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RESUMO

Este trabalho apresenta o resultado da análise palinologica referente ao paleomicroplâncton

de parede orgânica (acritarca s. /.) da sequência devoniana marinha da Bacia do Paraná, no Brasil,

Paraguai e Uruguai.

Foram analisadas amostras, coletadas nas áreas aflorantes: bordas sul, leste, norte, noroeste

e nordeste, e de subsuperfície, provenientes de testemunhos de 11 poços perfurados no Brasil: RPL-

1, RSP-1, RVR-1, 2-AG-1-MT,2.JA-1-GO, 2-AP-1-PR,2-O-1-PR, 1-CA-1-PR, 1-R-1-PR, 1-MO-í-PR,

2-CN-1-SC e 1 no Uruguai, o La Paloma. Foram estudados, também, material de calha de 2 poços

situados no Paraguai: Assunção I e Assunção ll, os quais revelaram-se férteis para palinologia.

Os sedimentos do topo das formações Fumas (Brasil) e Cenezuelo (Uruguai) apresentaram

alguns palinomorfos. A Formação La Paloma mostrou-se totalmente estéril para palinomorfos. Os

níveis equivalentes as formaSes Ponta Grossa (Brasil) e Cordobés (Uruguai) revelaram-se

portadores de uma rica e bem preservada associação. Foram identificados e classificados 29

gêneros e 62 espécies, entre as quais uma é descrita, Puteoscortum limai.

O resultado da análise palinológica dos 12 poços amostrados por testemunhos é

apresentado através de tabelas, onde constam a distribuição biocronoestratigráfica das espécies

identificadas, a distribuição quantitativa dos palinomorfos e a curva variação do nível do mar. Para o

material aflorante, estes resultados são apresentados para cada amostra.

Com base na comparação entre a associação de acritarcas s. /. aqui analisada com outras

descritas, até o presente, para diversas regiões do planeta, foi possível propor que a idade da

seqüência sedimentar estudada conesponde ao intervalo de tempo situado entre o Praguiano e o

Fameniano.

Com relação ao paleoambiente, verificou-se que a maioria dos sedimentos pertencentes a

seqüência devoniana foram depositados sob condi@es marinhas rasas, com registros de três

eventos transgressivos principais, sendo o primeiro na base do Emsiano, o segundo, bem mais

expressivo, no Givetiano e o terceiro, no Frasniano. Este menos pronunciado, mostra-se bastante

evidente na Sub-bacia de Alto Garças. O principal processo regressivo é registrado a partir do Neo-

emsiano até o Eifeliano. A partir do Neodevoniano verifica-se tendência a um soerguimento

generalizado da bacia, tendo este iniciado, ou foi mais pronunciado, na Sub-bacia de Apucarana.

É inferiOa uma proposta de reconstrução paleogeográfica do mar devoniano. Durante o

Emsino, são sugeridas conexöes entre a Sub-bacia de Apucarana e a Bacia do Cabo (África do Sul)

a sudeste e, também, possivelmente, com o proto-Pacífico a sudoeste através da Bacia do Chaco

(Argentina). Para a Sub-bacia de Alto Garças esta comunicaSo se dava a noroeste, æm a região de

Chiquitos na Bolívia.

No Givetiano registrou-se o ápice da transgressáo mannha no Devoniano. Nesta época,

acredita-se que havia conexões entre a Sub-bacia de Apucarana e a Bacia do Chaco - Paraguai a

oeste, através da atual região do Bajo de San Pedro e a sudeste com a Bacia do Cabo, além da

franca comunicação com a Sub-bacia de Alto Garças, a qual se coneclava com a Bacia do Pamaíba

a norte e a Bolívia a oeste.



ERRATA

- Pág.03, '1" parágrafo,4u linha, onde se lê... Uruguai (100.000 Km') ", acrescentareArgentina

(100.000 km').
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- Pág.35, finaldo 2"parátgrafo, onde se lê Figs. 10, 11, 12,13 e 14, leia-se Fig.09
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-pâg. i42,2" parágralo, 4u linha, onde se lê Jardine et al. (1972), leia-se Jardiné (1974).
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- Pâg.152, penúltimo parágrafo, 3" linha, onde se lê cronolitoestratigrafia, leia-se cronologia.

-Pâg.152, penúltimo parágrafo, última linha, onde se lê cronoestratigrafìa, leia-se cronologia.
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- ESTAMPA XVtl, Fig. 04, onde se lè Maranhites magnus..., leia-se Maranhites foigoi Burjack & Oliveira

1 989;Lâm. DGUFG-145,(M55)1 40,00m,RSP-'1,X500.
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ABSTRACT

This study comprises a palynological analysis of organic-wall paleomicroplancton (acritarchs
s./.) from the Devonian marine sequence of the Paraná Basin in Brazil, Paraguay and Uruguay.

Samples came from outcrops along the southem, eastem, northem and northrâæstem margin
of the basin, as uæll as from drillcores ree¡vered from eleven r¡ælls in Brazil (RPL-1, RSp-1, RVR-1,
2-AG-1-MT, 2-JA-1-cO, 2-Ap-1-pR, 2-O-1-pR, 2-CA-1-pR, 1-R-1-pR,1-MO-1-pR, 2-CN-1-SC) and
one (the La Paloma taæll) in Uruguay as uæll as cuttings from tuo r¡ælls in Paraguay (Assuncion I and
Assuncion ll).

Sediments from the top of Fumas (Brazil) and Cenezuelo (Uruguay) formations shor¡æd some
palynomorphs, but the La Paloma Formation ralras totally banen of palynomorphs. The ponta Grossa
(Brazil) and cordobés (Uruguay) formations yielded a rich and uæll-preserved assemblage, in wfrich
29 genera and 62 species r¡ære identified, of wfiich one species, Puteoscortum limai, is described as
new

For the 12 r¡ælls, the biochronostratigraphic distribution of the identified species and the
quantitative distribution of the palynomorphs versus variations in sea level are represented in tables,
whereas the results from samples from outcrops are presented separately.

Comparison of the acritarch assembleges studied here with those previously described
throughout the \^,orld suggests that the age of the studied sedimentary sequence conesponds to the
interval betuæen the Pragian and the Famennian.

Furthermore, it r¡¡as verified that most of the Devonian sequence ra¡ias deposited under shallow
marine conditions, recorded in three transgressive events: the first event at the beginning of the
Emsian, the second, and most lr,idespread, in the Givetian, and the third, in the Frasnian. The last
one was the least widespread but is r¡æll documented in the Alto Garças Sub-Basin. The principal
Devonian regression in the basin ocuned from the Late Emsian to the Eifelian. Beginning in the Late
Devonian, a general tendency for uplift in the basin is observed, which could have started, or at least
could have been more expressive, in the Apucarana Sub-Basin.

The paleogeographic reconstrution of the Devonian sea based on the presenl study suggests
that connections could have existed during the Emsian betr¡æen the Apucarana Sub-basin and the
Cabo Basin (South Africa) to the southeast and possibly, nith the Proto-Pacific, to the southr¡æst
through the Chac¡ Basin in Argentina. Connections could also have existed to the northuest with the
Alto Garças Sub-Basin and the Chiquitos region of Bolivia.

The climax of the Devonian transgression is recorded in the Givetian, at wfrich time, the
Apucarana Sub-Basin and the Chaco Easin to the \,est in Paraguay u,ere apparenfly connected
through the present region of the Bajo de San Pedro. The Apucarana Sub-Basin raras possibly
continuous with the Cabo Basin (South Africa) to the southeast as raæll as with the Alto Garças Sub-
Basin, wftich could have been connected in tum with the Pamaíba Basin to the north and to Bolívia to
the west.
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L TNTRODUçAO E OBJETTVOS

A seqùência devontana é considerada como um evento de grande importância na h¡stória
geológica da Bacia do Paraná /afu sensu.

A análise pal¡nológica é entendida, atualmente, dentro das geociências, como um dos
métodos ma¡s seguros na determinação de idade relativa, na proposição de zoneamentos b¡oestrati-
gráf¡cos, inferências pâleoambienta¡s e conelaÉes entre áreas geogrâficamente distantes.

Sob o termo palinologia do Devoniano são estudados comumente os acrilarcas s. l, esporos,
quitinozoários, cutículas vegetais, escolecodontes e fungos. contudo, no presente trabalhû, â änálise
palinológica referente à s¡stemáticâ e b¡ocronoestratigrafia é restrita aos acritarcas s. /., englobando

todos os gêneros e espécìes anteriormente considerados ¡nceftae sed¡s e que, atualmente, possuem

suas afinidades bolân¡cas definidas. Essa diferenciação é feita na parte sistemática.

No Bråsil, os estudos relativos aos acritarcas s. /. iniciaram-se nã década de oinqüenta,
porém a¡nda são mu¡to escâssas as informações soþre este grupo, princ¡palmente com relação à
sua b¡ocronoestrat¡grafia. Das centenas de espécies conhecidas em todo mundo, apenas Bo foram
reconhecidas no Paleozóico brasileiro. Destas, 58 foram oþservadas na Formação Ponta Grossa da

Bacia do Paraná. No Uruguai, o conhecimento é ainda mais escasso, existindo somente um trâbalho
publióådo, onde são registradãs 30 espécies. No pâraguâi, este èstudo é ainda inexistente.

O baixo grau de conhecimento relativo a estes microfósseis, principalmente os de idade

devoniana, oconcnte na Bacia do Paraná e em toda Américå do sul, em contrâste com sua riqueza
em sedimentos marinhos dessa idade é, praticamente, inaceitável quando comparado com outros

cont¡nentes, onde este estudo tem evoluído mu¡to nas duas últimas décadas.

No lado brasileiro da Bacia do paraná, os trabalhos restringem-se aos de Lange (1967) e
Daemon ef a/. (1967), ainda hoje considerados referencia¡s bás¡cos de informações sobre a biocro-

noestratigrafia dos sedimentos da seqüência devoniana, onde estes autores utilizam algumas formas
de acritarcas em seus sistemas de zoneamento dâ baciai sundaram & carvalho (1991), carvalho ef
â/' (1981) e cruz & soares (1996) descrevem a ocorrência de algumas espécies procedentes do

flanco sudeste da bacia. Burjack & Oliveira (1989) d¡sconem sobre o gênero Maranh¡tes, atualmente

refacionado à Prasinophyta; Oliveira & Burjack (no prelo), sobre acritârcas; Oliveira & Burjack (1996),

sobre chlorophyta e Burjack & Oliveira (no prelo), sobre acritarcas, todos em amostras procedentes

de sedimentos da Formação Ponta Grossa ocorente no flanco noroesle da Bacia do paraná.

Mâ¡s recentemente, oliveira (1991), em sua dissertação de mestrado, analisa e identifica os

acritarcas s. I extraÍdos de sed¡mentos representalivos da Formação Ponta Grossa, provenientes de

amostras de subsuperfície de poços perfurados no flanco noroeste da bacia. como resultado, foram

identificadas 58 espécies, o que coloca os âcritarcås oconentes nesta área dâ þacia relât¡vamente

bem conhecidos, tanto sob o ponto de vista sistemático quanto Þiocronoestratigráfico.

De um modo gefal, os sedimentos pertencentes à Formação Ponta Grossa e e suas equiva-

lentes estratigráficas na bacia, aindâ encontram-se pouco estudados soþ os aspectos pal¡noestrati-

gráficos, paleoambienlais e paleogeográf¡cos.



o objetivo deste trabalho é fomecer dados que possibilitem um melhor conhecimento dos
aspectos relacionados acima. Além disso, irá fomecer uma fenamenta segura, com relação a
biocronoestratigrafia, tanto para os palinológos quanto para os estralígrafos, em futuros trabalhos de
estratigrafia reg¡onal na Bacia do Paraná, como também, iÉ permitir conelações intra e inter-
bacinais, no Brasil e com outros continenles. uma vez que os acritarcas s. I, geralmente, apresen,
tam distribu¡ção cosmopolita, tanto em nível genérico quanto específico.

Na tentativa de tomar os âcritarcas s. /., extraídos dos sedimentos representativos da
seqÙência devoniana da Bacia do Paraná, conhecidos sob o ponto de v¡sta sistemático, biocronoes-
tratigráf¡cÕ e paleoecológico, este t[ãbalhÕ tern úonlo objetivos:

1 - Documentar os âcritarcas s. ¿ que compöem as associações palinológicas da Formação ponta

Grossa e suas conelatas, no uruguai, Grupo Durazno: formações cenezuelo, cordobés e La palomâ

e no Paragua¡, onde os sedimentos aínda permanecem sem designação formal, No entanto, Arrua
(1996) em sua disseftâção de mestrado, os denominou de Formaçäo Anrcyo y Esteros;

2 - Ïomar os acritarcas s. /, conhecidos sob o ponto de vista biológico, considerando a evolução das
paleomicrofloras pnmitivas e suâs relações com grupos de algas recentes;

3 - Apresentar a distribuição biocronoestratigráfica das espécies ident¡ficadas em 14 poços: no Bras¡l:

2 - CN -1- SC, 1 - MO -.1- pR,2-CA -1-pR, 2 _ O - 1_pR, 1_R _1_ pR, 2_ Ap -1_ pR, 2_ JA _1_ GO e 2_

AG -l- MT, RSP-1, RVR-1 e RPL-1; no Uruguai: La paloma N. 196 e no paragua¡: ASU I e ASU e

nas quatro áreas aflorantes, localizadas nos bordos sul (uruguai), leste (Estado do paraná), nor-
te/noroeste (estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso) e nordeste (Goiás);

4 - Conelacionar b¡oestratigraf icâmente os poços e afloramentos investigados, e através de compa-
raçöes com outras áreas na América do sul, África, América do Norte, América central, Europa,
Austrália e Ásia que apresentam maiores similaridades microfloríst¡cas, em termos das associações,

estabelecer paralelos, na tentativa de propor a idade relativa dos sed¡mentos;

5 - Interpretar as variações paleoambienta¡s com base na distribuiçäo, diversidade e abundância das
associaçöes de acritarcâ s. l, como também, na abundância relativa, expressa em porcentagem, dos
elementos palinológicos (autóctones e alóctones) presentes nas tabelas de distribuição, Atrâvés da
conelação entre os poços, pode-se inferir os picos de máxima e/ou mín¡ma transgressäo, observan-
do-se as épocas de ma¡or ou menoT influência continental na sedimentação, detectada pela maior
frequência de elementos alóctones;

0 - Tentar propôr a paleogeografia da seqùência devoniâna, no intervalo estudado, ätravés dos
dados obtidos, utilizando a presença, distribuição e freqüênc¡a dos elementos palinológicos, bem
como, através das variações paleoamb¡entais inferidâs. além dos fatores tectônicos e climát¡cos
globais pertinentes.



do Dê\ôniano da Bac¡a do psraná

2. BACIA DO PARANÁ

2.1. Considerações gerais

A Bacia do Paraná, /afo sensu, é uma bac¡a cralônica (Fúlfaro ef at.,1gïz), desenvolvida na
Plataforma Sul-americana, preench¡da por rochas sedimentares e vulcånicas, cujas idades variam
do Neo-ordov¡ciano ao Neocreláceo (44s - Bo M. a.). Apresenla uma área de aproximadamente
1,3oo.ooo Km2, estendendo-se pela porção centro meridional do Brasil (1.100.000 Km2), abrangendo
os estados de Goiás, N¡ato GrÕssû, Matû Gfossû do sul, N4inås Gerais, são paulo, paraná, santa
catârina e R¡o crânde do sul; metade orientat do paraguai (1oo.ooo Km2); metade ocidentat do
uruguai (l0o.ooo Km2). possui formato alongado na direção NNE-ssw, com aproximadamente
1.750 Km de comprimento e 900 Km de largura (Fig. o1).

F¡9. 01 - Localização da Bacia do paraná conforme Milani e¿ a/. (1994)

A extensäo original desta bac¡a, hoje erosionada e mutilada, era certamente maior, estando
l¡daga em cet1os períodos de sua evolução com outras bacias gondvânicas,

As porções noroeste da Argentina e oeste do paraguai, conhecidas como bacias Chaco_

Paraná e Chaco-Tanja, respectivamente, não seräo abordadas neste trabalho. Apesar de se

constituírem em grandes depocentros durante todo o paleozóico, apresentam origem e evolução

mais relacionados ao ambiente de antepaís andino do que propriamente intracratônico.
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2,2. Embasamento

O embasamento da Bacia do Paraná (Fig. 02) é constituído por núcleos cratônicos,

circundados por cinturões móveis orogênicos e bacias molássicas, originados durante o processo

colisional Brasiliano, o qual deu origem ao Cont¡nente de condvana, do Neoproterozóim ao

Ordov¡ciano (650 - 500 M.a.), tendo o evento deformador iniciado no intervalo de 700 à 650 M.a.

F¡9.02 - Esboço da geologia do e¡nbasamento da Baoia do Paraná, segundo Zalán el a/. (1Ð). O embasamento aflorante que
bordeja a Bacia do Paraná é composto pori (f)margem Leste/sudele - dois cinturões móveis brasilianos principais, com
direção NE (Fâixas Dom Feliciano e RibBira), sepa.ados por um núoleo cratónico (Rio de La Plata/Luiz Al\æs); 12) margern
Norte/Nordeste - um crnturão rnó\rc1 principal, de idade proteroeóica média, com direçáo NW (faixa Uruaçu, 1.CCO-1.2OOM A.),
e do¡s maclços de rochas cnstafnas do Arqueano, remobilizados durantê o Ciclo Brastlano (mactços de Guarupé e Goiás); (i)
marqem Noroeste/Nordeste - um crnturão r¡ó\^91 princrpai (faixa de dobramentos Paraguai-Aragüaia) que delimita a margem
ocidenlale a Doroa do ê{remo norte da bacta.

As fases mais impodantes, envofvendo pÍocessos magmáticos, ocoTreram enlre o

Proterozóico e o Paleozóico (610 - 580 M. a.). O resfriamento e a possível subsidência associada



teriam oconido no cambro-ordoviciano (500 - 450 M. a.) (cordani ef a/., 1984; zalán ef a/., 1990 e
Soares, 1991).

