1)

Descrição: escama ratero-caudar, do rado direito. superfície externa com rargas
costelas subparalelas de direção ântero-posterior.
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Classis: PISCES

Ordo: Coelacanthioa

Familia: lncertae familia

Species: lncertae sedis

Escama C-1 ?

Local tioo: afloramento situado nas margens da Represa Xavantes, noroeste de
Fartura.

Estrato tipo: Membro Teresina

Descrição diaonóstica: forma geral semelhante a de um trapézio escaleno. Margens
longitudinais levemente côncavas medialmente.

Espécime: MP-|G-ME-38 (Est. 93 , figs. 1 e 2)

Descriçâo: escama lateral de forma grosseiramente semelhante à de trapézio escaleno
com plano de simetria ântero-posterior). Margem anterior fraturada na sua porção
inferior. Margem posterior afilada. Superfície eXerna lisa.

Espécime : Mp-tG-ME-39 (Est. 93 , figs. 3 e 4)

DescriÉo: escama lateral de forma grosseiramente semelhante à de trapézio escaleno
com plano de simetria ântero-posterior- Margem anterior recortada por duas
reentrâncias que delimitando um lóbulo mediano arredondado. Margem posterior
oblíqua em relaçâo ao eixo longitudinal da escama, com extremidade afilada. Margens
longitudinais levemente curvas, côncavas na sua porção mediana e sem estruturas
diferenciais, que permitam identificá-las com segurança como dorsal e ventral.
Superfície externa lisa.

Espécime: MP-IG-ME-4O (Est. 94, figs. 1-2)

DescriÉo: escama lateral de forma grosseiramente semelhante à de um trapézio
escaleno. Margem anterior fraturada em sua maior parte. superfície externa l¡sa.

Procedência: afloramento situado na estrada vicinal para Ferraz (ant¡go leito da ferrovia
Ferraz-Ajapi), 1,5 km da estação de F erraz (desativada), nas proximidades da chácara
São Pedro (antiga Chácara Culik).

Posicão estratiqráfica: Formação Corumbataí (3.40 m da base, perfìl 6).

Espécime MP-lc-ME-12 (Est 85, figs. 3-4)



Descricão: escâma laterâl de forma grosseiramente semelhante à de um trapézio
escaleno. Margem anterior fraturada em sua porção mediana. superfície e)aterna
desgastada, aparentemente lisa.

Relação: esse morfotipo assemelha-se externamente a escâma c-l descrita por
RICHTER (1981), como pertencente a um celacantídeo, proveniente da Formação lÍati.
Entretanto, no morfotipo c-1, "a face externa apresenta uma regiäo anterior finamente
estriada, que representa cerca de 2/3 da superfície total. o terço posterior é ocupado
por costelas."

Em contraposiçäo, os espécimes encontrados no Membro Teresina, apresentam-se
com superfÍcies externas lisas, talvez proveniente de desgaste. A possível correlação
entre esses espécimes, mostra que as espécies que as portavam ating¡ram intervalos
mais superiores da seqüência, no Estado de São paulo.

Familia: lncertae familia

Species: lncertae sedis

Espécime : MP-ÍG-ME-41 (Est. 94, figs. 3 e 4)

Descricão: Escama mediana, de margens lisas. superfície externa lisa. Forma geral
arredondada.

Espécime : MP-|G-ME-42 (Est. 95 , figs. 1 e 2)

Descrição: Escama lateral, de margens lisas. superfícies mais próximas às margens
dorsal e ventral lisas, com sulcos na região central. processo articular dorsal, largo.
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COPROLITOS

Tipo A

(Est 97, figs. l-4, Est 98, figs 1-4)

Local-tipo: marco qurlométrico 16'1 ,52S da Rodovia Castello Branco.

Estrato t¡po: Membro Serra Alta, nível 1 (2.36 m da base, perfil 1i ).

Descrição: massas fecais grandes de dois tipos: hemicilíndricas nåo espiraladas e
espiraladas,

os coprólitos hemicilíndricos foram interpretados como segmentos quebrados de
grandes massas fecais. Essa conclusão é substanciada pelas quebras dos ângulos
direitos e falta de afilamento nas extremidades da maioria dos grandes coprólitos. Em
dois exemplares foram encontradas escamas expostas no lado convexo do coprólito
(Est. 97, fig. 4). A similaridade nas dimensöes e a presença de restos de peixes sugere
que sejam fezes de vertebrado predador que se alimentava primariamente de peixes.

os coprólitos espiralados só relativamente pequenos e não contém partes duras
incluídas.

Tipo B

(Est. 99, figs. 1-4 e Est.100, figs l-4)

Descriçáo: coprólitos ovóides ou elipsóides, de cor marrom, com superfície lisa.

oriqem: Embora essas pelotas apresentem-se polidas, não podem ser atribuídas à
abrasão, pois a superfície é muito lisa, o que perm¡te concluir que provavelmente só
fezes mineralizadas.

Tipo C

(Est. 96, figs. 1-4)

Descrição: massas fecais arredondadas de pequenas dimensões

Tipo D

(Est 101, fig l-4)

Descrição: coprólito de formato fusìforme medindo aproximadame nte 4g,7 mm de
altura
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OUTRAS OCORRÊNCIAS

a) Procedência: marco qu¡rométrico 161 ,s2s da Rodovia casteilo Branco.

Posição estratiqráf¡ca: Membro serra Alta, niver 1 (2.36 m da base, perfil 1 1).

Material: coprólitos Tipo A (2S exemplares) e T¡po C (3 exemplares).

b) Procedência: marco quilométrico 161,52S da Rodovia Castello Branco.

Posicão estratiqráfica: Membro Serra Alta, nível 3.

Material:.coprólito: Tipo A (33 exemplares).

Procedência: marco quilométrico 162 da Rodovia Castello Branco.

Posição estratiqráfica: Membro Serra Alta (topo).

Material: coprólito Tipo A (46 exemplares) e Tipo B (9 exemplares).
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FRAGMENTOS BIOGÊI.I ICOS

GRUPO 1

Tipo A

(Est. 102, figs. 1_3 e Est. 103, figs. 1_5)

Local tioo: marco quilométrico 161,S25 da Rodovia Castello Branco.