Fara Alme¡da (1980) e Zalán ef at (1990), entre outros autores, o embasamento aflorante
que contoma a Bacia do Pâraná é const¡tuido:

- na margem leste/sudesle por dois cinturões móveis brasilianos principais, c¡m direção NË (Faixa
Dom Fel¡ciano e Ribeira), separados por um núcleo cratônico (Rio de La plata/Luiz Alves);
- na margem norte/nordeste por um cinturão móvel principal, de idade mesoproterozóica, com

d¡reção NW (Faixa uruaçu), dois maciços de rochas cristalinas do Arqueano, remobilizados
durante o Ç¡clo Brasiliâno (mac¡ços de cuâxupé e cûiás) e

- na margem oeste/noroeste consfituída por um cinturão móvel princ¡pal (faixâ de dobramentos
Paraguai-Araguaia) que delimita â margem ocidental e a borda do extremo norte da bacia.

2.3. Arcabouço Estrutural

A Bacia do Paraná é dom¡nada, de modo geral, por elementos tectôn¡cos lineares que se

orientam em três direções preferênciais: NW-SE, NE-SW e E-W (Fig 03). Estes elementos
(arqueamentos, flexuras e lineâmèntÒs estruturãis) dispõem-se marginafmente à bacia,
pàriicìpando de sua delimitação, ou são transversos às suas bordas, influenciando na
compartimentação e nos processos estruturais e sedimentares que acompanharam sua evolução.
Tal evolução fo¡ dominada por uma tectônica de blocos limitados por falhas orientadas soþ
significat¡va influência dos trendes NW-SE e NE-sw. como conseqüência, a localização dos
depocentros, dos altos intrabacinais e a distribuiçäo das fácies sedimentares foram controladas
pela movimentação destes blocos, resultantes das reativaçöes reconentes destas zonas de
fraqueza (Fúlfaro ef al., 1982; Ferreira; 1982, Zalán et at., 1 987 e ZALÁN e¡ a/., 1990).

Apesar da ex¡stência de vários estudos, estes ainda são ¡nsuf¡cientes para def¡nir, com
exatidão, qua¡s drreções estruturais desempenharam papel ma¡s relevante no controle dâ

sedimentação durante o tempo Eopaleozóico, uma vez que tanto aquelas de direção NW quanto

aquelas de d¡reção NE apresentam fortes ev¡dências de atuação, äs vezes, em uma mesma
regiäo,

Outras questões importantes para o entend¡mento do arcabouço estrutural da bacia
continuam nebulosas, entre elas a existênc¡a ou não de continuidade para sul da Faixa Paraguai-

Araguaia, sob a bãcia. Sobre esta questão existem duas hipóteses: úma delas é sugerida por

Soares ('1988), que propöe a tigação desta faixa à Faixa pampeana Ocidental (sob o Chaco

Boreal), o que implicaria na continuidade do bloco paraná com o cráton do R¡o de La platâ; a

outra, proposta por Ramos (1988), liga a Faixa Paraguai-Araguaia com o cìnturão Dom Feliciano,

no Urugua¡ (sob a Bacia do PaÉná).
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Fig' 03 - Mapa do esboço estrutural da Bacia do Paraná de Zalán et a¿ (1990). A bacia é dominada por ete-
mentos tectôn¡cos lineares que se orientam em três direçóes principa¡s: No-sE, NE-so e E-o. Apènas os
ma¡s importantes såo mostrados. com direçáo No; 1 - Arco do Alto paranaíba; 2 - Flexura oe Goiânia; a -
Ba¡xo.de tpiaçu/campina Verde: 4 - Atto d; Cardosoì 5 _ Zona de falha de cuapiara; 6 _ Falha de Santo
Anastacro; 7 - Falha de Såo Jerônimo-curiúva; g _ Arco de ponta Grossa: 9 _ zona de falha curit¡ba.Matingál
10 - Falha do Rio Alonzo; 11 - zona de falha cândido de Abreu-campo Mouråo; 12 - Lineamento do Rio
Piquirii. 13_ - zona de falha caçadori '14 - sinclinal de Torresi 1s - Arco de R¡o crande. com d¡reçáo NE: 16 -
Zona de fãlha Transbras¡l¡ano (também conhec¡do por L¡neamento Transbrasiliano); 17 - LinLamento de
Afaçatuba; 18 - Falha de Guaxupé; t9 - Falha de Jacutinga; 20 - Zona de falha Taxaquara; 21 - Zona de
falha Lanc¡nha-cubalãoi 22 - zona de falha Blumenau-soledadeì 23 Falha Leåo; zq - ràna de Açotea. com
djreçáo E-o: 25 - Lineamento de cassitând¡a; 26 - Lineamento l\4oji-cuauçu-Dourados; 27 - Linéamento oe
Sáo Sebastiáo: 28 - Lineamento de Taquara Verde; 29 - Lineamento de Bentn Gonçalves. A única estruturê
importante com direção N-S é o arco de Assunçáo (30), Domo de Aragua¡nha (31).



2.4. Esfatigrafia da Bacia do paraná

os estudos sobre a Bacia do paraná tiveram início no final do século passado, com os
trabalhos pione¡ros de oru¡lle Albert Derþy. No entanto, foi l. c. white (1908) quem prûpôs sua
primeira coluna estratigráfica. Após este clássico trabalho, outras classificâções foram suoeridas e

surgiram dezenas de colunas estratigráficas, bem como nomes para séries, grupos, formações,
membros e fácies. Grande parte destas colunas forâm estabelecidas com base em observa@es
feitas na faixa de afloramentos, não representando de maneira adequada todos os diversos
aspectós revelâdos por seus estratos.

vários trabalhos poderiam ser c¡tados aqu¡, cäda um apresentando argum progresso e/ou
confusão, algumâs vezes, devido ao seu sárater operacionar. No entanto, dentre os mais recentes,
elaborados ã partir de dados de subsuperfície, podemos destacar: Northfleet ef a/. (1969),
schneider et al. (19741, Gama Jr. ef a/. (1982), Zatán et at. (19s7), zalán ef a/. (1990), Fútfaro
(1995), Preciozzi (1985), Mitani (1992), Verostavsky (1994) e Assine (.1996).

A F¡9 04 mostra a coruna ritoestratigráfica apresentada por verosravsky (1994) e aqui
modificada. Esta foi elaborâda sob a forma de diagrama espaço x tempo, fåcilitando, desta
maneira, uma rápida visuarização da rear distribu¡ção, relâøes estrâtigráficãs e
cronoesträt¡gráf¡cås dãs uûidades-rochâs.

Discutir, em pormenores, Òs diversos aspectos ôontrovertidos que envolvem a evolução
dos conhec¡mentos sobre â estratigrafia dã Bacia do Paraná distancia-se bastante do escopo do
presente trabalho. sínteses sobre este âssunto podem ser obtidas, em: Mendes (1961, 1967), petri

& Fúlfaro (1983), N¡¡tani ef at (1994), tMelo (198S), entre outros.
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Fig. 04. - coluna litoestratigráfica da Bacia do paraná no paleozéico fnfer¡or e Médio (Brasil,
Paraguai e Urugua¡) - N¡odificada de Fúlfaro (.199S) e Veroslavsky (1994).
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2.5. Evolução Tectono-sedimentar no Paleozóico

O estabelec¡mento da Bacia do Paraná sobre a crosta continental do Gondvana amnteceu
durante o Neo-ordovic¡ano (453 M. a.), logo após o ciclo orogênico Brasiliano.

A gênese da bacia ainda constitui-se em mot¡vo de c¡ntrovérsias. Fúlfaro ef a/. (1982) foram
uns dos primeiros a defenderem origem relacionada a um rifteamenlo inicial, logo após o encerra-
mento do ciclo Brasil¡ano, resultando em amplas calhas, tipo aulacógeno, apresentando direç.ões
preferenciais NW, herdadas do eopaleozóico, as quais teriam controladÕ a sed¡mentação siluro-
devoniana.

cordani ef at (1984) depo¡s de analisarem, em detalhe, o embasamento da Bacia do para-

ná, também propõem a existência de um rifte central associado à sua gênese e desenvolv¡mento.
Para Fúlfaro et a/. (1982), durante â evoluøo da bacia, a movimentação vertical seria o resultado
do reajuste isostático dâ litosfera, substitu¡ndo mäterial denso da base da crosta por sedimentos na
superfície.

um rifte central associado à origem da tracia é questionado pot zalán ef a¿ (1987) e zalán
ef al(1990). No entanto, neste últ¡mo trabalho, estes autores não descâdâm tal hipótese, desde que

ma¡s estudos sejam desenvolv¡dos na porção central då bacia, onde anomalias gravimétricâs foram
detectadas e que na realidade podem estar associadas ao rifteamento central. Além d¡sso, reforçam
a idéia de que a gênese deve estar de alguma maneira relacionada ao final do ciclo Brasil¡ano, no
Neo-ordoviciano (453 M. a.), que deixou exposto um expressivo volume de crosta cont¡nental recém
agrupada, em alta temperatura, e que a dim¡nuição dos esforços, aliados ao resfriâmento da crosta,
foram suficientes para iniciar a subsidência, favorecendo a depos¡ção da pnmeira seqùência sedi-
mentar, a neo-ordovicio/siluriana.

A exisiência de um forte controle estrutural, do tipo rifte, é também sugerido por Milani ef at
('1994). Para eles, este fato explicaria as anomal¡as gravimétricâs registradas no centro da bacra e

que este rifte ou conjunto de riftes, com uma d¡reção preferencial NE, teriam controlado a sedimen-
tação ordovic¡o-stlurìana.

No Paraguai, Fúlfaro (1995) encontra novas evidênc¡as sobre a existência de estruturas au-
lâcogênicas de direção NW, lÌmitadas entre os altos do Apa (ao noÍe) e caapucú (ao sut), e que,

segundo ¡,4ilani (/n: Veroslavsky, 1994) encontrariam continuidade no tenitório þol¡v¡ano através do
Graben de ch¡quitos, também de direção NW, preenchidos igualmente por sedimentos de ¡dade or-
dov¡ciana.

Na Argentina, Pezzt & Mozetic (1989) constataram na Bacia do Chaco-paraná a presença de

uma bacia do tipo dfte, estreita e assimétrica, de direção NE, com possível continuidade no tenitório
paraguaio. Nesta bâcia a sed¡mentação cam bro?-ordoviciana (SO5 M.a.) ultrapassa SoOm. No

Uruguai, o s¡stema Siena de Animas, de idade cambro-ordovtciana, é composto predominantemente

por rochas provenientes de um magmatismo intermed¡ário, embora apresente termos basálticos e

vulcano-clást¡cos. uma orìgem rifte, com desenvolvimento na direção norte-suf, é sugenda para esta

bacia (Bossi & Campal, 1992 e Oyhantçabat,199g).



Desta forma, os últimos resultados obtidos por diferentes autores sobre a gênese da bacja
tendem à reforç€r uma origem do tipo rifte, aliada a um movimento de distensão crustal, com regis-
tros em várias áreas da Plataforma sul-americana, posterior ao término do ciclo Brasiliano.

A evolução tectono-sedimentar da Bac¡a do Paraná no lado brasileiro, durante o paleozóico,

de acordo com Zalán et a/. (1990), cÐnsistiu na superpos¡ção em três bac¡as distintas, que caracteri-
zam as seqüências sedimentares propostas por M¡lani et al., 1994 (a ordovicio-siluriana, a devonjana
e a permo-carbonífera), cujas geometrias e limites variam de uma para outrâ por terem sido forte-
mente controladâs por fatores climát¡cos e tectôn¡cos, conduzindo à evolução do Gondvana no tem-
po geológico (F¡9, 05).
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Fig,05 - Distribu¡ção espac¡al das três bacias do paraná, para as
épocas de a deposiçåo. Fonte: Zalán et a¿(1990).

Fúlfaro & Perinoto (1993) também acred¡tam que, somente no paleozóico, a baciâ tenha
sido palco do aparectmento de diferentes bacias sedimentares, cada uma com seu arcâbouço tectô-
nim. cabe lembrar que os limites das três bacias, como observado na fiqurâ os, são demarcados
para a época do estabelecimento de câda uma delas.

Os registros sedimentares mais antigos da Bacia do Paraná forarn pnmeiramente reconheci-

dos na sua margem ocidental, em temtório paraguaio, relacionados a depósitos cont¡nentais-

transrcionais. são representados litoestratigraf¡camente pelo Grupo caacupé, de idade neo-
ordov¡c¡ana (453 M. a.). Seus niveis basais (Formação p¡rebebuy - Aceñolaza, '1992 ou Formação
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Paraguari) const¡tuídos por conglomerados e arenitos conglomeráticos, foram depositados em amb¡-
ente continental. Para o topo, predominam arenitos afossilíferos (formações Ceno Jhu e Tobati),

depositados em ambiente continental-transicional.

Sobrepondo concordantemente os sedimentos do Grupo Caacupé, encontram-se os depósi-

tos transgress¡vos, representados l¡toestrat¡graficamente pelo Grupo ltacurubi. Este grupo é compos-
lo da base para o topo pelos arenitos e pelitos da Formação Euséb¡o Ayala, folhelhos da Formação
Vargas Peña (depósito que representa o pico da transgressão siluriana) e aren¡tos da Formação ca-
riy. Todas estas unidades são fossilíferas, depositadas em ambiente transic¡onal-marinho. A Forma-

ção Vargas Peña é portadora da rnaior concentrsção e variedade de fósse¡s que indicãm ¡dade eost-

luriana (wood & M¡ller, 1991 e cray e¡ aL, 1992). parâ Fúlfaro (1995), tanto estes sedimentos como
os de ¡dade devoniana, teriam sido depositados numa margem do t¡po convergente, com a placa do
Paleopâcífico sendo subductadâ sob o continenle Gondvana.

No Brasil, sedimentos pré-Fumas já haviam sido registrados por Maack (1947), denomina-
dos Formação lapó. No entanto, até início dos anos 80, a Formaçáo Fumâs foi considerada como a
unidade basal da bacia, em temtório brasile¡ro. Somente depois dos trabalhos de Faria & Reis Neto
(1978) e Faria (1982) é que o pacote pelítico s¡luriano, denominado Vila Maria, foi definido e tiveram
início as mudanças na interpretação da evolução sedimentar da Bacia do paraná,

A sedimentâçãó da seqùênciâ r¡¡rlovicio-siluriana teve inicio durante o Neo-ordov¡ciano, en-
cenando-se no Eosiluriano (Assine & Soares, l9B9; Zalân et al., 1990, Assine et al., jgg4 e Assine,

1996). Na porção bras¡leira da bacia é matenalizada pelo GrupÒ Rio lvaí, composto, da base para o
topo, pelos depós¡tos conlinentâis, transicionais e marinhos das formações Alto Garças (sensu Assi-
ne et a/.,1994) (areno-conglomerática), lapó (diamictitos) e Vila Mana (areno-siltosa), esta basica-

mente marinha, bastante fossilífera, retrata o pico da transgressão, no Eosiluriano (Landoveriano -

430 M,a, ).

Pere¡ra & Bergamaschi (1996) discordam das inferências litoestratigráficas propostas pelos

autoTes supra citados e sugerem que a Formação lapó representaria, na sub-bacia de Apucârana, o
mesmo evento glacial representado pela Formação vila N4âna, na sub-bac¡a de Alto Garças, Desta
maneira, essas unidades retratariam um mesmo evento sedimentar, mas em áreas geograficamente

distintas.

Zalfu1 et a/. (1990) sugerem que os sedimentos de idade siluriana, representados pela For-

mação Vila Maria, ter-se-iam depositado com direção no sent¡do E - sw, em mar epicontinental, na

forma de golfo, completamente aberto para oeste, para uma margem passiv¿r do proto-pacífico. Na-
quele tempo, segundo estes autores, como já mencionado por Fúlfaro et at. (1982\, não havia a

existência do Arco de Assunção a oeste.

Talvez, no Siluriano, as condições de margem passiva devam ser pelo menos relatjvizadas
na região das sienas Pampeanas, já que o processo de aglutinaÉo dos terenos ocidentais à placa

gondvânica mostra registros desde o Ordoviciano até o Neodevoniano (Ramos & palma, 1991).

Fúlfaro ef al. (1982\ acred¡tam que a sedimentação ordovicio-siluriana ocorreu em diferente

contexto tectônico, corespondendo ao estág¡o de estabilização da plataforma, onde a calma tectoni-

ca é demonstrada pela discordância angular que separa estas unidâdes do evento precedente. A

sedimentaÉo no interior do cráton ocupou áreas geográflcas mais amplas, mas ainda com rígido

t0
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controle estrutural do embasamento. As bacias foram preenchidas por sedimentos continentais e

marinhos e manlinham conexão com as bacias marinhas da fa¡xa andina.

No Brasil, às rochas silurianas sobrepõem-se, discordanlemente, os sedimentos cont¡nentais,

costeiros a trânsicionais/marinho-raso, essencialmente arenosos (Bergamaschi, 1992) de idade eo-

devoniana (Praguiano - 40O M,a.) da Formação Fumas, unidade basal do Grupo paraná, represen-

tando o iníc¡o da seqüência devon¡ana, como considerada no presenle traþalho,

Transgredindo sobre os arenitos Fumas, impõe-se o mar devoniano, com registro de várias

flutuações de seu nível, responsável pela deposição, de direção no sentido NNW, dos pelitos e areni-

tos ricamente fossilíferos da Formaçåo Fonta Grossa (Grupo Paraná), de idade conespÕndente ao

limite Emsiano/Pragu¡ano âo Famenniano, enceffando a seqüência devoniana.

A sedimentação devoniana, segundo Fúlfaro ef af (1982), teria oconido com o ingresso do

mar de oeste para noroeste, afogando a sedimentação continental{ransicional, cujas fontes de su-
primento encontrar-se-¡am à leste. Um c.aminho similâr da ingressão marinha no interior da bacja foi
sugerido por Gonzalez (1981) e lssacson (1981). Zalán ef a/. (1990) propõem que â Orogenia Cale-

doniana, de ¡dade neosiluriana, provavelmente retrate a tnansição da margem oeste de passiva para

compress¡onal, ao mesmo lempo em que o proto-Arco de Assunção estava se desenvolvendo, com o

mar ingressando ao norte e ao sul deste aræ. Pormenores relacionâdos com a reconstrução de ce-

nários paleogeográf¡cos do paleoâmbiente de deposiçäo dos sedimentos representativos da seqüên-

cia devoniana da Bacia do Paraná säo abordados no item 13.

A unidade coffelatâ à Formação Fumas no Urugua¡, FormaÉo Cerrezuelo (arenitos deposi-

tados, no E¡feliano, em ambiente continental{ransicional) e à Formação ponta crossa, às formaSes
Cordobés (folhelhos depositados, no Eomesoemsiano, em ambiente francâmente marinho) e La pa-

loma (areno-s¡ltosa, depositado, no Neo-emsiano a Eifel¡ano, em ambiente regressivo-continental),

estão agrupadas no Grupo Durazno, que constitui a seqüência devoniana da Bacia do Paraná neste
país. Nesta porção da bacia (meridional), os registros sedimentares devonianos são os mais antigos.

É interessante ressaltar que é a única parte da bacia componente da parte austral do Gondvana Oci-
dentaf que, apesar de possuir reg¡stros sedimentâres de idâde devoniana, não funcionou como área

de deposição durante o S¡luriano. Os sedimentos Devon¡anos assentam-se d¡retamente, em d¡scor-

dância angular, sobre as rochas do embâsamento pré-cembriano.

No Paragua¡, sedimentos devonianos conelatos à Formação Ponta Grossa foram recente-

mente descobertos nos poços Assunção I e Assunção ll (Fúlfaro, 1996) e no presente trabalho, am_

bos local¡zados na regiäo do Bajo de San pedro (Fig. O9). Em superficie, conzalez ef a/. (1994) sus-

peitam que os arenttos conglomeráticos, denom¡nados Arenilos Santa Elena e Formação Anoyo y
Esteros por Arua (1996), localizados na regìäo de Ypacalai, sejam de ìdade eodevon¡ana, possivel-

mente litoconelatos à Formação Fumas e não à Formação ponta Grossa, o mesmo oconendo com

os sedimentos de mesma ¡dade encontrados no topo do poço RD-1 16, datado pela Shell Oil Com-

pany, em 1980 e por l_aranje¡ra & Oliveira (no prelo)

Fúlfaro (1995) menciona que, apârentemente, no Paraguai não exist¡ram quebras na sed¡-

mentação entre o Siluriano e o Devoniano. Assim, a coluna estratigráf¡ca neste país guardaria mais

semelhança com as registradas na região oriental da Bolívia e do Peru e, lambém, no ChaÕo-Paraná

(Argentina).

ll
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Durante o Mesoneodevoniano, um importante processo de convergênc¡a de placas resultou

na col¡são da Placa Ch¡lena com o terreno Pampeano (Ramos, 1988). Para este autor, tal colisão

seriâ a pnncipal responsável pela d¡scordânc¡a regional eohercin¡ana nas bacias do Gondvana oci-

dental. Já Lopez-Gamudil & Rosello (1993), relacionam esta d¡scordância à convergência e col¡são

da Placa Arequipa naquele tempo.

Na Bacia do Paraná, a orogenia eoherciniana é considerada como a responsável pela inter-

rupção da sedimentação ao final do Devoniano e pelo fechamento do ciclo deposicional entre o Ne-

odevoniano e Eocãrbonífero, representado por umâ expressiva d¡scordânciâ reg¡onal com h¡ato esti-

mado em 60 M,a. ( Daemon apud M¡lani ef a/., 1994). Em tenilório uruguaio, â porção ocidental da

bacia, comportou-se como área positivâ, segundo De Santa Ana & Veroslavsky (1993), até pelo me-

nos parte do Eopermiano (286 M. a.). Com relação à parle paragua¡a da bacia, ainda näo se pode

afirmar o mesmo (Ëúlfaro, '1996).

Apés a Bacia do Paraná ter deixado as altas lat¡tudes, no carbonífero, teve início a segunda

fâse de subs¡dência e as geleiras começarâm a regredir num ambiente periglacial (Caputo & Gro'âell,

1985 - migraçåo dos pólos). Pa.a Zalán ef a/. (1990), o princípio desta subs¡dência teria ocorido,

provavelmente, devido à sobrecarga das geleiras continentais, aliado à uma fase drstensional, possí-

vel ¡eflexo de uma nova etapa de estiramento crustal.

De acordo com Mlllani ef a/. (1994), atualmefite, é aceiiável ã hipótese de que o Eocarbonífe-

ro seja a época da mudançâ generalizadâ de estilo estrutural - de margem passiva pâra mlisional -

ao longo do limite sul do Gondvãna.

A implantação do conteno compressional, aliada à consequente epirogênese positiva no

intenor do continente, a paleoposição da placa gondvânicå, em altas latjtudes àquela época e o des-

envolvimento de câlotas de gelo sobre a área da Bacia do Paraná (Caputo & Cro'¡Æll, 1985),foram

fatores determinantes à ¡nexistência de um registro sed¡mentar extensivo de idade mississ¡piana na

bacìa.

lmplanta-se então, discordantemente, a seqüência transgressiva-regressiva permo-

carbonífera, caracterizada, de acordo com Zalán ef a¿ (1990), pela seguinte sucessão de eventos:

- na base, Grupo ltararé, no domínio sul/sudeste e Formação Aquidauana, parte nor-

te/noroeste/nordeste (arenitos, siltitos, ritmitos diamictitos - ambiente continental na base, passando

à marìnho no topo com grande influência glacial)ì

- rumo ao topo, Formação Rio Bonito (arenitos, pel¡tos, conglomerados - ambiente deltáico de uma

retrogradaçáo localizada), Formação Palermo (arenitos, siltitos e folhelhos - amb¡ente marinho raso,

representando o afogamento da bacia, nesta época)i

- gradando continuamente para o topo, com os depósitos representados pelo Grupo Passâ Dois,

composto pela Formação Irâti (folhelhos betuminosos, carbonatos, fossilífera - ambiente marinho,

regressivo), Formação Terezina (pelitos, arenitos, calcários oolíticos - ambiente marinho restrito-raso

a transicional) e Formação Rio do Rasto (arenitos e sill¡tos - ambiente transic¡onal a continental), já

possivelmente no Eotriássico.

No lado uruguaio, a sedimentação teve início no Eopermiano, constituindo o ¡nício da se-

qüência permolriássica, de acordo com De Santa Ana & Veroslavsky (1993). A ¡mplantação do mar,

assocìada à glaciação gondvânica, teve seu nível alterado, mostrando, em algumas áreas, ambien-

t2
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tes transicionais a continentais, representados pela Formação San Gregorio (diam¡ctitos, arenitos,

ritmitos e argil¡tos). Esta unidade é comumente conelacionável ao Grupo ltararé e à Formação Aqui-
dauana,-no Brasil.

SoÞ um amb¡ente lransgressivo, sobrepondo-se à FormaSo San Gregorio, assenta-se a

Formação Tres lslas (arenitos finos a grossos, pelitos com níveis conglomeráticos - ambientes deltái-
cos dom¡nados por nos), conelata à Formação Rio Bonito, no Brasil, Ainda no mesmo contexto

transgressivo, depositou-se a Formaçäo Fraile Muerto (arenilos finos, silt¡tos e siltitos arenosos s
argilosos - ambiente marinho transicional), cronoconelata à Formação Palermo.

Em situação de bacia mais restrita, como obselvadü também no lâdo bras¡leirÞ, depûs¡tã¡Ï-
se os sedimentos representados pela Formação Mângrulho (siltitos, calúrios e folhelhos betumino-
sos fossilíferos), c¡rrelacionável à Formação lrati. com a relirada do mar, depositaram-se os sedi-

mentos da Formação Paso-Aguiar (siltitos e arenitos finos) corelata às formações Serra Alta e Te-
rezina. sobrepostos â ela, em ambiente costeiro a continental, depositam-se as formaçóes Yaguari e

Buena Vista, conelacionáveis às Formaçôes Rio do Rasto e Sanga do Cabral, no Brasil.

No Paraguai, de acordo com Fúlfaro (1995), as camadas permo-carboníferas sobrepõem-se

discordantemente, tanto ao embasamento quanto aos sedimentos siluro-devonianos. Os depós¡tos

carboníferos são represenlados pela Formaç.ão Coronel Oviedo (diamictitos e ritimitos) na porção

centrc-node. Na regiáo do Alto de Apa, esfâ unidade interd¡gitâ-se com â Formaçäo Aquidaban. Tais
un¡dades são correlatas ao Grupo ltararé e à Formação Aqu¡dauana, no Brastl, e à Formaçáo San

Gregorio, no Urugua¡.

No Paraguai, de acordo com Fúlfaro (1995), âs camadas permo-carboníferas sobrepöem-se

discordantemente, tanto ao emþasamento quanto aos sedimentos siluro-devonianos. Os depósitos

carboníferos são representados pela Formação Coronel ov¡edo (diamictitos e rilimitos) na porção

centro-norte. Na regiäo dô Allo de Apa, esta unidade ìntôrdigita-se com a Formação Aquidaban. Tais

unidades são correlatas ao Grupo ltararé e à Formação Aquidauana, no Brasil, e à FormaSo San

Gregorio, no Urugua¡.

Sobrepondo concordantemente estas unidades, no paraguai, o Grupo lndependência é com-
posto pela formações: San lv¡guel (conglomerados, arenitos, folhelhos e diamictitos depositados em

amb¡ente cont¡nentâf flúvio-lacustre, transicional e marinho), correlacionável ao topo do crupo Guatá
(formações Rio Bonito e Palermo, no Brasil, e formaçöes Tres lslas e Frâile l\¡uerto, no Urugua¡), e

Formação Tacuary (siltitos, folhelhos, câlcários oolíticos depositados em ambiente marinho, de idade
permiana) corelata âo Grupo Passa Do¡s, no Brasil, e às formações lVlangullo, paso Aguiar, yagua-

ry e Buena V¡sta, no Uruguai.

Um soerguimento general¡zado, associado à orogenia f¡niherciniana, intenompeu a sedimen-

tação relativa à esta fase. O mar ret¡rou-se da Bacia do Paraná, não havendo, desde então, registro

de depósitos de origem mar¡nha no seu interior.
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3. A SEQUENCIA DEVONIANA.

3.1. No Brasil - crupo Paraná

No Brasil, a seqüência devoniana evidencia um ciclo transgressivo-regressivo representado

l¡toe stratigraficamente pelo Grupo Paraná de l\¡oraes Rego ('1931), o qual se insere na Série Campos

Gerais de Oliveira (1933). Tal seqüência, como considerada no presente trâbalho, tem início com a

deposição dos sedimentos representat¡vos da porção mais superior da Formação Fumas, cuja idade

eodevoniana (Praguìano - 40ü M.a.), com base em esporos, tem sido atribuída por Dino & Rodrigues

(1995) e Loboziak et at (1995) e termina com os regislros sedimenlares dos pel¡tos devon¡anos

(Emsiano/Praguiano â Fâmenñ¡ano - 40O - 365 M. a.), de ongem mãrinha, da Formaçáo Ponta

Grossa.

3.1.1. Formação Furnas

A Formação Fumas (Olive¡ra, 1912) é câracterizada por apresentar uma relativa

homogeneidade litológica, estando representada na base, invariavelmente, por arenitos brancos a

afiÌarèlados, cãolínicos, médios a grossos, por vezes conglomerátims, com estratificaSes cruzadas

predominantemente acanaladas. Rumo ao topo, esla unidade apresentâ ârenitos médiosa finos,

micáceos e argilosos, com estratificâções truncadas por ondas, que indicam o avanço de condições

marinhas (Bergamaschi, 1992 e Milani et al., 1994). Controle pnncipal das direções no sentido N-S é

observado na Fì9, 06.

A Formação Fumas distribui-se tanto na borda leste, estados do Paraná e São Paulo, quanto

nas bordas noroeste e nordeste, abrangendo os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e

Go¡ás. Em superfície, apresenta uma espessura nunc€ maior que 200 metros, e em subsuperfície

alcançâ 343 metros, no poço 1-TL-1-l\¡S (Bergamasch¡, 1992).

A natureza do contato inferior com a Formação V¡la Maria (silt¡tos, arenitos e diamictitos), de

idade landoverìana (Popp ef a/, 1981; cray ef a/.,1985 e Ghran 1992) é controvertida. Andrade &

Camarço ('1980) a consideram como concordante do t¡po transicional no centro da bacia e verificam a

presença de pequenos diastemas em afloramentos no Estado de Goiás, dâ mesma maneira como

Faria (1982), Zalân et al. (1987) e Zalin et a/. (1990). Gama Jr. et al. (1982\, Pereirâ (1992), Milani ef

a/. (1994) e Assine (1996), postulam como sendo marcado por discordância regionâI.

O l¡mite litoestratigráfico superior com a Formaçáo Ponta crossa constituiu-se, até pouco

tempo, em ponto polêmico, havendo autores que o consideravam como sendo transicional marcado

pela diminuição da granulometria a partir da Formação Fumas (Petri 1948i Sanfort & Lange,1960;

Fúlfaro & Petri, 1966i Lange & Petri, 1967; Schneider, 1976; C¡guel, 1989; Assine ea a/,, 1994, entre

outros; ooncordante brusco, caracterizado por diastemas localizados (Maack, 1950; Caster, 1952;

Bigarella el a/., 1966t N¡elo, 1987 e Bergamaschi, 1992) e discordânte, mârcado por superfície erosivâ

regional (Bigarella ef a/., 1966; Bigarella, 1973; Andrade & Camarço, 1980i Andrade, 1988i Caputo &

Cro!/ell, 1985i Zalán et al., 1987i Zalán ef at, 1990).
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Fig, 06 - lsópacas da Formaçáo Furnas. ¡/odif¡cado de Assine (.j996)

Bergamåschi (1992) acredita que o truncamento observado entre âs formações Fumas e
Ponta GTossa realmente envorva um pequeno hiato de tempo, acÕmpanhado de pequena erosão
n¡arinha, náo havendo, entretanto, erosáo aérea. Ëste fator leva o referido autor a considerar tal
contato como serìdö de natureza concordante-brusca, o que é atualmente aceito pela maiona dos
autores envolvidos c.ôm o assunto.
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O ambiente de sedimentação da Formação Fumas, até o final da década de BO, era
considerado molivo de controvers¡a entre os pesquisadores: Sanford & Lange (1960): Bigarella ef a/.

(1966), Lânge & Petri (1967) e Bigarelta & salamun¡ (1967) inferem cond¡ções marinhas de
deposição; schneider e¡ a/. (19741 e zalân ef a¿ (1997) sugerem origem fluvial para esta unidade.

Recentemente, Bergamaschi (1992 e 1994), através de estudos pormenorizados sobre
aspectos faciológicos da Formação Fumas na faixa de afloramentos do flanco norte do Arco
Estrutural de Pontâ Grossa, pôde concluir que tais sedimentos foram depositados sob uma sucessão
de sistemas flúv¡o-deltaicos, costeiros e marinhos raso, d¡spostos segundo ananjo relrogradacional,
aliado à uma elevação relativamente progressiva do nível do mar (transgressäo), Nos últimos anos
parece ter havido consenso entre os pesquisadores atuais em reconhecerem a recorrênciâ de fácies
litorâneas e continentais presentes nos depósitos da Formação Fumas, como Assine e¿ a/. (1994),
Milâni (1992), Dino & Rodrigues (1995), Milani et at. (1994, e Ass¡ne (1996). Atém disso, estes autores
aceitam a ¡dé¡a de que esta unidade passa grâdat¡vamente para a FormaSo pontâ Grossa, num
"afogamento" progressivo da þacia entre o praguiano e Emsiano (394 M. a.),

No presente trabalho, acreditâ-se que os sedimentos da Formação ponta Grossâ foram
deposilados sob processo trânsgressivo iniciado no limite Emsiano/praguiano.

3.'1.1 .1. Palinotogiä e ldade

Considerada uma un¡dade afossilífera até o final dos anos 80, idade eodevoniana lhe foi
atribuída por Lange (1967) e Daemon et at. (1967), tendo em v¡sta sua esterilidade paleontológica e

por adm¡t¡rem que sua depos¡ção, em certas áreas, pudesse ter sido contemporånea à da Formação
Ponta Grossa. Posteriormente, porém, outros pesqu¡sadores discut¡ram uma possível idade siluriana
para glande pade desta unidade.

Nesta década, grandes avanços foram obtidos acerca dos conhecimentos sobre os
sedimentos que compõem a Formação Fumas. Recentemente, os sedimentos representativos do
topo desta unidade revelaram-se ponadores de uma Tica assoc¡ação palinológica, pdnc¡palmente
esporos e macrofósseis vegetais. Tanto os micro como os macrofósseis foram extraídos de amostras
coletadas na porção superior desta un¡dade, na região de Jaguaria¡va (pR). Dino & Rodrigues (1995),
estabelecem através dos par¡nomorfos presentes, especif¡camente esporos, idade praguiana para
estes niveis superìores. Em subsuperfície, Loboziak ef a/. (199s), também com base nos esporos,
determinam a mesma idade para o topo da FormaÇão Fumas, no testemunho 23 do poço 2 _ CN _ 1 _

SC. Mussa ef a/. (1996), analisando os macrofósseis vegetais, também atribuem idade eodevonrana
para o topo desta unidade. Diante deste fato, atualmente aceitâ-se que grande parte da Formação
Fumas tenha se deposttado durante o Eodevoniano.
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e.1.2. Formação Ponta Grossa

A Formação Ponta Grossa (Oliveira, 1912) constitui-se na unidade superior do Grupo
Paraná. Caracteriza-se pela presença de folhelhos argilosos, misáceos, f¡namente laminados, cinza a
negros, localmente c.ârbonosos, folhelhos sílticos arenosos com siltitos e arenitos muito finos,
subord¡nados e ricãmente fossilíferos, contudo, estas litologias sáo mais câracteríst¡cas da porção
meridional da bacia do que da parte setentrìonal. segundo Andrade & camarço (1980), Del'Arco ef
a/. (1982), lvlelo (1985) e Pereira (1992), entre outros, esta unidade exibe, no flanco norte, carater
predominantementè conglomerático ä arenoso na porção basal, passando a pelítico rumo ao topo,
com arenitos subordinados.