Estrato tipo: Membro Serra Alta, nível 1 (2.36 m da base, perfil 1 1).

Descrição: fragmento biogênico, semicircular, translúcido, inflado com extremidades
mais proeminentes.

OUTRAS OCORRÊNCHS

Procedência: marco quilométrico 162 da Rodovia Castello Branco.

Posição estratiqráfica: Membro Serra Alta (topo).

Exemolares: 6.

Tipo B

(Est. 104, figs. 1-3)

Local tioo: marco quilométr¡co 161,S2S da Rodovia Castello Branco.

Estrato tipo: Membro Serra Alta, nível 1 (2.36 m da base, perf¡l 11).

Descricão: fragmento biogênico, de forma triangurar, translúcido, moderadamente
inflado, com extremidades proeminentes.

OUTRAS OCORRÊNCIAS

Procedência: marco quilométrico 162 da Rodovia Castello Branco.

Posição estratiqráficâ: Membro Serra Alta (topo).

Exemplares: 2.

GRUPO 2

ïipo A

(Est. 105, fìgs. 1-4, Est. 106, figs. 1-4e Est. 107, figs. 1_4, Est. 108, figs. 1_4, Est. 109,
figs. 1-4 e ESt 'l 10, figs. 1-5).
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Local tipo: afloramento situado na estrada para Angatuba (sp-268), a l,s km da
entrada para a cidade na propriedade do Sr. Fernando Turelli.

Estrato tipo: Membro Teresina (S.40 m da base, perfil l4).

Descrição: fragmentos cilíndricos a subcilíndricos, silicificados, com fina ornamentação
de estrias subparalelas ao comprimento.

Exemolares: 260.

OUTRAS OCORRÊNCIAS

a) Procedência: afloramento situado na estrada v¡c¡nal para a Fazenda santana de
urucaia, 1 km aquém do Ribeirão Batalha, 6 km do trevo de Rio claro, pela Rodovia
Wilson Sinardi, no sentido lpeúna, município de Rio Claro.

Posição estratiqráfica: Formação Corumbataí (1.10 m da base, perfil 7).

Exemplares: 48

b) Procedência: afloramento situado na estrada vicinal para Fenaz (ant¡go leito da
ferrovia Ferraz-Ajapi), 1,s km da estação de Ferraz (desativada), nas proximidades
da Chácara São Pedro (antiga Chácara Culik).

Posicäo estratioráfica: Formaçâo Corumbataí (3.40 m da base, perfil 6).

Exemplares: 13.

Tipo B

(Est- 111, figs. 1-5)

Local tipo: afloramento situado na estrada para Angatuba (Sp-26g), a 1,5 km da
entrada para a cidade na propriedade do Sr. Fernando Turelli.

Estrato tioo: Membro Teresina (S.40 m da base, perfil 14).

Descriçäo: fragmentos silicificados, geralmente alongados, alguns com as bases
bifurcadas, outros parcialmente perfurados nessa região e alguns com amplo orifício
basal e proeminências similares a espinhos.



BIVALVIA

SUBCLASSE ANOMALODESMATA

ORDEM PHOLADOMYOIDA

SUPERFAMÍLIA PHOLADOMYACEA GRAY, 1 847

FAMíLA MEGADESMIDAE VOKES, 1967

GÊNERo - JAcQUESIA MENDEs, 1952

Jacgøesra sp 1

Est. 114, figs. 1-2

Holótipo: Ne lc-1087-l da Coteção tG-SMA.

Local tipo: antiga estrada Rio claro-Piracicaba, 7 km de Rio claro, município de Rio
Claro (Fig. 9, M4).

Estrato tipo: Formação Corumbataí (base).

Desçriçäo: concha de forma retangular, ineqüilátera, com umbo baixo, anterior. Bordos
ântero e póstero-dorsais formando entre si ângulo de 124 a 127o. Bordo ântero-dorsal
curto, encurvado, passando sem limiie à margem anterior. Bordo póstero-dorsal reto,
mais longo, formando ângulo variável de 112 a 125o com a margem posterior truncada
e levemente oblÍqua. Bordo ventral levemente encurvado. carena umbonal encurvada;
estende-se do ápice do umbo ao bordo da concha em direçáo ventro-anal, a partir da
metade da altura, sofre ligeira inflexáo, com espessamento, ou seja, adquire aspecto
sinusado. superfície ornamentada com linhas de crescimento mais pronunciadas
próximo à margem ventral. Morfologia interna desconhecida.

Dimensóes (mm)

Molde interno da valva
esquerda (Holótipo)
Molde externo da valva
esquerda

Espécime Comprimento Altura A/C x 100

tG-1 087-t 16.0 1 1 .0 68.75

675-l 20.o 13.6 68.00

Discussão: os poucos exemplares mal preservados, não permitem estabelecer
diagnose definitiva da espécie. As características utilizadas para determinação
genérica foram concha alongada, ineqüilátera e posteriormente truncada, umbo
pequeno, baixo e anterior. os espécimes, poderiam ser incluídos na espécie Jacquesia
elongata, entretanto, essa espécie apresenta carena umbonal oblíqua, depressão
externa subanterior, ângulo ântero-dorsal agudo e ângulo formando pelo bordo dorsal
e posterior variável de 110 e 14oo, contrastando com carena umbonal encurvada,
bordo anterior convexo, ângulo ântero-dorsal mais arredondado e ângulo de 125o,
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formado pelo bordo póstero-dorsal com margem poster¡or, da espécie '1 . Além disso,
na espécie 1, a altura é constante, enquanto, em Jacquesia etongata, diminui na
porção posterior.

Plesiocyprinella ? sp

Est. 115, figs. 5-B

Local tipo: afloramento situado na estrada vicinal para o porto de areia, distante 2 km
do marco 18,3 km da Rodovia Engenheiro Thomaz Magalhães (SP-287).

Estrato tipo: Membro Teresina (15.47 m da base, Perfil 19, fig. 31).

Diaqnose: concha subtriangular com umbo proem¡nente. Distinta carena umbonal.

Descriçåo: concha subtriangular com carena umbonal posterior bem desenvolvida,
formando bem delimitada área côncava, póstero-dorsal. Umbo prósogiro com bico bem
proeminente. Superfície externa ornamentada com finas lamelas regularmente
espaçadas que aumentam para trás da carena umbonal por interposição.