No flanco sudeste da bacia, Lange & petd (1967) subclividem a Formação ponta crossa, da
base para o topo, nos membros Jaguariaíva (Lange & petri, '1967), T¡bag¡ (ol¡veira, 1912) e são
Domingos (Maack, 1947).

O Memþro Jaguariaíva é constituído predominantemente por folhelhos argilosos, às vezes
carbonosos, e mic'áceos, sílticos e/ou arenosos, podendo âpresentar subord¡nadamente aren¡tos
finos.

o Membro T¡bagi cons¡ste de arenitos sílticos, com granulação variável, podendo apresentâr
Ientes de folhelhos intercaladas.

o Membro säo Domingos é composto por folhelhos argilosos, pretos, carbonosos, físseis,
distinguindo-se, portanto, dos folhelhos do Membro Jaguariaíva, segundo Fúlfaro er at (1ggo), por
apresentarem-se mais micáceos, argilosos, com concreções sideríticãs e intercala$es betuminosas.

No flanco norte, os sed¡mentos coffespondentes à Formação ponta Grossa foram
informalmente subd¡v¡didos por Andrade & camarço (1990) em três membros: o infer¡or é
predominantemente constituido por conglomerados na base, passando a ârenitos médios a finos,
estes muito bioturbados, silt¡tos e folhelhos, que recobrem discordantemente tanto a Formação
Fumas como o embasamento pré-cambriâno; o membro médio é composto por arenitos méd¡os a
grossos, intercalados por câmadas de arenitos finos, argilosos, micáceos e com cimento ferruginoso.
Este membro desaparece rumo ao centro da bacia, diminuindo de espessura e granulomerria; o
membro superior, constrtuido predominantemente por clásticos f¡nos, toma-se progressivamente
mais espesso em direção ao centro da bacia.

É ¡nteressante ressaltar que as relações de contato def¡nidas por Andrade & câmarço
(1980) sugerem que o membro inferior sobreponha discordantemente a Formação Fumas e passa
transic¡onalmente para o membro médio. No entañto, Pere¡ra (1992) discorda e afirma o contrário.
Para este autor não existe d¡scordância entre Fumas e membro inferior, as duas unidades
Tepresentariam um único evento deposicional. Já a passagem do membro inferìor para o méd¡o é
marcado por um pequeno hiato, associado, segundo pereira (op. cit.\, à uma pequena queda relativa
do nívef do mar.

os estudos levados a efeito no flanco norte, ainda que em menor número, ind¡cam
significat¡vas diferenças, tanto litológicas como paleontológic€s, com relação à porção sul, Tais
diferenças parecem indicar que a parte norte possu¡ características próprias, em parte,
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possivelmente, relacionadas às d¡ferenças nas áreas fontes de sedimentos e na tectônica regional.
Este fâto levou Ramos (1970) a sugerir o desenvolv¡mento, durante o Devoniano, de uma suÞþacia
ao norte-e outra ao sul do Alinhamento Estrutural de Guapiara (Fig. 03), denominando-as de sub-
bacias de Alto Garçâs, ao norte e Apucarana, ao sul, respectivamente. Esta proposição é atualmente
aceita por Melo (1985), Pereira (1992), Fútfaro & perinoto (1993) e no presente trabatho.

A presença das estruturas que separam as duas sub-bacias, de acordo com pereira (1992),
pode ser ev¡denciada através das informações de subsuperfície, caracterizadas pelo espessamento
de litofáceis clásticâs grosseiras, presentes nas proximidades das estruturas. Ramos (197o) ressalta
que o efeito dessas feições estruturais sobre û sedimentação é notável, propiciândö o donrínio das
fácies de folhelhos sobre as de aren¡tos na Sub-bacia de Apucarana, ao contrário do que ocone na
Sub-bac¡a de Alto carçås.

Desta maneira, optamos por aceitar a subdÍvisão proposta por Lange & petri (op_ c/ir. ),
somente para a Sub-bacia de Apucarana, umâ vez que a perfeita conelação l¡toestEtigráficâ das
rochas que compõem a Formafro ponta Grossa, através de toda a Bacia do paraná, no lado
brasile¡ro, não foi, até o presente, devidamente esclarecida. Este fato pode ser notado,
especialmente, quando se defronta com a necessidade de comparações diretas entre as seqüências
que compõem as duas principa¡s fa¡xas de afloramentos, isto é, a do flanco leste (pâraná) e a dos
flåncos noñe, noroeste e nordeste (tvlato Grosso do Ëul, Mato Grosso e Goiás). Desta forma, na sub-
bacía de Alto Garças, esta unidade será, no momento, mantida indivisa.

A Formação Ponta Grossâ aflora na porÉo centroieste do Estado do Paraná e no flanco
norte, nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do sul. Em subsuperfície, possui

continuidade fis¡cã com as faixas aflorantes, estendendo-se âté o Estado de Santa Catarina, para
onde se acunha rapidamente, não estando presente no Estado do Rio crande do Sul (Fig. O7),

As marores espessuras conhecidâs desta unidade, em subsuperfície, são 653 melros no poço

2-AP-1-PR(Apucarana,PR),naSub-bacjadeApucâranaede467metrosnopoço2-AG-1_
[¡T (Alto Garças, MT), na sub-bacia de Alto Garças. Em superfície alcança 2oo metros, no paraná, e

de 200 a 300 metros nos afloramentos do Iado norte (Fúlfaro ef a¿, lgBO).

As relações estratigráficas da Formação ponta Grossa, na þase, com a unidade subjacente,
Formação Fumas, já foram d¡scutidas no início deste capítulo. No flanco nordeste, segundo Andrade
& Camarço (1981), em algumas localidades, a Formação Ponta Grossa assenta-se diretamente
sobre o embasamento pré-cambnano. No topo, com as unidades soþrejacentes (crupo ltararé, no
flanco sudeste e Formação Aquidauana, Formação Botucatu, Grupo Bauru, Formação cachoe¡rinha,
no flanco norte), o contato da Formação Ponta crossa mostra-se marcado por forte dismrdância
erosiva Este período erosivo é resultante da coniugação de fatores tectônicos (processos

epirogenéticos positivos, associados à orogenia Eoherciniana) e cl¡mát¡cos (posiçao polar do
Gondvanâ durante o EocarbonÍfero) que in¡biram a sedimentação nesta bacia, propjciando um hiato
de tempo estimado em 60 M. a. (petri & Fútfaro,.l966; Feneira, 1982; Fúlfaro el , at.)gBZ: Zalan et
a/.,1990 e Nlilanj ef â/., 1994).

A sedimentação devon¡ana é influenciada globalmente por grandes variaøes eustáticas.

Representa um dos ciclos mundialmente mais bem documentados, e que se processou em resposla

à aglutinação das placas que ¡riâm formar o supercontinente Pangea, no Carbonífero (Fúlfaro ei
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a1.,1982). os sedimentos que compõem a Formação ponta Grossa representam tal fenômeno
transgressivo, podendo ser observados três picos de máxima transgressão, sendo o primeiro no
Eoemsiano, o segundo no Givet¡ano e o terceiro, menos expressivo, no Frasniano, como
evidenciado no presente trabalho.

A deposiçao dos sedimentos na Bac¡a do paraná, durante o Devoniano, teria ocomido,

segundo Fúlfaro ef a/. (1982), com a ingressão do mar de oeste para nordeste, afogando os
sed¡mentos da Ëormação Fumas, cujas fontes de supnmento encontravam-se a leste. caminho
similar da ingressão marinha, de oeste - noroeste para leste foi suoerido também por Gonzalez
(1981) e lssacson (1981), Na Fig. 07, ob6ervâ,se um ùÒntrole pdncipäl dâs d¡réções no sent¡<lo NNW.

Recente descoþerta de sedimentos devonianos nos poços Assunção I e Assunçáo ll, em
temtÓrio paraguaio, preservados numa eslrutura de blocos abat¡dos, denominada Bajo de San pecjro,

permite, segundo Fúlfâro (1995), estâbelecer a antiga conexão da bacia com o proto-oceano

PacÍfico. Estes sed¡mentos, de acordo com Fúlfaro (op. cit.), coffelacionáveis aos da Formação
Ponta Grossa, permitem l¡gar os depósitos de mesma idade do peru e da Bolívia , através do
Paraguai (Bacia châco-Tarija), até seus conespondentes no lado brasile¡ro da Baciã do paraná, Não
se pode, no entanto, descartar a possib¡lidade de comunicâção atrâvés da Bâcia cham-paraná,
conforme sugerido por Langê & petri (1967) e petri & Fúlfaro (1g8g).

como mencionâdo anteriormente, existiram dois depocentros à época da sedimentaçáo da
FormaÉo Ponta Grossa, como evidenc¡ado tanto pelo mapa de tendência da unidade apresentado
por Fúlfaro ( 1971), quãnto pelo de isópacas (Fig. 0Z), mod¡ficado de Assine (1996).

Tais depocentros, que caracterizam, atualmente, as sub-bacias de Alto Garças e Apucarana,
de Ramos (1970), eram, segundo este autor, separados pelo Al¡nhamentó Estrutural Guapiara, no
Devoniano. Este alinhamento, para Feri"eira ef al (1981), mostra continuidade a oesle do R¡o paraná,

representado pelo Alto de Três Lagoas e pelo Arco de campo Grande. Este controle estrutural foi
também admitido pot Zalân ef a/, (1990).

Fúlfaro & Perinoto (1993) tamþém mecionam o Allo de Três Lagoas como um divisor destes
depocentros, considerândo-os, assim como vários outros autores, duas sub-bacias autônomas e
¡soladas, embora admit¡ndo a possibilidade de conexão entre elas durante o máximo da transgressão
observada no nÍeso-devoniano, o que é consenso entre os pesquisadores e ceito no presente

trabalho.

A ¡nterpretação fe¡ta por Fene¡ra ef a¿ (1981), a partir de dados aeromagnéticos, sugere que

a Sub-bacia de Apucarana tenha sido controlada lectonicamente pela at¡vidâde negativa do bloco
limitado pelos âlinhamentos de são Jerônimo-curiúva e R¡o Alonso, com orientação NW. segundo
Northfleet ef a/. (1969) e Fúlfaro et a/. (1982), a reat¡vação destas zonas de fraturas no Neosiluriano e

Eodevoniano, com o soerguimento do Arco de Assunçåo a oeste, condicionariam os limites de um
grande graÞen Eopaleozó¡co, o qual teria determinado â d¡reção NW - sË do eixo da calha
deposicional dos sedimentos agrupados no Grupo paraná, em particular, os da Formação ponta

Grossa. Para zalán et a/. (1990), o soerguimento do Arco de Assunção eslaria relacionâdo com a
d¡scordåncia caledoniana, que provavelmente assinalâ a transição da margem oeste de passiva para

compressional, e com a ¡ngressäo marinha a norte e â sul deste arco.
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F¡9. 07 - lsópacas da Formaçåo ponta Grossa. Modificado de Ass¡ne (.1996)

Weeks (1947) e Lange & petri (.1907) inferem a hipótese de que, durante o Devoniano, as
bacias do Paraná e Pamaíbâ estiveram ligadas por meio de um sea;way na faixa de geossutura

Tocantins-Araguaia. Lange & petri (op. crf.) sugerem aìnda que, durânte o devoniano existrâ um
mar, denominado Missrones sea-way, que cobria o uruguai, a Argentina (província de Buenos
Aires) e o Brasil. Este mar estaria conectâdo à Bacia do Amazonas a noroeste. A Bac¡a do pamaiba

terìa un¡do-se à do Paraná por meio do ,,Aragua¡a-Tocant¡ns Sea-Way',.

Norlhfleet ef al ('1969), Fúlfaro et a/, (1982), entre outros, discordam, em parte, das hipóteses
aventadâs por Lange & Petri (1967), sugerindo que o már devoniano deveria, possivelmente, estâr
conectado com o das bacias do Pamaíba e Amâzonas atraves da regiáo atualmente percon-ìdâ pelos
nos Tocantins e Araguaia, o mesmo não acontecendo na região do chaco, na Argentinä. para

Fúlfaro ef al. (1982\, a existência de um sea-way na faixa da geossutura Araguaia-Tocantins tena
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resultado da reativação das linhas de fraqueza do embasamento da Plataforma Sul-Americana e do
Lineamento Transbrasiliano.

-A hipótese de l¡gação entre as três grandes bacias intracratônicas do Bras¡l durante o
Devoniano fo¡ abordada, também, por Lange (1967). Este autor baseou-se na oconência mmum de

várias espécies de quit¡nozoários e alguns acritarcas.

Com base nos pal¡nomorfos que exiÞem afinidades em nível específico em djferentes
continentes, Daemon (1976) postula que, durante o Mesodevoniano, havia conexão do mar entre as

várias bacias no âmb¡to global. Baseado neste c€ráter mundial da sedimentação devoniana, Daemon
(op.cÍ.) também admite que as trôs grândes bac¡as brasileiras est¡veram unidas duränte aquele
tempo.

Atualmente, é amplamente aceita a sugestão de Lange A Petri (1967), reaf¡rmada por petri &
Fúlfaro (1983), de que, no Mesodevoniano, época rle máxima transgressão, as três bacias

intracratônic,as brâsilêiras (Amazonas, pamaíba e pâraná) estiveram unidas, sobrepondo os altôs
estruturais.

Do ponto de vista paleontológico, a macrofauna fóssil é uma das característ¡c€s ma¡s

¡mportantes da Formação Ponta Grossa. Típica da Província Malvinocáfrica, durante o Emsiâno, é

constituída por uma unidade faunistica comum às associações faunísticas devon¡anas das baciâs

äusfrâ¡s do Góndvãnâ. A partir do Mesodevoniano, as associaçòes apresentam características tanto
das faunas austrais quanto borea¡s, como observado por Melo (198S).

Foi somente a paftir dâ cláss¡câ publ¡câção de Clarke (1913) que os fóssseis da Formaçáo
Ponta Grossa tomaram-se bem conhecidos, em especial os encontrados no Estado do paraná. No

entanto, os primeiros trabalhos relativos à paleontologia desta un¡dade são os de Derby (1878) e

S¡miradski (1898), onde ambos somente reconhecem a presença de fósseis de braquiópodes,

bivalves e moluscos (tentacul¡tóides) paleozóicos, nas regióes de ponta Grossa e palmeiras, no
Paraná.

O trabalho de Clarke (1913), ainda hoje considerado referencial para o estudo da
paleontologÌa do Devoniano, faz referência às formas de espongiár¡os, cifozoár¡os, braquiópodes,

b¡valves, gastrópodes, cefalópodes, trilobitas, asteróides, colyptomatídeos e tentaculitóides, além de

vários /rcerfae sed/s.

Após clarke (op. c,t) surgiram vários estudos relativos, pnncipalmente, à revisäo de alguns

faxa (Clarke, 1921; Delo, 1935t Caster, 1939; Richter & Richter, 1942; Lange 1954; euadros, 1981a,

entre oulros) e descrição de alguns novos. Lange (1943) identif¡câ braquiópodes, gastrópodes e

bivalves; Caster ('1954 a e b) descreve espécies de equinodermata; Krausel (19S4) e Sommer (1956)

realizam trabalho sobre os vegetais do grupo das talóf¡tas; Boucot & cill (19s6) descrevem gênero e

espécie novas de þraquiópodes; Petri (1967) descreve um bivalve; Ciguel ef a/, (1984) realiza
descrìção de tentaculitóides; Femandes & Melo (1985) registram nova icnoespécie; Barcellos-popp
(1985) revisa os trilobitas, com descnção de vários gêneros e espécies novasi Pinto & puper (1986)

descrevem, pela prìmelra vez, um ostracode, grupo somente trencionado por Lange (1943)l

CaNalho ef a/. (1987) realizam estudo sobre tnlobitas encontrados no Estado de Goiás e C¡guel

(1989) desenvolve estudo sobre os tentaculitóides, descrevendo várìas espécies novas, dando uma

grande contribuição ao conhecimento destes fósseis encontrados na Formação Ponta crossa.
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Na Sub-bac¡a de Alto Garçås, os estudos relativos à paleontologia são relativamente
esc¿rssos. Além do traþalho de carvalho et at. (op. crf.), há Õ de euadros (1997), que, em sua tese de
doutoramento, apresenta estudo sobre os braquiópodes encontrados na região da chapada dos
Gu¡marães, no Estado de Mato Grosso. Segundo a autora, nesta área de oconência da Formação
Ponta Grossa, os braqulópodes constituem-se na assemblé¡a ma¡s característica e clominante.
Pelecípodes, gastrópodes, tentaculitóides, trilobitas e cnnóides também estão presentes, porém em
proporçoes menores.

uma camcteríst¡câ notável dos fósseis que compõem a paleofauna na sub-bacia de Alto
Garças é a limonitização. Para Quadrûs (op. c/¡.), o óx¡do de feiro que se eficÕntrâ d¡sseminâdo nos

sed¡mentos que constituem a Formação ponta crossa, naquela regiäo, teve grande participação na
forma de preservaç,ão dos fósseis, os qua¡s constituiam pontos de descontinu¡dade na rocha, retendo
o óxido de femo e, conseqüentômente, tomando-se mais litificâdos e individual¡zados da matriz. Esta
retenç,ão oconeu de formâ variada, ¡ndependente do tipo de organ¡smo.

O amþiênte de deposição da Formação Ponta Grossa é interpretado como sendo marinho a
pan¡r das assembléias fósseis nela cont¡das. Tal fato é de consenso entre os estudiosos desta

unidade. A sedimentação marinha devoniana é reconhecida, pelo seu câráter global, como um dos
ciclos mais bem documentados em todo o mundo.

A ocûrência de fragmentos desarticulados de crinóides e tentaculitoideos iso-orientados,
levaram Petri & Lange (1967) a sugerir a existência de conentes. Esles autores mencionam a¡nda
que a abundância de Qrb¡culoideã em fÒlhelhos negros, piritosos e carbonosos const¡tui um indicador
de condições redutoras. para Lange & petri (op. cÍ,), a presença de lingulídeos associados à
orlJ¡culo¡dea em folhelhos, pode evidenciar um substrato de Iama movediça, portanto, desfavorável
à vida de formas bentônicas. O braquiópode Lríngula sobreviveria graças ao pedículo.

Um ambiente de águas rasas com influência de maré agindo na deposição de certas partes

da formação e, em outras áreas, condições de águas mais câlmas, é admitido por schneider ef a/.

(1974), entre outros.

Baseados na freqùência de caul¡nita nas arg¡las e na distribuição do elemento boro nos
sedimentos da Formação Ponta crossa, Rodrigues & euadros (1976) ¡nterpretam o paleoambiente

responsável pela deposiçäo desta unidade como sendo de influência continental. Esta influênciâ
d¡minuiria da base para o topo e dos flancos setentrional e onental para o interior da bacia.
Deduzem, também, que a fonte de sedimentos estaria na bordâ leste, e mais intensamente no flanco
setentrional, indicada pela alta freqüência de caulinita, em maior porcentagem também para a base
da formação. A análise do leor de boro permit¡u a identificåção de paleossanilidade baixa com seu
aumento progressivo para oeste e diminuição para a base da unidade.

o ambiente deposicional da Formação ponta Grossa na região nordeste da bacia foi
proposto por Andrade & Câmarço (1980). Estes autoTes sugerem que, após a deposição dos

sedimentos da Formação Fumas, segu¡u-se suave levantamento da bacia e consequente erosão.

soþre esta superfície de erosáo pTocessou-se a transgressáo mannha, em condições de águas rasas,

depositando o membro infenor (informal), A¡nda sob cond¡ções marinhas de águas pouco profundâs,

com área fonte fomecendo predominantemente clást¡cos grossos, processou-se a sedimentação
progradacional do membro médio (informal), Desta maneira, um suprimento de sedimentos maror
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que a subsidência propiciou deposição de natureza deltáica. o membro superior (informal) é
caracterizado pela osc¡lação de caráter transgressivo do nível do mar, responsável pela deposição
de clást¡cos finos, em águas mais profundas. As mesmas conclusões foram fomec¡das por Mero
(1988) e Pereira (1992), onde maiores detalhes sobre a sed¡mentação e a faciologia desta unidade,
oconente no flanco norte, podem ser obtidas.

Diniz (1985), ao estudar o comportamento l¡toestratigráfico da Formação ponta Grossa, em
suÞsuperfície, na região oeste do Estado de São Paulo, conclui que esta unidade se caracteriza por
apresentar duas subseqúênc¡as sedimentares bem definidas. A inferior. de câráter pelítico, com
padrão gerar transgressivo, pode conesponder, em parte, à sed¡mentâøo de prù-deltä, além rie
depósitos mais costeiros, e a superior, predominantemente síltico-ãrenosa, representativa de
pnccesso regressivo, sugere sedimenlação deltáicã do tipo destrutivo por marés. segundo D¡n¡z
(op.cit ), a porção sobrejacente à estas duas seqüências deve representar canais de maré, talvez
cortando d¡stributários pré-existentes suced¡dos por sedimentação pelítica associada a estes
depósitos e/ou conespondente à uma retomada dos processos transgressivos. No Estado do paraná,

D¡n¡z (op. c/t. ) define três subseqüências que representam os membros da formação.
Popp & Barcelos-popp (1996), com þase em dados de superfície e subsuperfície,

reconhecem d¡ferentes sistemas deposicionais responsáveis pela sedimentaçâo då Formação ponta
Grossa. segundo estes autôles, o Membro JaguariaÍva tena se depositado em plataforma ¡ntema,
possivelmente praias e litorâneo raso; o Membro Tibagi, em amb¡ente regressivo (deltáico
progradante, banas de desembocâdurâ e dista¡s)i ô o Membro såo Domingos em plataforma extema
e provavelmente regressivo.

Para a porção nordeste da bacia, popp & Barce os-popp (1986) menc¡onam que o membro
¡nferior se constituiria em fácies de sistema de leques deltá¡cos e fácies de sjstema deltáico
destrut¡vo. No Neo-ems¡ano, desenvolveu-se um sistema deltáico, cãracterizado por paleocanats que
cortam baix¡os interdistributários. No E¡feriano, com a acentuada subsidência, omreu o
desenvolv¡mento de ambientes de plataforma intema, dando início à fase regressiva, cujos primeiros
indícios são areias finas regressjvas, chegando à plataforma extema, passam â ser ma¡s freqüentes
e constituem baras regressivas de prataforma intema. como úrtimo registro, já no Frasnrano,
aparecem as are¡as finâs de plataforma intema. popp & Barcellos-popp (op, c¡f) consideram ainda â
probabilidade de desenvorvimento de d¡ferentes fácies no ambÍente de trânsição, durante a
transgressão marinha do Ems¡ano. o mesmo teria acontecido no Frasniano, durante a regressào,
tanto na porção sudeste quanto nordeste da Bacia do paraná. De acordo com os dados obt¡dos,
pode-se infenr que durante o Frasniano, o mar não regrediu, e sim, sofreu um terceiro prco
lransgressivo.

com base na distribuição e freqüência dos palinomoffos analisados no flanco noroeste dã
Bacia do Parâná, oriveira (1991) sugere que, naquera regiäo, os sedimentos representativos da
Formação Ponta Grossa depositâram-se sob condições de mar raso, a partir do Neo-eiferiano,
âpresentando, porém, dois picos transgress¡vos, um no Eogivetiano e outro no Eomesofrasniano.

Apesar de distribuida em vasta área e representada por numerosos espécimes, sh¡rrey
(1963) refere-se à pequena variedade da fauna como sendo um ¡ndicador de cl¡ma frio, Esta h¡pótese
foi aceita por sanford & Lange (1960), Lange & petri (1967), Fúlfaro ef a¿ (1980) e petrÍ & Fúlfâro
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(1983) que, além disso, mencionam a ausênc¡a expressiva de rochas câlcárias para refoçar as
condiÉes climáticas frias. Contudo, hoje sabe-se que sedimenlos câlcários originados alravés de
precipitação químicâ ou fragmentos de concha podem ser depositados sob qualquer temperatura,
formando pequenos depósitos. Entretanto, a ausência de grandes depósitos pode indicar cl¡ma frio.

Petri & Fúlfaro (1983) adicionam outras Ìndicações de cl¡ma frio: os fósseis de concha
calc'ária ocorrem sob a forma de moldes e os de parede constituÍda de quitina, são, no geral,

carbonificâdos, apresentando conseruação parcial.

Com base na ausência de evidências que pudessem ind¡car clima quente, em amostras
provenientes de sondagem, D¡niz (1985) postula a deposição dos sedimentos da Formação pûnta

Grossa em ambiente de água fria, porém, sem influência glacial. Tal como Mâack (1947), Diniz (op.

cif.) ¡nfere que poderia ter havido a atuaçåo dè conenles oceånicas, provavelmente de altas

Iatitudes. Atualmente, essa hipótese é pedeitamente aceítável dev¡do à posição paleogeográfica do
paleocontinente Gondvana ao sul do planeta (âlta lâtitude), durante o Devoniano. Ace¡ta-se aqui
ceria influência glacial, principalmente no Neodevoniano (Famenniano), como evidenc¡ado por

Loboziak ef a¿ (1995) e no pTesente trabalho, através da presença de pâlinomolfos em diamictito
redefinidos para essa ¡dade e que ânteriormente eram considerados como pertencentes ao Grupo

Itararé, de idade Neocarbonífera.

3.1.2.1. Pal¡nologia e idede

Datação precisa das sucessões devonianas do Brasil tem tropeçado no endemismo da
macrofauna. No entanto, o provincialismo da fauna malvinocáfrica, verificado no Emsiano (Boucot,

1971 e Melo, 1987), parece menos marcado em nível dos m¡crofósseis: quit¡nozoários, esporos e

acritârcas.

Entre os estudos realizados sobre â palinologia da Formação Ponta Grossa, sobretudo na
sub-bacia de Apucârana, estão os trabalhos de Lange (1949 e '1967) sobre qu¡tinozoários e âlguns
acrita¡cas; Daemon ef a/. (1967), sundaran & carvalho (1991) e caryalho ei a¿ (1981) relativos a
esporos e acritarcas; Loboz¡ak ef â/. (1995), sobre esporost crhan (1995) sobre quit¡nozoários e cruz
& Soares (1996) sobre palinomorfos.

Na Sub-þacia do Alto carçâs, mais precisamente no bordo NW da bacia, no Estado do Mato
Grosso, ex¡stem os trabalhos de Bur.¡ack et at. (sa7t: Loboziak eÍ a¿ (1988), Loboziak e¿ a/. (1989)

relativos a esporost Burjack & ParÍs (1989) sobre quitinozoários; Burjack & Oliveira (1989) e Oliveira
& BurJack (1996) referentes a Prasinophyta e chlorophyta, respectivamente; ol¡veira & Burjack (no

prelo) e Burlack & Oliveira (no prelo) sobre acritarcas; Oliveira (1991) sobre acritarcas e prasinófitas

e, finalmente, Ol¡veira ef a/. (1995) sobre acritarcas, esporos e quit¡nozoários.

Lange (1967) e Daerìon et al. (19671 propuseram um zoneamento b¡oestratigráfico para os

depósitos devonianos da Bacia do Paraná. O pnmeiro trabalho baseou-se, princ¡pafmente, em
quitinozoários e o segundo, em esporos. os acritârcâs, embora utilizados, figuram somente com um
gênero em cada um dos biozoneamentos. Os depósrtos devon¡anos foram subdivididos por estes
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aulores em intervalos bioestratigráficos, denominados, da base para o topo, de Dl, D2, D3, Da, ê D5,

cuja idade estende-se do Emsiano ao Frasniano.
-O ¡ntervalo Di, definido com base na sua eslerelidade palinológica e pela ¡dade emsiana

verif¡cada na porção basal da Formaçáo Ponla Grossa, corresponderia aos sedimentos da Formação
Fumas Esta ausência de elementos micropaleontológicos pode refletir uma advers¡dade do
ambiente e/ou dos tipos de sedimentos na preservação dos palinomorfos.

Recentemente, amostras coretadas na porção superior da Formação Fumas, na região de
Jaguanaiva - PR, revelaram-se portadoras de rica microflora, principalmente esporos, e mac¡oflora.
D¡no & Rodrigues (1s95) propõeff, atrâv{ás dos esporos, idade pragiâna pam estes níve¡s superiores
e Mussa ef a/ (1996), baseados na macrofrora, idade eodevoniana. Em subsuperfície, Loboziak e¡
ât (1995)' com base nos esporos, determ¡nam idade eoprägu¡ana para o topo dessa unidade, no
testemunho 23 do poço 2 - CN - 1 - SC,

Lange (1967) subdivide o ¡ntervaro D2 em do¡s subintervaros: o Dz¡, caracterizado perâ
presença de Ramochit¡na magninca, e o Dzb, pot ctadochitina biconstr¡cta, conespondentes ao
lvembro Jaguariaiva, de idade emsiana, Este mesmo intervalo também foi subd¡vid¡do por Daemon
ef a¿ (1967) nos ¡ntervalos D2", ident¡ficado pela ocorrência de Archaeozonotritetes var¡aþ¡lis,
ArchaeozonÕtr¡letes sp. A e Aurospora sp., e Dzb. pot Emphan,spor¡tes cf. enaticus.

O intervalo b¡oestrât¡gráf¡co D3, caracteÌÍzado pela presença das espécies de quitinozoários
cladochitina var¡sp¡nosa, Ramochit¡na ramosi, Angochitina cf .A. capillata e pelo gênero de acritarca
Navifusa, abrange os sedimentos arenosos do Membro Tibagi, de idade eoeiferiana, segundo Lange
(1s67).

Daemon ef a/ (op. c/T. ) caractenzam este interualo com base nos esporos: Archaezonotr¡letes
sp., Emphan¡spor¡tôs sp., ,4¿/rol'aspo ra sp., Acanthotr¡lefes sp., splnozonotrllefes sp., samarisporites
sp., Calyptosporites sp e Grandlspora sp.

Lange & Petri (1967) situam o N¡embro Jaguariaívâ no intervalo D2.

De acordo com ft¡elo (l9BS), no flanco norte, o inlervalo D3 conesponde, provavelmente, à
parte superior do Membro Jaguariaíva e também, possivelmente, à parte rnferior do Tibagr.

o ¡ntervalo b¡oestratigráfico D1, que se estende do Eifeliano ao G¡vet¡ano, abmgendo a Írìaior
parte do Memllro São Domingos, foi subd¡vidido, por Lange (1967), nos subinteNalos Dan, Da6 e Daç

com base em qu¡t¡nozoános. O Dar, basal, conesponde à Zona Angochitína /angel; o D4b,

intermed¡ário, à zona Angochitina devon¡ca e o superior, Da", à Zona Ramoch¡t¡na ramosr. Bâseado,
pnncipalmente' na distribuição dos esporos, Daemon ef al. (1967) suþdiv¡dem este intervalo em dojs
sub¡ntervalos: D4", caracterizado pera presença de Archorispor¡tes sp. e catytypto.spoÍf es sp. e Dab,

por Gem¡nospora sp. e Maralthffes sp.

O interyaio bioestratigráfico Ds abrange os sedimentos de idade, provavelmente, frasnrana.
segundo Lange (op. c/T.), este intervaro coffesponde à porção superior do Membro são Domingos e é
caracterizado pela Zona Angochitina moura¡, Lagenochitina avet¡noi e lÍavifusa.

Dâemon el a/. (1967) caractedzam este intervafo pela oconênoia dos esporos:
Sama4sporifes sp., Catyptosporites sp., Grandlspora sp., Rhabdospontes sp., Calyptospor,Tes sp.,



B¡har¡spor¡tes sp., Tubercutat¡sporfes sp., Gem¡nospora sp., Ancyrospora sp., Hystr¡cospora sp. e

^/lkli 
nispontes sp.

'A ¡dade dos sedimentos pertencentes à Formação Ponta Grossa oconentes no flanco NW da
bacia, sobretudo no sul do Estado de l\4ato Grosso, foi determinada por Burjack ef â¿ (19g7),
Loþoziak ef a¿ (1988), Burjack & Paris (1989) e Ol¡veira (1991). Os dois primeiros forarn beseados
em esporos, o lerceiro em quitinozoários extraídos de amostras procedentes do poço RSp-1 (serra
da Petrovina, MT), e o último em acritarcas e prasinófitas enraídos dos poços RSp-1 , RVR-1 e

RPL-1 , objetos de estudo no presente trabalho.

Loboziak et al. (ap. cÍ.) ut¡l¡zãm como referênc¡â û b¡ozoneârïêntô prùpostô por Streel ef
a/.(1987) para a região da Ardeno-Renânia, localizada na Europa, de mesmâ idade, Além disso, foi
utilizado como suporte o zoneamento mundial de Conodontes, proposto por Wddige (1977),

c¡nco horizontes correspondentes às aparições sucessivas de Geminospora lemurata a
348,00m, sarna/"ispor,'fes triangulatus a 2s9,00m, chelínospÒra concinna 244,00m, venucos¡sporttes
bull¡forus a 190,00m e Lophozonotriletes med¡a a 122,1om, foram determinados. segundo Loboziak
ef at (1988), estes horizontes caracterizam, respect¡vamente, as bâses da zona ¡ntervalo ADLem e a
das zonas de Oppet TA, TCo, BJ, BM e lV do biozoneamento de referência util¡zado.

o nível amostrado inferior a 348,oom coffesponde, de acordo com es(es autores, à zona
ADpréLem. Desta maneira, os níveis estäo situados entre os intervalos ADpréLem e zona IV, de
idade neo-eifeliana a neofrasniana. o G¡vetiano tem inícìo ao redor do nível 348,00m, aba¡xo do qual
estaria presente o Eifel¡ano. Quanto ao limite Gìvet¡ano/Frasniano, f¡xado na base da Zona de
conodontes assyrnefricus inferior, situa-se no interior da zona de oppel rco, ainda não definida
precisamente pelos miósporos, em termos mundiais. Este limite estaria situado entre os nÍveis
244,OO e 200,10m, provavelmente a 2O9,OO', corespondente, segundo Loboziâk et at. (op. c¡t.), à
últ¡ma aparição de Rhabdosporites lange¡.

o Neofrasniano equivalente a zona lv é definido por Loboziak e¡ a/. (1988) pela presençâ de
Auroraspora macra, Samarispor¡tes sp., Diducites plícabilis, Rugospora brice¡ e Auroraspora hyalina.

Loboz¡âk ef at (1988), ao f¡nar¡zarem a discussäo, comentam que a maioria das espécies de
esporos identificadas por Daemon et at. (1967), para o Devoniano da Bacia do paraná, apresenta
nomenclatura aberta, tomando difícil estabelecer relação côm o material por eles estudado.
Mencionam aindâ que' através dos esporos citados por Daemon et ar. (op. crf.), não reconhecem
qualquer característica própria do Ems¡ano para as camadas mais antigas, nem do Frasniano parâ as
câmadas mais recentes como proposto por estes autores.

Para Loboztak el a/. (1988), o intervalo estudado por Daemon et al. (op. ciT.), considerado
Eodevoniano, seria na realidade de idade mesodevoniana, uma vez que a presençä das espécies
relacionadas, Grandßpora reiget¡=calyptospofiTes sp, A e sp. B, ,r.. Daemon ef at (1967, p.1.14) e

Gtandispora /¡byens/s = spinozonotritetes cf. echmafus, /ni Daemon et al. (1967, p.112), indica
precisamente esta ¡dade de acordo cóm o zoneâmento modelo ¡ealizãdo na LÍbia por Streel ef â/.

(1987) e Loboziak & Street (tgBB).