Dimensöes (mm) Espécime Comprimento Altura A/C x 100

Valva esquerda lc-1091-l 16.0 15.8 98.75

Valvas articuladas fechadas lc-1092-l 16.0 15.8 98.75
(valva esquerda)
Valvas articuladas fechadas lc-1092-l 15.6 15.4 98.71
(valva direita)
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SUBCLASSE HETERODONTA

ORDEM VENEROIDA

SUPERFAMTLIA CRASSATELLACEA FÉRUSSAC, 1 822

FAMÍLA ASTARTIDAE D'ORBIGNY, 1844

SUBFAMíLA PINZONELLINAE BEURLEN, 1954

GÊNERO - PINZONELLA REED, 1932 EM MENDES, 1952

Pinzonella charqueadensrs sp. nov.

(Est. 115, figs. 1-4 )

Holótipo: Ns 1c-604-l da Coleção IG-SMA

Local tipo: vale do Ribeiråo Água Parada, município de Charqueada (Fig. 9, MS).

Estrato tipo: Formação Corumbataí (porçâo superior).

Bè?ilåååðOo nome: let¡n¡zãdÕ de ChårEr.lêãdâ, ãlus¡vo aÕ tÕcâl dè oôorrênc¡ã.

Diagnose: concha transversalmente alongada, umbo subterminal e fraca carena
umbonal. Margens dorsal e ventral subparalelas.

Descrição: concha subretangular, fortemente alongada com comprimento
aproximadamente duas vezes a altura, ineqüilátera e com umbo subierminal. Carena
umbonal fraca delimitando esireita área afilada, mais estreita na margem ântero-dorsal
e alargando-se da metade da concha para a margem posterior, atingindo maior largura
na margem póstero-dorsal. Margem dorsal amplamente convexa. Margem ventral
ligeiramente côncava e aproximadamente paralela com margem dorsal. Margem
anterior arredondada. Margem posterior truncada no seu limite superior e inferior.
Escudo longo e profundo, ocupando aproximadamente a margem dorsal inteira.
charneira da valva esquerda com dente coniforme, bem proeminente e uma fosseta
bem marcada. A valva direita apresenta dois dentes: um lateral relaiivamente longo,
oblíquo ao eixo da charneira e o outro, representado pelo espessamento da margem,
separados por depressão, acima da qual nota-se um pequena fosseta que
provavelmente servia e encaixe a um dente cardinal. A impressão do adutor anterior é
bem pronunciada e situa-se abaixo da margem ântero-dorsal. lmpressão do adutor
posterior e linha palial nåo observados. Superfície externa com lamelas concêntricas
melhor definidas na porção ventral.

Variabilidade: o bordo anterior no exemplar maior é uniformemente arredondado, mas
como exemplar menor e subretilíneo, por outro lado, na primeira forma o bordo
posterior é truncado, enquanto no espécime mais jovem é arredondado.
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Dimensões (mm)

Valva esquerda
Valva direita

A/C x 100

52.68
45.00

Discussão: os dois exemplares foram atribuídos por MEZZALIRA (19s7) a pinzonella
cÍ P elongata, espéc¡e proposta por BEURLEN (1954 ô), para espécimes da Formação
Teresina, Paraná. BEURLEN (op. cit.), discutiu detafhadamente as afinidades entre
essa espécie e Pinzonella illusa e pinzonella neotropica.

RUNNEGAR & NEWELL (i971) colocaram pinzonella elongata em sinonímia com
Pinzonella neotropica, mas a observaçäo da dentição e outros caracteres, de dois
exemplares encontrados num nível próximo ao topo do corumbataí, sugerem tratar-se
de espécie nova de (MEZZALIRA a MARANHAO, no prelo- 1). Em pinzoneila etongata,
o umbo ocupa a terça parte anterior da margem dorsal, a margem ântero-dorsal é curta,
reta e forma um ângulo muito largo e a margem anterior é bem desenvolvida.
Comparativamenle, Pinzonetta charqueadensrs apresenta características diferentes,
das relacionadas, assim o umbo é subterminal, as margens dorsal e ventral säo
subparalelas, a margem anterior não é amplamente projetada e observa-se defìnida
carena umbonal. Quanto às características internas, BEURLEN (op.cit-) observou que a
valva direita apresenta dois dentes cardinais pequenos, subtriangulares e uma fosseta
dentária triangular, bem profunda. A charne¡ra da valva esquerda possui um dente
cardinal coniforme, bem proeminente e pequena fosseta dentária à sua frente.
comparando ambas as descrições constata-se diferença nos caracteres ¡nternos, da
valva direita.

Pinzonella charqueadens¡s lembra, pela forma posteriormente expandida, tanto
Pinzonella neotropica, assunto já adequadamente discut¡do por BEURLEN (op. cit),
como Jacguesia elongata. Mas esta última espécie apresenta umbo subanterior, bordo
anterior mais projetado e a carena umbonal vai do ápice do umbo até o limite inferior da
margem ventral, enquanto na espécie descrita, o umbo é subterminal, a margem
anterior é muito pouco projetada e a carena umbonal vai do ápice do umbo até
aproximadamente a metade da margem posterior. Além disso, os caracteres ¡ntemos
também são d¡ferentes, a charneira de Jacquesia elongata é angulosa, com dente
anterior alongado, oblíquo na valva d¡re¡ta, enca¡xado na fosseta da valva esquerda, a
impressão do adutor anterior é piriforme, profunda e menor que o do adutor posterior.
Portanto, existem tanto diferenças internas como externas entre Jacgues ¡a elongata e
Pi nzonell a ch arq ueade n sis.

Espécime Comprimento Altura

rc-604-t 8.61 9.8
lc-605-t 't 6.0 7.2
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FAMÍLIA INCERTA

GÊNERO COX, 1934

Terraia sp

Est. 113, fig. 2

Local tipo: afloramento situado a 600 m do lado direito da Rodovia padre Donizetti (1,S
km da sede da Fazenda Palmares), d¡stante 7 km do trevo de Santa Cruz das
Palmeiras, no sentido Santa Cruz das Palmeiras-Tambaú.