Burjack & Paris (1989) realizam estudo sobre quitinozoários extraídos do poço RSp-1.
Propöem idade e posição estrat¡gráfica para a porção basal deste poço tomando como referêncra o
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zoneamento modero dos conodontes. segundo estes âutores, a presença das espécies consideradas
índices, L¡noch¡tina jard¡nei e Atpenach¡t¡na eisenack¡, confere à base do poço RSp-1, ou seia, de
345,50a 333,70m, idede eogivetiana, correlacionável à zona varcus média de conodontes.

oliveira (1991), em sua dissertação de mestrado, desenvolve estudo relativo aos acritarcâss / encontrados, em subsuperfície, no franco NW da Bâcia do paraná, tendo como seção de
referência o poço RSp -1. A tentativa de datação dâ seqüência sedimentar tendo por base
exclusivamente os acritarcâs s. ¿ não fomeceu, de maneira segura, informações dos limites entre os
diferentes andares, ou mesmo mâiores detarhamentos dentro dos mesmos, por serem, naquera
época, um grupo biocronoetratigraficamente ainda pouco conhecido nã Bac¡a do paËná. Diante
desta dificuldade, oriveira (op. cit.l, para inferir ¡dade, conjugâ os dados disponíveis sobre os
acrÍtarcas s. / àqueres fomecidos por Loboziak e¡ at (19g8) com base nos esporos registrados no
mesmo poço RSP-'1 Tâl proced¡mento permitiu inferir, para os sedimentos da FÕrmação ponta
Grossa no flanco NW, idade entre o Neo-eifeliâno ð Neofrasn¡ano.

De acordo com os esquemas de biozoneamentos propostos para o Devoniano da Bac¡a do
Paraná, não haviam s¡do rec¡nhecidos até recentemente, com bases paleontorógicâs, sedimentos
mais antigos que Emsiano (390 M. a.) e ma¡s jovens que Frasniano (370 M. â.). No entanto,
Loboziak ef af (1995) registram a presença de esporos de idade praguiana (400 M. a.) na porção
basal dâ Formação pontâ crossä, nos pÒços z - cN - 1 - sc ( testemunhos 21-zz, enlre 1419,9 -
1457,0m), 1- PH - 1- pR (testemunho 07, entre 3032,9 _ 3034,6 m) e2_AG_.1 _ MT (testemunho
18, entre 1400,0 - 1403,0 m) e, também, esporos de idade famenniana, extraídos em uma seçao
composla por dtamictitos do poço 2 _ O _ 1- pR (testemunho 14, entre 953,0 _ 954,4 m), a qual tem
sido cons¡derada como parte do Grupo rtararé, de idade neocarbonífera e, portanto, muito mais
jovem.

3.2, No Uruguai - Grupo Durazno

No Urugua¡, a seqÛência devoniana tâmbém ev¡dencia um c¡cfo transgress¡vo-regress¡vo,
onde os sedimentos marinhos e continentais apresentam d¡stribu¡ção tempo-espaço, em forma de
cunhas superpostas e penecomtemporâneas, Litoestratigraficamente é representada pero crupo
Durazno (Bossi' 1966) Esta denominação for proposta para designar os sedimentos afrorantes, com
área de aproximadâmente 22oo Km2, no Departamento homônimo, região centrar do uruguai. Tar
grupo abdga os arenitos cerrezuelo, os folhelhos cordobés e os arenitos La paloma, todas estas
un¡dades com sfa¡us de formação.

A análise da riteratula existente sobre o Devoniano do urugua¡ revera uma concordância
entre os diversos autores concementes à divisão, nomenclatura e relações de contato entre as três
unidades estrati gráf icâs já consagradas.

o pacote dos sed¡mentos devonianos apresenta uma espessufa totâf, em subsupeffície, de
280 m e 190 m nos poços La paroma e Rincón der Bonete, respectrvamente, sendo rimitado, na sua
bâse e topo, por duas discordånc¡as de expressão regional.
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3.2.1. Formaçào Cerrezuelo

A Formação Ceffezuelo, de acordo com Veroslavsky (1994), constilui-se na unidade basat do
Grupo Durazno Lilolog¡câmente, c€racteriza-se por possuir arenitos esbranquiçados, Iocalmente
avermelhados, médios a grossos, regurarmente selecionados, grãos subangulares a angurares,
quartzosos e feldspáticos, com matriz cául¡nítica. são freqüentes âs intercålaçöes de lentes e
camadas de folhelhos e lamitos, às vezes poucû arenûsâs, de espessurãs variáveis. Desenvolvem-
se' também, níveis não mu¡to espessos de camadas e rentes congromeráticas e areno-
conglomeráticas. Esses termos mais grossos säo freqüentes na base da unidade; os arenitos méd¡os
a grossos, com intercãlaøes pelíticas, na porso méd¡a e os arenitos finos, selecionados, na parte
superior.

Ross¡ ef a¿ (1979), preciozzi ef a¿ (1985) e Da s¡rva e¡ a/. (1991) concordam em subdividir
informalmente esta unidade em dois membros; o ¡nferior, constituído por arenitos grossos a
conglomeráticos e conglomerados, com níveis de arenitos f¡nos a médios, siltitos e folhelhos
caulinicos, e o superior, composto por aren¡tos finos a médios, esbrânqu¡çâdos e avermerhados,
selecionâdos, com est[âtif¡cações cruzadas e paralelas; siltitos e folhelhos, brancos e vermelhos,
mac¡ços a f¡namente raminados, muscovíticos e níveis de arenitos grossos e congromeráticos.

A Formação cenezuelo âssentâ-se d¡scordantemente sobre o embasamento pré-cambriano
e apesar de possuir feiçoes litológicãs, sedimentares e paleontológicas baslantes dist¡ntas da
Formação cordobés' sua relação estratigráfica com esta unidade sobrejacente é do lipo gradac¡onal,
reconhecida, segundo Verosravsky (1994), tanto em superfície quanto em subsuperfície, em toda
extensão da bac¡a Em ârgumas áreas, como ao sur da locaridâde de Branqui o, câmadas de
transição (Sprechmann ef ê/., 1993) ressaltam a passagem gradâtiva entre os arenitos finos
cenezuelo e os peritos cordobés, Já com as unidades permiana (Formação san Gregorio) e
mesozóicas (formações Arapey e Mercedes), apresentâ l¡mite Iitoestratigráf¡co discordante erosivo.

A Formaçäo cenezuero afrora na porção central do uruguai, no Departamento de Durazno.
Em subsuperfície possui continuidade física com as faixas afrorântes (Fig. og). A maior espessura
conhecida é de 140 m, observada, em subsuperfície, no poço La paloma N. 186 (l.G.U), da
localidade de La paloma.

Até o momento, a Ëormação cerrezuero mostra-se como uma unidade prat¡camente
afossilífera, tendo sido descrita somente a presençâ de cutícuras, esporos e arguns acritarcas, no
intervalo entre 210 e 160 m de profund¡dade do poço La paloma (Da silva, 1984 e no presente
trabalho).

Alguns sko/rthos foram mencionados por sprechmann et a/. (1993), caracterizando a
lcnofácjes skolithos. Estes autores registram, também, a oconência de fósseis vegetais, tais r:omo:
algas, pteridófitas do moÍogênero Host¡metta e caules com esporâng¡os de psilophytales, que
evidencfam, na época da deposição, a existência de clima seco. contudo, cabe rembrar que prantas
da ordem Psilophytales necessitam de água para reprodução.
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Não existe consenso, entre os autores, com reraçáo ao âmb¡ente de deposiçåo desta
unidade, sendo que as opiniões variam desde flúvial, lacustre até litorâneo. segundo pteciozzi et at.
(1985) e De Silva ef a/. (1991), os sedimentos do memþro inferior câracterizam um paleoambiente
flwial e, em parte, racustre. os do membro superior, teriam se depositado em pareoamþientes
continentais fluviais, que passariam à depósitos litorâneos. Já Bossi & Navano (19g8) adm¡tem
paleoamb¡ente continentar a ritorâneo na base, graciando a marinho em direçáo âo topo desta
unidade.

Para Andre¡s & Fenando (1991) não existem evidências de ambiente continental nem na
base da Formação ceffezuelo. Falä just¡f¡cârern sua hipófese, crianr um novo modelo deposicional.
os termos arenosos grossos e con0lomeráticos da área-tipo são interpretados como conespondentes
à fáceis de plataforma marinha, com direção de pareoconenle para NW, sugerindo umâ bacia âberta
com conexão marinha para o sul e com mârgem continental em um alto estrutural mais ao norte. Já
sprechmann ef a/- (1993) cons¡dôram, parâ a bâse da un¡dade, depos¡çáo em pareoambiente
sublitorâneo raso e litorâneo e, rumo ao topo, praia de a[a energia. As partes média e superior da
unidade representaria amb¡ente de intermaré.

Veroslâvsky (1994), baseado nos picos de inundaçãÕ marinha oconidos no Devoniano,
subdiv¡de a seqùência devoniana em três, denom¡nando-as de: A, B e c. A Formação cenezuero, de
idade Prãgu¡ana' correspondendo à porção basar A, representa um trato de s¡stema de mar
regressivo, compreendendo sistemas de fan-delta e pro-delta/plataforma.

3..2.1 .1. Palinologia e ldede

A Formação cenezuelo, como a Formação Fumas é praticamente estéril para pâlinomorfos.
ldade siluriana tem sido proposta para a Formação cerezuero, com base na idade eodevoniana
inferida para a Formação Cordobés.

Para esta unidade, através da cronoconeração com a Formaçáo Fumas, ¡dade praguiana ou
pré-ems¡ana é aqui sugerida.

3.2.2. Formação Cordobés

A Formação cordobés (Bossi, 1966) const¡tui-se na unidade média do Grupo Durazno. É
composta, segundo veroslavsky (1994), por folhefhos, folhelhos-sílticos, crnza-escuros, às vezes
pretos, mu¡to fossilíferos, misáceos e pintosos, Dergadas ìntercalações de arenjtos cinzas, f¡nos,
mtcáceos estão presentes. oconem, também, bancos e níveis ferruginosos, de origem diagenét¡câ,
constituídos por hematita e limonita.

A relação estrat¡gráfica da Formação cordobés com a unidade subjacente, Formaçao
cenezuelo, já foi drscutida anterìormente. com a unidade sobrejacente, FormaÇáo La paroma,

mantém contato grâdacional (Bossi, 1966) e com a Formâção san cregorio (Eopermiano), é do tipo
d¡scordante erosivo
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A Formação cordobés afrora também na porção centrar do uruguai, no Departamento de
Durazno. Em subsupefície possui cÆntinuidade física com as faixas aflorantes (Fig. og). A ma¡or
espessura conhec¡da é de 117 m, observada, em subsuperfície, no poço La paroma, da locar¡dade de
La Paloma.

Uma das características mais ¡mpoñantes da Formação Cordobés é sua riqueza fossilÍfera,
em macro e microfósse¡s. Entre os macrofósse¡s (típicos da fauna Malvinocáfricâ), são encontrados
braqu¡ópodes, bivårves, gastrópodes, moruscos (tentacur¡tó¡des), arém de trirobitas, equinodermas e
vegelais. E entre os microfósseis: acr arcas, esporos, quit¡nozoários e culícuras vegeta¡s.

o trabalho de Méndez Alzola (1s38) constitu¡-se, ¿i¡ndir hoje, no referencjal lrásico para o
conhecimento pareontorógico dos fósseis devonianos do uruguai. No entanto, o prime¡ro esludo
relativo a estes fósseis é de d,Orbigny (A42 h: Veroslavsky, 1994), sobre braquiópodes.

É interessante ressartar que a macrofauna devoniana do uruguai apresenta arta porcentagem
de espécies autóctones, como observado por Lange & petri (i967).

As cond¡ções de ongem mannha da unidade são evidenciadas pelo seu conteúdo
paleontológ¡co. As câracterísticas litológicäs, associadas à ocorrênciâ de determinadas estruturas
sedimentares, como a predominância de râminações prâno-parareras, muitas vezes ¡ncipientes,
indicåm condiç,ões dominantes de bâixa energ¡a no ambiente deposicional, com p.uôa ou nenhuma
influência de ondãs, prevarecentlo o transporte de matenar fino, através da pratâforma rasã
(Veroslavsky, 1994),

os níveis de arenitos finos e s¡lt¡tos que aparecem intercalados aos folhelhos, com reg¡stro
claro, tanto em superfície quanto em subsuperfície, evidenciam condições de transporte por tração
ou saltação, sendo interpretados por Bossi & Navano ('1gg8), como assoc¡ados às conentes de
turbidez.

Duas assembré¡as foss¡ríferas säo reconhecidas nesta unidade por sprechmann ef at (1993):
a de orþiculo¡dea ba¡ni-Australocoel¡a tourtetoti-L¡ngutidae div. ssp., que definiria uma situação de
mar raso' em ¡ntermaré' enquanto a outra, composla por Australocoelia tourteloti, cåractenzaria
ambientes marinhos ma¡s profundos (até 50 m).

segundo veroslavsky (1994), o temitorio uruguaio, durante a época em que os pelitos da
FormaÉo cordobés, representados por sua seqúência B, foram depositados, consistia parte de uma
ampla bacia cratônica que se ¡nclinava para oeste, por onde teria ingressado e se imprantado um
extenso mar epicontinental. A l¡gação marinha com o oceano proto-pacífico se deu através da Bacia
chaco'Paraná, constituindo a regiäo em foco um estreito braço de mar, cujos l¡mites estavam
condicionados à presença dos altos do embasamento. A¡nda de acordo com Veroslavsky (op. ct.), o
estabelecimento de possíveis conexões marinhâs com o setor b¡asileiro da Bacia do paraná såo
ainda duvidosas.

A história evorutiva deste bordo está, segundo verosravsky (1994), ¡ntimamente vincurada à
subsidência (mais tardia em relação à Bacia do Paraná, Bras¡l e áreas vizinhas) do cráton do R¡o de
la Plata, que se processou através das finhas de fraqueza orientacjas predominantemente na direção
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o clima reinante å época de deposição destâ unidade, e de modo gerar de todo o crupo
Durazno' em seu contexto regionar, é posturado como de águas frias, embora sem processos
glac¡ais..

3.2.2.1. Pal¡nolog¡a e ldade

Neste pais náo existem, até o momento, trabalhos relalivos a biocronoestratigrafia completa
da seqüência cievon¡ana da Bacia do Paraná. As únicas publicações exisrentes descrevem os
palinomorfos extraídos de amostras pontua¡s provenientes da Formação cordobés. A pnmeira delas,
trata-se do trabalho de pöthe de Bardis (j97g), onde säo reg¡strados vários gêner-os e espécies de
acritarcas, os quals, segundo a aulora, são indicativos de idade eodevoniana (Emsiano).

3.2.3. Formação La palóma

A Formação La paroma, unidade superior do Grupo Durazno, é constituída por arenitos
arroxeados a vermelhos, flnos a médios, feldspáticos, muito micáceos (muscovítico), além de silt¡tos
arenosos, às vezes, argirosos. Em direção âo topo, a unidade passa para arenitos médios e grossos,
com intercala$es de níveis conglomeráticos. EstratificaÉes cruzada e prano-pararera são as
estruturas predominantes, podendo apresentar níve¡s maciços e estratif¡cação acânalada,

As rerações estratigráficas da Formação Lâ paloma com a unidade subjacente, Formação
Cordobés, é do tipo gradac¡onal e com as sobrejacentes, formaçóes San Gregorio (permiana) e
Arapey (cretácea), é discordante erosivo.

Geograficamente. a Formação La paroma afrora também na porção centrar do uruguar, no
Departamento de Durazno. Em subsuperfície possui continuidade físic€ com as fa¡xas aflorantes
(Fig. 08) A maior espessura conhecida é de s5 m, observada, em subsuperfÍc¡e, no poço Rincón der
Bonete' localizado no Departamento de Durazno e em superficie näo urtrapassa 20 m (verosravsky,
1994)

os fósse¡s oontidos nesta unidade são escassos e muito pouco estudados. Existem registros
de a¡guns fragmentos de equinodermas (F¡gueiras, 1991), tentacuritóides (Bossi, 1966), braquiópodes
( Méndez Alzolâ & Sprechmann, 1973a) e moluscos (Sprechmann e1 a/., 199g).

Através das características litorógicas e sedimentares apresentadas pela Formação La
Paloma, Preciozzi ef al (1985) sugerem paleoambiente litorâneo passando a continental fluvial.
Bossi & Navano (1988) propõem condições predomìnantemente litorâneas, enquanto veroslavsky
(1994) acredita representar uma seção ¡nfra e intermaré, de pfanícies cosle¡ras, predominantemente
arenosas, que passam rumo ao topo, na sua porção superior, pâra sistemas continentais fluviais. No
presente trabalho confirma-se que, para o topo, as condições de depos¡ção não tiveram quarquer
influênc¡a marinha.
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3.2.3.1, Pal¡nologia e ldade

Até hoie, nenhum trabalho relativo à análise palinológ¡câ dos sed¡mentos desta unidade foi
desenvorv¡do e'neste trabarho não fo¡ observado quarquer acritarca, somente raros esporos. No
entanto' o surgimento da espécie de acritarca Duvemaysphaera tenu¡cingulata, indicat¡va de ¡dade
neo-ems¡na, no topo da Formação cordobés, posiciona a base da Formação La paloma neste
estágio ou no Ëoeifeliano.

3.3. No Paraguei

Em 1950, Hanington propôs idade devon¡ana aos depósitos do crupo ltacurubi, com llase
em conerações com as cãmadâs desta ¡dade na porção reste da Bacia do paraná. Este engano foi
reparado posteriormente por Wolfard (1961), quem identificou os macrofósseis como sendo de idade
eos¡lurianâ. Desde então, há consenso entre os diversos autores de que não existem sedimentos
devonianos afrorantes no reste, e no oeste, as rochas desta idade âfroram em ceno Léon, numa
estrutura, loc.alizada no none do Chaco paraguâio.

Nã úrtima década' a perfuração de poços para exproração de petróreo possib¡ritou a
descoþerta de sedimentos devonianos ao norte do Arco de Assunção, entre os rios ypané e Jeju¡-
Aguaray cuazu (Fig. 09, pag. ). os poços Assunção I e ll possuem 370,0 e 26s,0 m de sed¡mentos
de idade devoniana, respectivamente. Estes sedimentos estão preservados no þroco rebaixado por
falha' denominado Bajo de san pedro. segundo Fúrfaro (199s), a coneração destes sedimentos com
as formações Fumãs e Ponta Grossa parece bem estabelecida. É interessante ressaltar que os
sed¡mentos' de rdade devoniana, encontrados neste pa¡s, representam somente a porção superior da
Formação Ponta Gorssâ, de idade equ¡valente ao Givetiano_Famenniano.

3.3,1. Pal¡nolog¡â e idade

Neste país' até o momento nenhum trabalho relativo à análjse palinológicâ dos sedimentos
representativos da seção devon¡ana foi desenvolvido. Estes continuam reslritos a relatórios
internosdas companhias exploradofas de petróleo. segundo o relâtório desenvolvido pelâ she oi¡
company, em 1962, no poço Assunção r, os sed¡mentos de idade devoniana estão restritos entre
2085 e 1210 m de profundidade e no poço Assunção |, entre 1600 e 2002 m de profundidade. As
espessurâs são ma¡ores que as apresentadas po Fúlfaro (jg9S),
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4, MATERIAL Ë MÉTODOS

4,'1. A,rea,de estudÕs (F¡g. 08)

4.1.1 . çons¡deraçöes gera¡s

Atualmente, o estágio de conhecimento concemente ao c¡mportamento l¡toestratigráfico da

Formação Ponta Grossa e seus corelatos, Grupo Durazno no Uruguai e os sedimentos encontrados

no Paraguai, ainda âpresenta certo desequilíbrio entre estas ocorrêncras por todâ Bacia do Paraná.

Na porção brasileira, na Sub-bacia de Apucarana, os estados do Pa|?,ná e São Paulo lideram

em número de poços perfurados pela PETROBRÁS. e PAULIPETRO e, também, em número de

trabalhos, tânto de cunho l¡toestrat¡gráfico quanto biocronoestratigráfico, quando comparados à Sub-

bacia do Alto Garças, nos estados de coiás, [4ato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesta ¡egião, os

trabalhos já realizados, principalmente os relativos à litoestratigrafia, são escassos e, na maioria das

vezes, resultam de analog¡as com o flanco sudeste.

Os trabalhos desenvolv¡dos no flanco sudeste da bacia caracterizam-se por apresenlarem

estudos litoestratigráf¡cos descrittvos, quâse sempre testritos às áreas de afloramentos e cÕm

tendência a extrapolar conclusöes.

Estudos realizados na Sub-bacia de Alto Garças, apesar de serem em menor número,

mostram profundas d¡ferenças, pnncipalmente litológicâs, Tentativas de corelação entre os

sedimentos representat¡vos da FormaÉo Ponta Grossa nas duas sub-bacias (norte e sul) estão

normalmente alicerçádâs em dados puramente bioestratigráficos e não l¡toestratigráficos. Tal

procedimento incone em grande erro, uma vez que estas oconências, mesmo que homócronas,

mostram-se litolog¡câmente bastante heterogêneas.

Os poços perfurados pela PETROBRÁS fomeceram, até o momento, dados a relatórios

técnicos de circulação intema. Nestes, a unidade em questão também foi ¡dent¡f¡cada âtravés de

conelações â partir de seções{ipo, definidas no flanco leste da bacia, e levando-se em cons¡deração

dados puramente b¡oestrat¡gráficos, ignorando-se, desta maneira, âs grandes diferenças litológicas

existentes entre os sedimentos encontrados nas duas sub-bacias.

Na porção mais meridional da bacia, a ocorrência urugua¡a (Grupo Durazno), apesar de

pouco espessa, apresenta-se relativamente melhor esludada quando comparacla à parte ocidental.

no Paragua¡. Neste país, os estudos são raros e as perfurações com testemunho contínuo

praticamente inexistentes. Os únicos poços que Tevelam a presença de sedimentos de ¡dade

devoniana no lado paraguaio da Bacia do Paraná são o Assunção I e Assunção ll.

Nos lrabalhos geológicos relativos aos sed¡mentos devonianos da Bacia do Paraná, a porção

paraguaia destaca-se como â região menos conhecida. Sedimentos afloranles, supostamente de

idade eodevoniana, foram recentemente descritos por Gonzalez ef a/. (1994) e Arrua (1995), tratando

de arenìtos conglomeráticos, denominädos Arenitos Santa Elena por Go zalez ef al (op. cl¡.) e

Formação Aroyo Y Esteros por Arrua (op. c/T.). Em subsuperfície, os sedimentos permanecem

praticamente desconhecidos, tanto sob o ponto de vista lito quanto biocronoestratigráfico. Contudo,
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¡dade praguiana foi inferida, com base nos par¡nomorfos, pera she oir company, em 1980, para
sedimentos do topo do poço RD-116. Tais sedimentos, constituídos basicamente por arenitos, seriam
então l¡tologicamente conelacionáveÌs à FormaÉo Fumas e não à Formaçáo ponta Grossa.

Fig. 08 - Localização da área de estudos

Em decorência de a¡nda haver, em argumas partes da bac¡a, conhecimento georóg¡co,

principalmente litoestratigráfico, considerado bastante precário, a Formação ponta Grossa, com suä
subdivisäo tal como é âtualmente ace¡ta, é adotada somente para a sub-bacia de Apucarana, da
porÉo brasileira da Bac¡â do Pâraná. Na Sub-baciâ do Alto carças, esta unidade é mantida indivisa.
Na parte uruguaia será considerada a liloestratigrafia atualmente aceita. E no paragua¡, os
sedimentos permanecem inonimados.
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4.1.2. Contexto geográf¡co

A área de estudo compreende toda a região de ocorrência, tanto em superfície como em
subsuperfície, dos sedimenlos de idade devoniana encontrados nâ Bacia do paraná,/afo sensu,
Geograficamente, âbrange as porções: oeste (paraguai), nofe, nordeste e noroeste ( estados de
Goiás, lvlato Grosso e ft.ilato crosso do sul), sudeste/leste (estados de são paulo, pânaná e sânta
Catarina) e sul (Uruguai) (Fî9. 09),

As âmostras de subsupedície util¡zadas para análise foram coletadas em testemunhos de I
poços perfurados pela PËTROBRÁS, nos estados de Mato crosso, Goiás, paraná e santa catar¡nâ:
2-AG -1-MT, 2-JA-1-co, 1-MO-1-pR,z-CA-1-pR,2-o-1-pR, 1-R-1-pR, 2-Ap-1-pR e Z-cN_1_ SC; 3
poços perfurados peta companh¡a Rio Doce ceologia e M¡neração s. A - DocËcEo, no sul do
Estado do Mato crosso: RsP-1, RVR-1 e RpL-1; 1 poço perfurado pela Dl.NA.Ml.GË no uruguai: La
Paloma N' 186 e, f¡nalmente, 2 poços perfurados pela pECTEN - ecc¡dentat - Trend no paraguai:

ASU I e ASU I, totatizancio 14 poços (Figs. 10, 11,12, 13e14r.
Em superfície, as amostras foram coletadas nas quâtro áreas aflorantes, local¡zadas nos

bordos sul (uruguai), leste (Ëstado do paraná), none/noroeste (estados de Mato crosso do sul e
Mato crosso) e nordeste (Goiás) (Ë¡g. O9).

4.1.3. Cr¡tér¡os adotedos para a seleção dos poços

Pa¡a a seleção dos poços adotou-se como critérios de escolha:
- poços com testemunho oontínuo do intervalo invest¡gado, pots permitem maior resolução nas
proposições b¡ocronoestratigráfica e paleoambientais. Exceção feita aos poços locâlizados no
Paragua¡, perfurados sem testemunho, fomecendo, portanto, somente amostras de calha. Amostras
dos poços deste país serão utilizadas para inferir a idade dos sedimentos e possíveis corelações,
Não é aconselhável a sua util¡zaçäo em zoneamentos bioestratigráficos e jnferências

paleoam bientais:

- poços locâlizâdos em diferentes posições geográf¡cas;

- poços que apresentam maior quantidade de testemunhos livres de metamorfismos provocädos
pelas intrusöes de diabásio assoc¡adas ao magmatismo basált¡co, do qual a Bacia do paraná foi
palco durante o Neojurássico. Tal metamorfismo provoca â cârbonizaÉo parcial ou total da maténa
orgânica. Este fato é bastante comum na maioria dos testemunhos dos poços perfurados,
principalmente na Sub-bacia de Apucaranai

- poços que possuam testemunhos ricos em mâterial pelitico, de coloração escura e livres de
bioturbações, onde os microfósseis sáo mais facilmente preservados.
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4.1 .4. Poços selecionados e número de amostras

os poços selecionados de amrdo com os critérios estaþelecidos estão locâl¡zados na Fig. 09.
São eles:

a) Poço RpL-1 (paraíso Leste) - DOCEGEO

o poço RPL-1 (Paraíso Leste) localiza-se no municíp¡o de Paraíso Leste, ao sul do Estado
de Matù Grûsso. Possu¡ 100,70 m de profundidade, sendo os primeiros 10 m penencenres à
Formação Aqu¡dauana, sobrejacente, a qual mantém um conrato do tipo d¡scordante ercsivo com a
Formação Ponta Grossã.

os sedimentos representat¡vos da Formação Fumas, subjacente, não foram ating¡dos. A
Formação Ponta Grossa apresenta 90,70 m de espessura, s¡tuadas entre 10 e 100,70m.

Neste poço, a Formação Ponta Grossa caracteriza-se por apresentar sedimentos síltico-
arenosos, cinza, em parte mic'áceos, piritosos, finamente laminados e ¡ntercalados por arenitos f¡nos
cinza-claro, com níveis câlcíticos, pintosos e fossilíferos, Número de amostras: 20.

b) Poço RVR-í (São José do povo) - DOCËGËO

o poço RVR-1 (São José do Povo) localiza-se no município de São José do povo, Estado de
[4ato Grosso Possui 300 m de profundidade, sendo os primeiros 21,20 m perrencentes à unidade
sobrejacente' Formação Aquidauana, com quem a Formação ponta Grossa apresenta contato
discordanle erosivo.

os sedimentos representativos da Formação ponta Grossa possuem 269,g0 m de espessura,
enlre 21,20 e 289 m. Os arenitos da Formação Fumas, subjacentes, foram alcançados.

Neste poço' a Formação Ponta Grossa caracteriza-se por apresentar sed¡mentos sílt¡co-
argilosos' cinza-escuro, micáceos, com dergadas rentes arenosas, cârcíferas, cinza-"raras e
bioturbadas, Nos níveis mais arenosos, oconem câmadas muito finas de p¡rita disseminada. Há
intercalações bastante expressivas de folhelhos c¡nza-escuro, micáôeos, com níveis síltico-arenosos
mais claros e níve¡s de arenito fino, calcífero. Este último, apresenta-se bastante bioturbado. Rumo à
base dâ seção, observa-se o predomínio de arenitos mais grossÒs, fevemente argirosos, micáceos,
bioturbados e câlcíferos. Número de amostras: 19.

c) Poço RSP-1 (Serra da petrovina) _ DOCEGËO

o poço RSP-1 (Sena da Petrovin¿ì), focalizado na região homôn¡ma, r'ìo sul do Estado de
Mato Gfosso, possui 365 m de profunriidade, sendo que os prìmeiros 4,70 m pertencem à un¡dade
sobrejacente' Formação Aquidauana. o contato desta unidade com os sedimentos dê Formaçao
Ponta crossa é do tipo discordante erosivo.
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os sedimentos que compõem a Formação ponta Grossa possuem aproximadamente aæ m
de espessura, entre 4,70 e 36s m. Aqu¡, os arenitos da Formação Fumas, subjacentes, não foram
alcançados.

Neste poço' a Formação Ponta Grossa câracteriza-se por apresentar sedimentos silticos
argilosos de cor cinzâ-escuro, mic'áceos e intercalados por arenitos finos a muito finos, cinza-claro,
Em alguns níveis, estes arenitos são portadores de estruturas do tipo f/aser e estratificâÉes
cruzadas; em outros, mostram-se calcíferos e/ou piritosos. Próximo ao topo, ohservam-se estruturas
oolíticas presentes no ãrenito de granulação fina.

Nota-se uma cenã ntmic¡dade de sed¡mentos sílt¡co'arg¡losos, ¡ntercålädos pelo arenito de
granulação f¡na Esta última litologia é maís freqrjente rumo à base de seção, onde se encontram
presentes as estrat¡ficações cruzadas. Número de amostras: 56,

d) poço 2 -AG " I -MT (Atro Garçes) - PETROBRÁS

opoço2-AG-1-MT(Artocarças) está locarizado a 16'55'oo" de ratitude sur e 53" 32,
00" de longitude oeste, no município de Alto Garças, Estado de Mato crosso, área conespondende
âo depocentro da Sub-bacia de Alto Garças. Possu¡ 1.947 m de profundidade, sendo os primeiros
981 m perfencentes às unidades sobrejacentes. Tais sedimentos representados pelos testemunhos
'12 a 18, estão situados entre 981 e .1448 m, apresentando, portanto,467 m de espessura.

os sedimentos da Formação Fumas (arenitos), subjacentes, foram arcançados, tendo a
perfuração finalizado no topo do embasamento.

Neste poço, os sed¡mentos representativos da Formação ponta Grossa säo,
predominantemente, constituidos por àrenitos cinza, com intercâlações de folhelhos cinza-escuro e
folhelhos síltitos cinza-claro, fossilÍferos. Rumo à base, é composto por folhelhos fossilíferos,
pir¡tosos com arenitos ¡ntercalados; para o topo é constituído por siltitos cinza, passando a folhelhos
cinza-escuro a pretos e arenitos cinza-azulado, fossilíferos e bioturbados. Número de amostras: ZB.

e) Poço 2 - JA - 1 - Go (Jataí) - PETROBRÁS

Opoço2-JA-1-cO(Jataí) está locatizado a17.48,45" de lat¡tude sut e 51" 46, SO" de
longitude oeste, no municípjo de Jataí, Estâdo de Go¡ás. possu¡ 2.107,40 m de profundidade, sendo
os primeiros 1.650 m pertencentes às unidades sobreiacentes, os sedimentos da Formação ponta

Grossa' representados pelos testemunhos 27 a 34, estão situados entre 1.6s0 e 191s m, possuindo,
portanto, aproxÍmadamente 2OS m de espessura.

Neste poço, a Formação ponta Grossa é const¡tuída, predom¡nantemente, por aren¡tos
médios, de coloração cinza, apresentando, na base, sjltitos intercâlados. Rumo ao topo, mostra-se
composta por siltitos e folhelhos pretos fossil¡feros, com intercafações de siltitos. Número de
amostras: 't 5.



0 Poço 2 - AP - 1 - PR (Apucarana) - PETROBRÁS

O poço 2 - AP - 1 - PR (Apucãrana) está tocalizado a 23" 29, 10' de tâtitude sut e 51. 19,OO.

de longitude oeste, no município de Apucarâna, Estado do paraná, na região considerada como
depocentro da sub-bacia de Apucarana. possu¡ 4300 m de profundidade, sendo os primeiros 3.290
m pertencentes às unidades sobrejacentes. Os sed¡mentos pertencentes à Formação ponta Grossa,
representados pelos testemunhos 28 a 94. estão situados entre 3.290 e

4118 m, possu¡ndo, portanto, cerca de B2g m de espessura, dos quais são excluidos 1SO m,

compostûs por inlrusivas.

Os arenitos da Forma$o Fumas foram alcânç€dos, tendo a perfuração finalizado ainda
nesta unidade.

Neste poço, os sed¡mentos representativos da Formação Ponta Grossa câracterizam-se por

apresentar termos mà¡s sílticos de cor cinza e folhelhos cinza- escuro, com intercalaçöes de s¡ltitos e

arenitos cinza, muito finos, com lentes de foihelhos pretos, biolurbados na base e nos primeiroslOO

m, no topo da seção. Númêro dè amÕstres: 22,

g) Poço 2 - O - 1 - PR (Õrtigue¡ral - pÊTROËRÁS

Opoço2-O-1-PR(Ortigueira) esrá tocatizado a 24"10' 50.64,,de latitudô sut e SO" 53,

21 1o" de longitude oeste, no município de ortigueira, Estado do paraná. possui z.ozs m de
profund¡dade, sendo os primeiros 950 m pertencentes às unidades sobrejacentes. Os sedimentos da
Formaçåo Ponta crossa, representados pelos testemunhos 21 a 40, possuem, aproximadamente,

700 m de espessura, entre 950 e 1650 m. Destes são excluidos 70 m, constituídos por intrusivas.

Os arenitos característicos da Formação Fumas, suþjacente, foram alcançados, tendo a
perfuração finalizado numa espessa câmada de d¡abás¡o presente abâ¡xo deste nivel.

Neste poço, a Formação Ponta Grossa é constiluída, predominantemente, por folhelhos
cinza-escuro, micáceos, levemente carbonát¡cos, intercalados por siltitos cinza-escuro, micáceos e

por delgadas lentes de aren¡tos muito finos, sendo estes bastante comuns rumo à base da seção.