Estrato tipo: Formaçåo Corumbataí (10.98 m da base, perfil 2, fig 14).

DescriÇão: concha oblonga, com umbo baixo, subanterior, ocupando 1/S do
comprimento da concha. Bordo anterior arredondado, pouco projetado, com leve
depressão med¡ana. Bordo posterior reto, truncado obliquamente. Bordo cardinal, com
segmento póstero-dorsal, reto ligeiramente oblíquo, formando com bordo posterior,
ângulo de 650. Carena umbonal bem definida, curvada em seu limite inferior.

Dimensões (mm) Espécime Comprimento Altura A/C x 100
Molde interno da valva lc-1086-l '1 8.1 8.9 49.17
direita

Discussão: a espécie assemelha-se a Myphoriopsis ma¡fiatis, proposta por REED
(1929, p.31 ), para espécimes coletados no Membro Serrinha. MENDES (19S4)
colocou solenomorpha altissima Holdhaus 1918, lsocyprina curvata Reed 1929 e
Myophoriopsis mañ¡al¡s Reed 1929, entre outras em sinonímra com Terraia altissima
(Holdhaus) Neste trabalho, este autor (op. cit.), discutiu a dificuldade de identificação
decorrente da variabilidade de formas e tamanhos dos indivíduos. RUNNEGAR &
NEWELL (1971), relacionaram so/enomorpha att¡ss¡ma, lsocyprina reducta, Terraiopsis
altissima e Terraia altissima (Holdhaus) cox, como sinônimos de Terraia altissima,
mas não abordaram o problema da sistemática. A diversidade das formas jusiifica, a
proposta de REED (op. cit.) a nível de espécie, necessitando, entretanto, de
reavaliação das coleçöes de bivalves do Membro Serrínha.
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SUBCLASSE PTERIOMORPHIA

ORDEM PTERIOIDA

SUPERFAMÍLIA AMBONYCHIACEA S.A. MILLER, 1877

FAMÍLIA MYALINIDAE FRECH, 1891

GÊNERo - ANTHRACoNAIA TRUEMAN & WEIR, 1946

Anthraconaia ? mezzalirai Maranhão, n.n.

Est. 112, fig.7

Holótipo: Anthraconaia ? sp. indet. MENDES (1949 ), p. 32-33, prancha ll, fig. 3.

Ns 769-l da Coleção lG-SMA.

Local tipo: afloramento situado em frente a Escola superior de Agricultura Luiz Eça de
Queiroz, Piracicaba (SP)- destruído por obras rodoviárias.

Estrato tipoi Formação Corumbataí (base).

Diaonose: concha suboval, alongada, inequivalve. Bordo dorsal côncavo.

Descriçåo: concha suboval, alongada na direção ântero posterior, umbo relativamente
pequeno, baixo, prosógiro, situado mais próximo do bordo anterior. Bordo dorsal
subreto passa para a porçåo posterior em ângulo de 2so. Bordo anterior convexo,
mais curto que o posterior passando em curva suave ao bordo ventral. Na superfície
de ambas as valvas notam-se finas linhas de crescimento. caracteres internos
desconhecidos.

Dimensões (mm)

Valva direita
Valva esquerda

Espécime Comprimento Altura A/C x IOO

lc-769-t 33.0 16.3 49.39
lG-1 '138-t 37.2 19.8 53.22

Discussão: a atribuiçâo do espécime ao gênero Anthraconaia baseia-se no seu
traçado ineqüilátero, equivalvidade, maior altura posterior e umbo reduzido. A espécie
descrita assemelha-se à Anthraconaia subparalela (Hind 189s) do carbonífero da
lnglaterra, distinguindo-se pelo tamanho da concha e pela posição do umbo, mais
próxima da porçäo anterlor.
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? SUBCLASSE PLAEOHETERODONTA

ORDEM MODIOMORPHOIDA
SUPERFAMÍLIA MODIOMORPHACEA MILLER,,1877

FAMÍLIA MODIOMORPHIDAE MILLER, 1 877
GÊNERO - NAIADOPSIS MENdES, 1952

fuaradopsls |amellosus Mendes, 1 952

Est 115, figs.9-10

Parátipo: Ns lG-1093-l da Coleçåo lG-SMA,

Procedência: afloramento situado a I km da Tambaú, no caminho para santa Rosa do
Viterbo, nas proximidades da Cerâmica Cachoeirinha.

Posicáo estratiqráfica: Formação Corumbataí (porção superior, 25 m da base, de
acordo com perfil geológico fornecido por DAL PONTE S, GONÇALVES, 1979, p.764).

Discussäo: MENDES (1952) ao propor essa espécie, dispunha de coleção de valvas
isoladas, mas de nenhum exemplar articulado. Em 1976, Júlio cesar Dal ponte, cedeu
ao Dr. sérgio Mezzalira, dois exemplares com valvas articuladas, que permitiram
complemeniar a descrição de MENDES (op. cit)

o espécime consiste de molde interno de duas valvas articuladas de forma
transversalmente romboidal, com umbo pouco proeminente, terminal. Forte carena
umbonal, dividindo a valva em duas partes: a superior côncava é um pouco menor que
a inferior convexa, que apresenta altura maior. Na parte inferior, observa-se um sulco
pouco definido que parte do umbo até a metade da margem ventral, feiçåo mais visível
na valva esquerda. Bordo anterior uniformemente arredondado e menor que o
posterior. Linha da charneira com sulco relativamente estreito, ocupando posição
ântero-dorsal, que parece corresponder a ligamento anfidético. A impressão do adutor
anterior é arredondada, menor que a do adutor posterior, bem marcada, oval e
localiza-se na posição póstero-dorsal, um pouco abaixo da carena umbonal. Linha
palial simples, com sinus pedial.

MENDES (op. cit.) observou que conjugando as valvas contrárias de indivÍduos
diferentes, elas deixavam entre si uma abertura na parte ântero-ventral, que poderia
corresponder a um sinus bissal. Nos exemplares examinados com valvas articuladas,
fechadas é perfeitamente visível essa feição confirmando a idéia de MENDES (op.
c¡t.).

Dimensões (mm)

Valva esquerda

Espécime Comprimento Comprimento C) Altura
lc-1093-t 35.3 31 .2 21 .2
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(") med¡das realizadas conforme esquema (figurâ 11) fornec¡do por MENDES (1952, p,s9) para essa
espéc¡e.

SUPERFAMíLIA NUCULANACEA H. ADAMS & A. ADAMS, 1858

FAMÍLIA MALLETIIDAE ADAMS, 1858

Anthracone¡lopsis ? petrii sp. nov.

Est. 114, figs. 3-6

Holótipo: Ne774-l da Coleção lc-SMA.

Local tipo: afloramento situado na estrada velha lpeúna-Rio claro, distante B km do
seu cruzamento com a Rodovia washington Luís, a 200 m da margem esquerda do rio
Cabeças.

Estrato tipo: Formação Corumbataí (3.60 m do topo do lrati, perfil 10).

Derivaoão do nome: propõe-se para o espécime a designação de Anthraconeilopsis ?
petr¡i, em homenagem ao Prof. Dr. Setembrino Petri, que através de relevantes
trabalhos contribuiu para o desenvolvimento da geologia e paleontolog¡a no país.

Diaqnose: concha alongada, semielítica, estreitando-se posteriormente. Umbo
pequeno, baixo, subanteríor, levemente opistógiro. Carena umbonal na região
posterior. Superfície ornamentada com linhas de cresc¡mento.

Descrição: concha alongada, afilando-se progressivamente para trás. A margem
anterior é arredondada, ligeiramente pontiaguda; margem posterior truncada. Bordo
ventral com pronunciado sinus na regiåo posterior. charneira angulosa. carena
umbonal posterior, encurvada e arredondada. superfície ornamentada por linhas de
crescimento concêntricas, finas e numerosas, apresentando torção para cima ao
ctuzar a carena umbonal, acompanhando o truncamento posterior. Nos dois lados do
umbo distingui-se finas impressões semelhantes a dentição contínua, do tipo
taxodonte.

Dimensões (mm) Espécime Comprimento Altura A/C x 100

Molde interno de valvas articu- lc-774-l 22.5 13.1 SB 22
ladas (valva esquerda)
Molde interno de valvas articu- lc-774-l
ladas (valva direita)
Molde interno da
esquerda
Molde interno
esquerda
Molde externo
esquerda

valva lG-1088-l

da valva lG-1089-l

da valva lG-1090-l

22.6

29.7

19.0

208

13.0 57.52

15.6 52.52

10.7 56.31

12.4 59.61
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Discussão: a concha externamente assemelha-se a Rioclaroa lefevrei Mezzalira pela
sua forma alongada, estreitando-se posteriormente e umbo baixo, subanterior. Mas
nessa espécie, o ângulo formado pelas porções anterior e posterior do bordo cardinal
é de 160o. A carena umbonal vai do ápice do umbo até a parte inferior da truncatura
anal, formando com o bordo posterior ângulo de 10o. o bordo posterior é curto,
subreto, indo da extremidade posterior da carena umbonal até a parte distal do bordo
cardinal posterior, A linha da charneira é sinuosa e a região umbonal inflada. Na
espécie descrita, as características mencionadas podem ser assim descritas, o ângulo
formado pelos segmentos anterior e posterior do bordo dorsal é de 149o. A carena
umbonal dirige-se do ápice do umbo até a região póstero-ventral. o bordo posterior é
truncado. A linha da charneira é angulosa e a região umbonal é pouco pronunciada.

A espécie lembra Anthraconeilopsis kansana Tasca (McAlester, 196g, pl. 20, figs. 1s-
16) pela forma posteriormente alongada e concha moderadamente inflada. Entretanto,
em Anthraconelopsa ? petrii ocorre bem marcada carena umbonal posterior,
encurvada e a margem anterior corresponde a 1/3 do comprimento do segmento
posterior, enquanto em Anthracone¡lopsis kansana, a margem anterior equivale a2l4 a
314 do comprimento do segmento posterior, sendo portanto maior que no caso
precedente.

INCERTAE SEDIS

Barbosaia roxoi Maranhão, 1986 nomem nudum

Est. 112, fig. 6

Holótipo: Ns 770-l da Coleção lc-SMA.

Local tioo: afloramento situado na estrada velha lpeúna-Rio claro, distante B km do
seu cruzamento com a Rodovia washington Luís, a 200 m da margem esquerda do rio
Cabeças.

Estrato t¡po: Formação Corumbatai (3.60 m do topo do lrati, perfil 10).

Diaqnose: concha subtriangular, oblíqua, estreita na parte anterior e alargando-se
posteriormente. umbo pouco proeminente, subanterior. carinação posterior dúplice
com cristas divergentes.

Descricäo: concha pequena, subtriangular, ineqùilátera, estre¡ta na porção anterior,
carinaçáo posterior dúplice, com cristas divergentes. Bordo anterior curvo, fortemente
convexo. Bordo ventral levemente convexo. A concha apresenta expansão aliforme na
porção póstero-dorsal. A ornamentação consiste de lrnhas de crescimento
subconcêntr¡cas. Estruturas da charneira e marcas musculares desconhecidas,
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Dimensões (mm)

Molde externo da
esquerda

Espécime Comprimento Altura A/C x 1OO

valva lc-770-l 18.7 10.5 56 14

Discussão: a atribuição do espécime a Barbosaia Mendes baseou-se principalmente
nos caracteres diagnósticos mencionados. A concha externamente assemelha-se a
Barbosaia gordoni, espécie descrita por MENDES (1954), para o Estado do paraná.
Mas neste caso o bordo dorsal é anguloso e os bordos são desiguais, formando entre
si ångulo da ordem de 140o. o bordo posterior é convexo e o seu terço superior forma
com o inferior ângulo de 140o. No espécime estudado, os valores säo respect¡vamente
de 1540 e 120o.

A espécie Barbosaia gordoni apresenta carenas divergindo entre si cerca de 2oo e a
carena inferior forma, com a porção posterior, ângulo de Sso (concha prosóclina).

Em Barbosaia roxol o ângulo formado pelas cristas é de 140 e a carena umbonal forma
com a porção posterior de bordo cardinal ângulo de s2o, e em relação à carena
superior o valor desse ângulo é de 38o.

Êm Barbosaia gordoni Mendes, o umbo é submediano, pouco saliente e o bordo
anterior é curvo e pronunciadamente convexo, enquanto que, em Barbosaia roxoi, a
região umbonal é proeminente com umbo submediano, elevando-se acima da linha
cardinal; o segmento ântero-dorsal é concavo e seu comprimento correspo nde a 2t6
da extensão total do bordo cardinal. o ângulo formado pela carena umbonal e a
porçåo anterior do bordo cardinal é de 102o ou seja, maior que aquele assinalado por
MENDES (1954) de aproximadamente 80o para a espécie em comparação.

Na espécie descrita, o índice percentual A/c é de s6,14%, portanto inferior ao
encontrado por MENDES (op. cit.), de 73% para Barbosaia gordon¡.

Barbosaia piracicabensis Maranhão, 1986 nomem nudum

Est.'f 13, figs.36

Holótipo: Ne 773-l da Coleçåo lG-SMA.

Local tipo: arredores de Piracicaba, município de piracicaba.

Estrato tipo: Formação Corumbataí (base).

Derivação do nome: latinizado de piracicaba, alusivo ao local de ocorrência.

Diaqnose: concha trapezoidal, estreita na parte anterior, ineqüilátera, eqüivalve. umbo
proeminente, subanterior. carinação posterior dúplice com cristas divergentes,
ornamentação constituída por linhas de crescimento subconcêntricas. Caracteres da
charneira e outras estruturas internas desconhecidas.
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DescriÇåo: bordo dorsal subanterior com os segmentos anterior e posterior formando
entre s¡ ângulo de aproximadamente 170o. o bordo anterior convexo é mais curto que
o posterior e passa sem limite à margem ventral sinuosa.

o bordo posterior é oblíquo, subreto e truncado na porçäo inferior. A concha apresenta
dúpl¡ce car¡nação posterior, sendo a crista inferior a mais saliente. As carenas
estendem-se do ápice do umbo ao bordo da concha em direçäo ventro-anal,
divergindo entre si num ångulo variável entre 5o e 160. A carena umbonal forma com a
porção anterior do bordo cardinal ângulo de aproximadamente 126o e a crista superior
ângulo de aproximadamente 137o. com a porção posterior do bordo cardinal, os
ângulos formados pela carena umbonal e crista superior são respectivamente de 44o e
mais ou menos 360. os valores do ângulo formado pelos bordos posterior e cardinal
situam-se em torno de 1 00o. Caracteres internos desconhecidos.

Dimensões (mm) Espécime Comprimento Altura
Molde interno de valvas lc-773-l .1S.3 

9.4
articuf adas (valva direita)
Molde interno de valvas lc-773-l 16.4 1i.6

A/C x 100

61.43

70.73
arti-culadas (valva
esquerda)

Discussão: a espécie descrita assemelha-se à Maackia contorta Mendes pela
inequilateraf idade e disposição das carenas umbonais, bordo anterior convexo, bordo
ventral sinuoso e bordo posterior subvertical. Apesar dessas similaridades externas, é
possível distinguí-las, v¡sto que em Maackia contorta Mendes a concha é suboblonga,
inequivalve, mais alta na porçäo póstero-mediana e a linha da charneira é reta,
correspondendo, aproximadamente a 2/3 do comprimento total da valva, enquanto que
Barbosaia p¡rac¡cabens¡s a concha é mais alta na porção posterior e a linha da
charneira é subangulosa 178o, correspondendo ao comprimento total da valva.

A espécie pode também ser comparada com Barbosaia angulata Mendes pela dúplice
carenação e forma da concha estreita na parte anterior alargando-se posteriormente,
Na espécie proposta, entretanto, o bordo posterior é subreto contrastando com o bordo
posterior convexo na porção inferior com ângulo póstero-dorsal projetado, formando
expansão aliforme, além da obliquidade acentuada das carenas, diagnósticas de
Barbosaia angulata. A forma alongada com truncatura posterior bem com a presença
de acentuada carena, sugerem certa analogia superficial com Holdhaus¡e a etongata
Mendes. A ausência de dúplice carinaçäo e a linha cardinal angulosa ou subangulosa
nessa última espécie, são características que asseguram fácil distinção com Barbosala
piracicabensis.
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Local tioo: Km 163 da Rodovia washington Luís, 2 km depois de cordeiróporis, no
sentido do interior para São paufo.

Estrato tioo: Formação Corumbataí (base).

Diaqnose: concha cordiforme, pequena, ineqüirátera e com bem marcado sinus
mediano. umbo proeminente, prosógiro e aproximadamente med¡ano. Bordo dorsar com
os segmentos anterior e posterior formando entre si um ângulo de 1g2o. Bordo anter¡or
convexo, mais curto que o posterior, passando uniformemente à margem ventral. Bordo
posterior, subreto, formando com o segmento dorsar, um ânguro de g2o. A concha
apresenta duas cristas anteriores, sendo a crista mais próxima da margem anter¡or,
pobremente desenvolvida, estendendo-se da regiäo umbonal até aproximadamente a
metade da altura. Na porção posterior ocorem duas cristas bem definidas, d¡vergindo
entre si num ângulo de 14o. Estrutura da charneira e marcâs musculares
desconhecidas.

Dimensões (mm) gspécime Comprimento Altura A/C X l0o
:spécime{ipo (V.E.) tc-609-t 1s.7 12.j ia.ec
Molde interno de valva direita lc-684-l 9.1 6.9 là.AZMolde interno da valva direita lc-691-l iO.2 7.8 76.47
Molde interno da valva direita lc-666_l 7.S 5.2 Og.Sg
Molde ¡nterno da valva esquerda lG-72S-l 1O.2 7.4 72.54Molde externo da valva lc-760-l 7.2 5.8 AO.SS
esquerda

Procedência:

lc-609-l e lG-691-r: Km 163 da Rodovia washington Luís, a 2 km de cordeirópolis.

lc-684-l e lG-666-l: antiga rodovia Rio claro - piracicaba, a 7 km de Rio craro.

lG-725-l: km 241 da antiga rodovia Rio Claro _ Charqueada.

lG-760-l: km 11 da rodovia Rio Claro - piracicaba

Discussão: o encontro de novos exemprares de bivarves procedentes de novos
afloramentos, levaram os autores (MEZZALTRA & MARANHÃO, no prero-2), ao
reestudo de Ferrazia simplicicarínata Mezzalira (19s7); cuja descriçäo baseou-se em
um único exemplar. Registros de outros espécimes com as mesmas características,
permitiram à proposição do novo gênero prefenazia, tendo como espécie- tipo Fenazia
simplicicarinata.

MEZZALIRA (1957) registrou à presença de Fenazia cardinaris na base da Formaçåo
corumbataí, sugerindo uma distribuição vertical maior do gênero da zona Barbosaia
angulata-Anhembia froesi a Zona pinzonella neotropica,Jacquesia bras/lensrs.
Entretanto, todos os espécimes examinados procedentes dos níveis basais, têm
ornamentação mais simples, com menor número de costelas, características mais
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compatÍve¡s com Preferrazia, o que reforça a hipótese de tratar-se de espécie
índependente, precursora de Ferrazia cardinaris, como já preconizado por MENDES
(1962). Por outro lado, na zona pinzonella irtusa-plesiocyprinella carinata, não foram
identificadas espécimes com ornamentação com menor numero de costeras,
corroborando com a idéia de provável evolução.

Variabilidade; os espécimes relacionados apresentam variações na ornamentação, com
ausência ou mudança no número de cristas anteriores. Assim, os exemplares lG-666 e
lG-725 apresentam apenas duas cristas posteriores e nenhuma na região anterior. Em
contraposição, os espécimes rG-760 e rG-609 (horót¡po) apresentam duas cristas
posteriores e uma crista anterior, bem definida. Além disso, os ângulos formadas pelas
margens também apresentam-se variáveis (figura i3), provavelmente por tratar-se de
indivíduos de d¡ferentes estágios ontogenétic,os; na tabela abaixo, o primeiro indivíduo
corresponderia ao adulto e o último a forma mais jovem.

Espécime ângulo a ângulo b ângulo c

lG-609 132c 1300 B2o

lG-725 1300 7go lZOo

lG_691 1490 1160 7Oo

lG-760 1500 1010 1O2o

lG_666 1600 7go B2o

ângulo a = ângulo formado pelos segmentos ântero e póstero dorsal.
ângulo b = ângulo formado pela margem anterior com a margem dorsal.
ângulo c = ângulo formado pela margem poster¡or com a margem dorsal.



vARrAÇÃO NA MORFOLOGTA DE PREFERRAZTA

' 0.5 cm

uScm

' 0.5 cm

A-81

' 05cm

tc -6c 6

1.0cm



Gênero 1 espécie I

Est. 112, fig. 5

Exemplar: Ne 771-l da Coleção IG-SMA.

Local tipo: Km 163 da rodovia washington Luís, 2 km depois de cordeirópolis, no
sentido interior - São Paulo.

Estrato tipo: Formaçäo Corumbataí (base).

Diaqnose: concha pequena, ovalada, ineqüilátera, margem ventral e dorsal
subparalelas, umbo quase terminal, carena umbonal fraca.

Descrição: concha pequena, transversalmente ovalada, ineqüilátera, eqüivalve, valvas
moderadamente convexas. umbo pequeno obtuso, prosógiro, quase terminal e no
mesmo nível da linha cardinal. carena umbonal fracamente definida, estendendo-se
póstero-ventralmente a partir do umbo. Bordo cardinal levemente convexo, bordo
anterior arredondado nos espécimes pequenos, sendo nos maiores obliquamente
truncado na sua porção póstero-ventral; bordo ventral subparalelo ao bordo dorsal;
bordo anterior convexo projetando-se além do umbo. charne¡ra da valva direita com
dente card¡nal único e impressão do adutor poster¡or bem marcada.

Dimensões (mm) Espécime Comprimento Altura A/C x 100
Molde interno da valva esquerda l-771-l 1O.Z 6.3 61.76

Gênero 2 espécie I

Est 112, fig. 3

Holótipo: Ne lc-690-l da Coleção IG-SMA.

Local tioo: antiga rodovia Rio Claro-piracicaba, a 7 km de Rio Claro.

Estrato tioo: Formação Corumbataí (base).

Descricão: concha longitudinalmente alongada, com umbo baixo, mediano. Bordo dorsal
aproximadamente reto. Bordos anterior e posterior encurvados, passando sem limite à
margem ventral. Carena umbonal pronunciada-

Dimensöes (mm)

uma valva esquerda

Espécime Comprimento Altura A/C x 100

lc-690-t 15.5 8.6 55.48

Discussão: A espécie a assemelha-se a Anthraconeilo taffiana (MoALESTER, 1968,
Pl. 1 9, figs. 9-'l 1) pela forma posteriormente alongada, margens anterior e posterior
arredondadas, passando uniformemente à margem ventral, mas nenhum detalhe da
morfologia interna foi observado para estabelecer comparação mais pormenorizada.
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Gênero 3 espécie I

Est. 112, figs. i-2

Holótipo: Ne lc-1OB4-t da Coteção tc-SMA.

Local tioo: antiga rodovia Rio claro-piracicaba, 7 km de Rio claro, município de Rio
Claro.

Estrato t¡po: Formação CorumbataÍ (base).

Diasnose: concha de forma retangurar, ineqüirátera. porções ântero e póstero-dorsaís
formando entre si, ângulo de 1s3o. Margem anterior arredondada expandida passando
suavemente para a margem ventral sinuosa. Bordo posterior subreto formando com
porção póstero-dorsar, ânguro de aproximadamente 960. umbo proeminente,
encurvado, ortogiro situado na terça parte anterior. carinação posterior dúprice, com
cristas divergentes, entre si cerca de 50. A crÍsta inferior é mais rarga, arredondada e
inclinada cerca de 460 em reração ao bordo póstero-dorsar, estendendo-se do umbo a
porção póstero-ventral. superfície ornamentada com linhas de crescimento
concênhicas. varva moderadamente inflada com surco ventrar raso, ¡ncrinado
continuamente da charneira a margem ventral.

Dimensões (mm) Espécime Comprimento Altura A/C x 100
Molde interno da valva esquerda lc-1084-l 2Z.S 13.6 57.14

Discussão: BEURLEN (19s4a) estudando a fauna lrati Velho (serra Alta, do paraná),
assinalou e ilustrou espécime semerhante ao descrito atribuindo-o ao gênero
Parallelodon.

o gênero 3 espécie 1 rembra parailerodon bimodotiratus (DrcKrNS, 1963, pr.a, fgs. 1l-
13), pela distinta carena posterior que divide a concha em duas partes, sendo a área
posterior côncava e com lamelas mais definidas e com maior espaçamento que no resto
da concha' Mas, a margem ventrar é arqueada e o segmento ântero-dorsar equivare a
aproximadamente metade do compr¡mento, enquanto no gênero 3 espécie 1, a margem
ventral é subpararera a margem dorsar, com segmentos ântero e póstero dorsar iguais,
correspondendo a metade do comprimento da concha.

Gênero 3 espécie 2

Est. 112, fig. 3

Holótipo: Ns lc-670-t da Coleção |G-SMA.

Local tipo: antiga rodovia Rio Claro-piracicaba, a 7 km de Rio Claro.

Estrato tipo: Formação Corumbataí (base).
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Descr¡cão: concha de forma subretangular, ineqüilátera com umbo de posição med¡ana,
com ângulo formado pelas porções póstero e ântero-dorsal variando de 1s0 a 161o.
Aurícula anterior larga, com margem arredondada e formando ângulo de 71 a 76 o com
a margem cardinal. Aurícula posterior pouco nítida, margem concava formando ângulo
de 102 a 1030 com a margem cardinar. superfície ornamentada com linhas de
crescimento. Caracteres internos desconhecidos.

Dimensões (mm) Espécime Comprimento Altura A/C x 100
Molde externo da valva IG-670-t 2g.B 17.O 59.02
direita
Molde externo da valva lc-676-l
esquerda

18.7 't0.9 58.28

Discussão: o espÉcime lembra pela forma subretangular com margens cardinais
obtusas e margem dorsal retilínea a espécie parallelodon capiilatus (wATERHousE,
1987' p'136, Pl. 1, 1,, figs 7-B). Nesta espécie, entretanto o umbo ocupa posição
anterior, a margem ventral é levemente arqueada e a aurícula posterior é mais
expandida que a anterior; em contraposição, o espécime descrito apresenta umbo em
posiçáo mediana, margens ventral e dorsal subparalelas aurícula anterior mais bem
definida que a poster¡or, justamente o inverso de parailerodon capillatus.

Gênero 3 aff espécie 2

Est. 112, fig.4

Holótipo: Na lc-690-l da Coleçäo lc-SMA.

Local tioo: antiga rodovia Rio Claro-piracicaba, a 7 km de Rio Claro.

Estrato tipo: Formação Corumbataí (base).

Descrição: concha de forma retangular moderadamente convexa, com umbo s¡tuado
aproximadamente na metade do comprimento. Bordos ântero e póstero-dorsais
formando ângulo de 1620. Aurícula anterior levemente convexa, com extremidade
cardinal aguda formando ângulo de 9so com o bordo dorsal. Aurícula posterior
levemente concava, com exremidade cardinal aguda formando ângulo de 77o com o
bordo dorsal. ornamentação externa e morfologia interna desconhecidas.

Dimensões (mm) Espécime Comprimento Altura A./C x 100
Molde externo da valva lc-690-l 21.6 12.1 56.01
esquerda
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Gênero 4 espécie 1

Est. 1'13, fig. 1

Holótipo: Ne lc-108S-t da Coteção tc-SMA.

Local tipo: afloramento situado na estrada vicinal para Ferraz (antigo leito da ferrovia
Ferraz-Ajapi), 1,5 km da estação de Ferraz (desativada), nas proximidades da chácara
São Pedro (antiga Chácara Culik).

Estrato t¡po: Formação Corumbataí (3.40 m da base, perfil 6).

Diaqnose: concha mitiliforme com umbo subterminal. Margem dorsal subretilínea.
Carena posterior bem definida.

Descrição: concha transversalmente alongada, com umbo subterminal e margem dorsal
subretilínea a levemente côncava na porção ântero-dorsal. Linha da charneira
coresponde a metade do comprimento da concha. carena posterior bem definida,
estendendo-se do ápice do umbo até as proximidades da margem ventral. A carena
demarcada uma área estreita, triangular, semelhante a uma aleta. Margem anterior
curta e arredondada e margem posterior truncâda e subretilínea. superfície e)derna
ornamentada com lamelas mais definidas nas limites da margem póstero-ventral, onde
termina a carena umbonal.

Dimensões (mm)

Valva esquerda

Espécime Comprimento Altura A/C x 100

lc-1085,t 18.7 12.8 68.44

Discussão: essa espécie assemelha-se a Coxesia mezzaliraipela forma mitiliforme com
umbo terminal. Entretanto, a margem dorsal convexa e a margem ventral côncava de
coxesra mezzalirai, contrastam com a margem dorsal subretilínea e margem ventral
convexa da espécie 1. Por outro lado, em coxesia mezzalirai, a carena vai do ápice do
umbo até a margem póstero-ventral, mas na espécie I , a carena ocupa posição
superior, dirigindo-se do ápice do umbo até o limite superior da margem posterior, sem
entretanto alcançáJa.



ORDEM CHARALES

FAMÍLIA POROCHARACEAE GRANBAST

SUBFAMíLIA STELLATOCHAROIDEAE GRANBAST

GÊNERO LEONARDOSIA SOMMER

Leonardosia iangel Sommer, 1 954

(Est. 122, figs. 1-4 e Est. 123, figs. 1-3).

Descricão: gyrogonites esferoidais, largos, medindo 6 mm de altura e 7 mm de largura,
com base e topo largos. O enrolamento das espiras na base originam uma pequena
coluna que confere as gyrogonites, aspecto semelhante âo topo. Espiras largas,
geralmente achatadas a pouco côncavas, com o total de sete espiras do poro basal ao
centro apical, enquanto seis espiras são visíveis em vista lateral. Os espécimes com
espiras convexas têm proem¡nentes sulcos periféricos, determinando no ápice uma
roseta pobremente definida. Base larga, achatada, com abertura pequena, com espiras
levemente expandidas ao seu redor.
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