Número de amostras: 15.

h) Poço 1- l\4O - 1 - PR (Monjotinho) - PETROBRÁS

Opoço1-MO-1-PR(MonJol¡nho) está local¡zado a 24"22'29" de tatitude sul e S0.S2,14',

de fongitude oeste, no municíp¡o de Monjolinho, Estado do paraná. possui 2,012,5 m de
profundidade, sendo os primeiros 820 m pertencentes à unidade sobre.jacente, Grupo ltararé. os
sedimentos da Formâção Ponta Grossa, ¡epresenlados pelos testemunhos 12 a 15, possuem,

aproximadamente, 650 rn de espessurâ e estão situados entre B2O e 1470 m, dos quais säo

excluídos 220m, constituídos por intrusivas. os sedimentos característ¡cos da Formaç,ão Fumas,

subjacente, foram alcânçados, tendo a perfurafro final¡zado nestas rochas.
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Neste poço, a Formação Ponta Grossa é representada, exclusivamente, por folhelhos cinza-
escuro a prelos, apresenrando níveis ricamente micáceos, carbonosos e piritosos, com algumas
intercalações de siltitos c¡nza-escuro. Rumo âo topo, os folhelhos mostram-se intercalados por
delgadas camadas de arenitos c¡nza, finos a muito fjnos. Número de amostras: 13.

i) Poço 2- CA - I - PR (eândido Abreu - 1) - PETRoBRÁS

o poço 2 - cA - 1 - pR (când¡do de Abreu - 1) está rocarizado a 24"91'21" de ratitude sur e
51'22'50' dÈ longitude oeste, no municÍpio de càndido de AÞreu, Ëstado do paraná. possui 2.791,6
m de profundidade, sendo os primeiros 30 m pertencentes à unidade soþrejacente, Grupo ltararé. os
sedimentos da Formação Ponta Grossa, fepresentados pelos testemunhos 15 a 2g, possuem
aprox¡madamente 982 m de espessura e estão situados entre '1618 e 2600 m, dos qua¡s são
excluÍdos 390 m, contituídos por inlrus¡vas. os sedimentos cåracterísticos da Formação Fumâs,
subjacente, foram alcançados, tendo a perfuração final¡zado nesta unidade.

Neste poço' âs rochas da Formação ponta Grossa são representadas, predominantemente,
por folhelhos cinzå-esculþ a pretos, bastante mi(yáceos e piritosôs, intercalados por lentes de siltito
c¡nza-escuro, micáceo e pir¡toso e, também, por arenito cinza esbranqu¡çaoo, mu¡to fino, quâdzoso e
calcífero. Número de åmostras: 30.

j) poço 1 - R - 1 - pR (Reserva) - PETROBRÁS

opoço1-R-1-PR(Reserva) está rocar¡zado a24" 37' 30" de ratitude sur e so. s3, oo" de
longitude oeste, no município de Reserva, Estado do paraná, possui 1.909,0o m de profund¡dade,
sendo os primeiros 1.250 m pertencentes às unidades sobrejacentes. Neste poço, as rochas da
Formação Ponta Grossa possuem aproximadamente, 500 m e estão representâdas nos testemunhos
14 a 22, sendo situadas entre 1-2so e 1.7so m de profundidade, dos qua¡s são exciuídos 30 m,
compostos por intrusivas vulcân¡cas.

Os sed¡mentos da FormaÉo Fumas, subjacente, forâm alcânçados, tendo a perfuração
finalizado nesta un¡dade.

Neste poço, a Formação Ponta Grossa caracteriza-se por apresentar folhelhos cinza-escuro,
micáceos' intercalados por siltitos, também, cinza-escuro e por finas lentes de arenitos muito f¡nos.
Número de amostras: 12.

k) Poço 2 -CN * 1 -SC (Cano¡nhas) - PETROBRÁS

O poço 2-CN- 1 - SC (Cano¡nhas) está localizadoa26.16'9,40" de tatitude sul e SO. 31,

7 83" de longitude oeste, no município de canoinhas, Estado de santa catarinã. possui .1.776 m de
profundidade, sendo os pnmeiros 1.350 m perlencentes às urìidades sobrejacentes ao Devontano,
que se assentam discordantemente sobre os sedimentos da Formação ponta Grossa. Estes são
representados pelo testemunho 21, possuem aprox¡madamente jOO m de espessura, s¡tuados entre
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1.350 e 1 450 m, dos quajs são excruídos lo m, constituídos por intrusivas vurcânicas, os
sedimenlos cãracterísticos (arenitos) da Formação Fumas, subjacente, foram arcançados.

Neste poço, a Formação ponta Grossa é constituídâ, predominantemente, por folhelhos
cinza-escuro a c¡nzâ-claro, fossilíferos, físseis e micáceos na poção superior, e por siltitos cinza-
claro e micáceos próximo à base. Número de amostras: 11.

l) Poço Assunção I - PECTEN - Accidental - Trcnd - paraguay

o poçÕ Assunçãù I está rocårizado a 24" 04' 12.s5" de latitude sur e s6. 27, 12.42" de
longitude oeste, porção oriental do parâguai, na região do Bajo de san pedro. possui 3.22g m de
profundidade, tendo alcançãdo sedimentos do Grupô Cåacupé, subjâcente.

os sedimentos, de idade devoniana, inon¡mados, estão compreendidos entre 1g70 e z1o2m.
Carãcterizam-se por apresentarem síltico-arenosos, cololìâção cinza-claro, contendo delgadas lenles
de folhelhos pretos e miqáceos intercalados. Número de amotras: 20.

m) Poço Assunção ll- pEeTEN , Accidentut - Trend ^ paraguay

o poço Assunção fl está localizado a 29" 41,47.96' de latitude sul e s6. 3s, 2.38', de
longitude oeste, porção oriental do paragua¡, na região do Bajo de san pedro, possui 2.92s,g0 m de
profundidade, âting¡ndo os sedimentos do Grupo Caacupé, subjacente.

os sedimentos, de idade devoniana, inominados, estão situados entre 1600 e 21oom e são
compostos, predom¡nantemente, por folhelhos cinza-craro a escuro, micáceo com alguns níveis
piritosos e arenitos finos, esbranquiçados, mais freqüentes no topo da seção; rumo à Þase, tomam-se
mic'áceos e ricos em pirita. Tanto os folhefhos quanto os arenitos mostrâm-se intercalados por lentes
de sillitos cinza, micáceos e por arenitos conglomeráticos. Número de amostras: ZO.

n) Poço N'186 - La paloma - Dl.NA.Ml.cE - uruguai

O poço La Paloma está locãlizado na regiäo central do Uruguai, no Deparfamento de
Durazno. Possui 289 m de profundidade, tendo alcançado o embasamento.

Neste poço, os pnmeiros 12m pertencem à Formação San Gregorio, sobrejacenle, e os
177m restantes ao Grupo Durâzno. Este é constituido, na base, por arenitos grossos a
Gonglomeráticos, com delgados niveis de arenitos finos a médios e folhelhos inlercalados, passando
a aren¡tos finos a médlos com estratif¡cações cruzadas, siltitos e folhelhos, que carâcterizam a
Formação Cenezuelo, entre 289 e 14om de profundidade.

A unidade média do Grupo Durazno, Formaøo Cordobés, de origem marinha e
conelacionável à FormaÉo ponta Grossa, está compreendida entre 140 e 48m c1e profundidade.
caracteriza-se pelo seu caráter pelítico, sendo composta, basicamente, por folhelhos e folhelho-
sílticos, crnza-escuro a pretos, fossjlíferos, micáceos, piritosos, com níveis carbonosos e delgadas
câmadas de arenitos muito finos e micáceos intercalados, Acima, entre 4g e 12m, encontram-se os
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sed¡mentos represenlativos da Formação La Palomâ. Estes são const¡tuídos por arenitos aroxeados
a vermelhos, f¡nos, micáceos e síltico-arenosos, às vezes, argilosos, com níveis arenosos para o
topo. Número de amostras: 24,

4.1.S. Critérios àdotados para a seleção dos afloramentos

Para a seleção dos afloramentos, adotou-se como critérios de escolha:
- afloramentos previamente conhecidos e de âcesso relat¡vamente fác¡l;

- afloramentos que apresentam melhores expos¡ções de material pelítiôo (sill¡to e/ou folhelhos), de
coloraç,ão escura (cinza à preta) e fresco, ou seja, livres de qualquer indício de ma¡or alteração
intempérica;

- aflorâmentos que mostram maior espessurâ do pacote sedimentar, possib¡litando,

conseqûentemente, umã ma¡Òr reprêsentativ¡dade da seção.

4.1.6. Afloramentos selecionados e número de amostras coletadas

os afloramentôs selecionados para coleta de amostras, ôonforme Figuras 10, 11,1i,, 13 e 14

Tepresentam as quåtro áreas de exposição da seqùência devoniana da Bacia do paraná. cada um
deles encontra-se representado por uma sigla, cuja localização e número de amostras coletadas por
afloramento são descritos a seguir.

cada sigla possu¡ um número correspondente, o quar representa a rocalização do afloramento
nos mapas de local¡zação Figs. 10, 11, 12, 13 e 14. para confecção destes f¡guras fofam
util¡zados, como base, os mapas geológ¡cos eleborados por Ass¡ne (1996).

4.1.6.1' Flanco noroeste/norte - estados do Mato cro$so do sul e Mato Grosso (FiEs, 10 e 11)

(01). RV-1-Ms - Pedreira na cidade de Rio verde do Mato Grosso do sul, próximo âo hospital do

muntcípio -.11 amostras
(02). RV-2-MS - Pedreira Baneira F¡gueira, 3 Km a leste da cidade de Rio verde do Mato Grosso

do Sul - 02 amostras

(03). RV-3-MS - Rodovia BR 163, trecho Rio Verde - Campo crande, Km 1,S - 02 amoEtres
(04). RV-4-MS - Rodov¡a 8R 16s, C¡dade de R¡o Verde de Mato crosso/Ms - 04 amostras
(05). RD-s-MS - Rodov¡a BR 364, Km 1SO,B, Rondonopótis-Alto carças/MT - 01 amostra
(06). DA-l-MT- Rodovìa Dom Aqu¡no -Campo Verde, Km 10 - 02 amostras
(07). DA-2-MT - Rodov¡a Dom Aquino - Campo Verde, Km 19 - 10 amostras
(08). cG'1-MT - Estrada pâra cachoe¡ra das Andorinhas, Km o1 - chapada cios cuimarães/lvlr -

03 amostras

(09).7SD-1-Ml - Perfil Vassoural - Cónego l\¡orinhos^,/assoural - Chapada dos

Guimarães/MT - 03 amostras

(10). 7SD-3-MT - Cónego Jamacá - Chapada dos cuimarães/t\4T - o.l amostre
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(11). 7SD€-MT- Cabeceira do Cónego Aldeia Velha - Chapada dos cuimarães/MT - 03

amosÍas
(12).7SD-7-MT - chácarã Monjotinho - Cónego Monjoto - Cachoeira 1e2- Chapada dos

Guimarães/MT - 03 amosfas
(13). I 1SD-z-MT - Cónego Bocajna/Laranjal - Chapada dos cuimarães/MT - OZ amosfras
(14). f 1SD-3-MT - Cachoeira Aspiral - Córrego Jamaqá - chapada dos cuimaráes/MT - 06

afnostras

(15). 11SD-g-MT- Mirante da Câchoeira Véu de Noivas - Chapada dos Guimarães/MT _ 04

amostras

(16). 11sD-13-MT - Estrada pâra câsâ dos padres - chapada dos cu¡maÉes/MÏ - 03 amostras
(17). 11sD-1ô-MT - condomínio Morro dâ Esperança-/ drre¡ta do cónego capãodo Bo¡ -chapada

dos Gu¡marães/MT - 01 affostra
(18). 11sD-17-MT - cabeceira do córego Jamacá - chapâda dos Guimarães/MÏ - 0a amostras
(19). 11sD-18-MT - Fazenda Bocaínâ cachoeira segredo - chapada dos Gu¡maråes/MT - 04

amostras

(20). 11SD-1g-MT - Fazenda Bocâína Cachoeira Segredo - Chapada dos Gu¡marães - 04

arn0sfra$

(21). BG - 1 - MT - saída da cidade de Bana do Gârçâs - cuiabá, BR o7o, Km 03 - 04 amostras

4.1.6.2. Flanco nordeste - Estado de co¡ás (Fig. 1Z)

(22l.lV -1- GO - Rodovia lporá - lvolåndia, KmOT-Ol amostra
(23). lA - 2- GO - Rodov¡a Amorinópotis - Nlontividiu, Km 16,5 - O1 amostra
(24). Al - 3- GO - Rodovia Amorinópolis - tporá, Km 01 - 03 amostras
(25)'ll -4-Go- Rodov¡a Go 060, trecho Iporá - tsraelândiâ, Km 2,8 - Estrada v¡cinal à direita

Km 6,7 - 01 amostra
(26). PF- 5 - GO - Rodovia lporá-Ca¡apônia, Km27,Z- margem do cónego do posto f¡scal _ 03

amostras

(27). PC - 6 - GO - Rodov¡a Palest¡na - Caiapônia, Km 12 - O1 amostra

4.1 .6.3. Flenco leste - Estado do paraná (Fig. 13)

(28). JAG-1-PR -

(2e). FN -r -PR-

(30). MJ -2-PR -

(31). P|SA-PR -

Fenovia Jaguanaiva - Jacarezinho, Km 2,2 a 6,6 - 31 amostras

Rodovia PR 092, Km 231,5, trecho Jaguariaiva - Arapot¡, base da Formaç,ão

Ponta Grossa - 01 amostra

Rodovia PR 092, trecho Jâguariatva - Arapoti, Km 226,5 - 14 amostras

Desv¡o para P¡sa, Km 01, nas proximidades da cidade de Jâguanaiva - pR - 0A

amostras
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(32). MSD-1-PR - Rodovia pR 1S1, trecho ponta Grossa - palmeiras, Km 19,S, margem do Rio
Caniú - 04 amostras

(33). MSD-z-PR - Rodovia pR 151, ponta Grossa - palmeira, Km 16 - 03 amostras,
(34). PG-1-PR - Rodovia BR 876, trecho ponta crossa - Londrina, Km 424 _ I O emostras
(35). cr-z-PR -- Rodovia castro -Tibagi, Km 60 - chegada à cidade de Tibagi/ pR - 0z emosûas
(36). EF-3-PR - Fenovia ponta Grossa - paranaguá, Km 238,95 _ 0S emostrås
(37). CA4-PR - Fenovia ponta crossa - paranaguá, K,n ZZ1,65 - I S amrstras
(38). CWT{6-PR - Rodovia Bom Retiro - São Domingos, Km OS - 01 âmostra
(39). üWì'.07-PR - Rodovia Bom Retiro - São Domingos, Km 12 _ 0t amostra
(40). CWT{8-PR - Rodov¡a Bom Ret¡ro - São Domingos, Km 20 - Ol amostra
(4f ). cwr{g-PR - Rodovia BR 376, trecho ponlâ crossa - Apucarana, Km go - 01 amostra
(42)' owr-13-PR - Rodovia BR a76, trecho ponta Grossa - Apucârana, Km s2 - 01 amostra
(43). cwr-14-PR - Rodovia BR 376, trecho ponta crossa - Apucârana, Km 7s - 01 amostra
(44). cwr'16-PR - Rodovia BR 376, trecho ponta crossa - Apucårana, Km 77 - 01 amosûa
(45). CWT-34-PR - Rodovia pR 151, trecho T¡bagi - ponta crossa, Km 49 - 03 amostra
(46). PS-î3-PR - Rodovia pR 092, trecho piraí do Sul _ Ventania, RmlZ-Ol amostra
(47). VV-?-pR - Rôdovia BR 376, trecho ponta Grossa - Curitiba, Km 51g - 0Z arnÕstras

4.1.6.4. Flanco sul - Departemenfo dê Durazno - Urugua¡ (Fig" 14)

(48). PE-URU-l - pedreira Blanquillo - 03 amostras
(49). PE-URU-z - Custera Blanquillo - Du-âzno - 02 amostras

4.1.7. Amostragem

Para obtenção das amostras de superfície foram reaf¡zadas duas campanhas de campo às
áreas aflorantes, local¡zadas no flanco leste da Bacia do paraná, no Estado do paraná, nos períodos
de 17109 â 2olo9!94 e 1zto7 a 1BIo7tg1, e duas viagens aos bordos norte, noroeste e nordeste, nos
estados de Mato crosso do sul, lvlato crosso e Goiás, nos períodos de o1lo2 a 17l1olgs e 21to7 a
06/08/95. Todos estes trabalhos de câmpo foram realizados com apoio f¡nanceiro do pro¡eto UERJ-
PADCT/FINEP - N" 65 91.0373.00. As amostras representat¡vas dos sed¡mentos aflopntes no ftanco
sul, no Uruguai, foram fomecidas por pesquisadores locais.

As amostras de subsuperficie, coletadas nos testemunhos dos poços perfurados pera
PETROBRÁS, foram obtidas através do cENpES-DtvEX-sEplBE, no R¡o de Janeiro. o materiat dos
poços de propnedade da DOCEGEO foi coletado em 1986 junto à divisão desta empresa na cidade
de Goiânia - Go: aqueras rerativas ao poço da DlNAMrcE, no uruguar, foram obt¡das através de
pesquisado¡es locais e âs referentes aos poços dâ pEcr¡rN, no râdo pamguaio, foram conseguidas
junto ao l\,4inisténo das Minas e Energ¡a daquere paÍs, nâ crdáde de Assunçáo, em viâgem rcar¡zada
no periodo de 18 a 22lOBt95 e financiadã pela Cooperat¡on paraguay-Alemana.
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Ao todo foram coletadas um total de 5OO amostras, sendo 305 procedentes de material de
subsuperfície e 195 de superfície.

Das"3O5 amostras de subsuperlicie, 241 foram coletadas em testemunhos representativos da
Formação Ponta crossa, obtidos dos poços pefurados no lado brasileiro da Bacia do paraná,

compreendendo os estados de santa catarinâ, paraná, Mato Grosso e Goiás; 24 coletadas nos
testemunhos prccedentes do Grlpo Durazno, no Departamerìto de Durazno, na regiäo central do
uruguai e o restante, 40 amostras, conespondentes ao material d6 câlha procedente dos poços

Assunção I e Assunção ll perfurados na porção oriental do paraguai (Fig. O9).

- os sed¡mentos representativos do topo da Formação Fumas, subjâcente, somente forâm amostrados
em algumas localidades, onde encontram-se siltitos ¡ntercalados aos arenitos. O restante, por serem

representados na sua grande maioria por arenitos esbranquiçados näo são propícios à presevação de
matéria orgânica.

Das 195 amostTas de superfície, 20 são procedentes dos âfloramentos locâl¡zados no flanco
noroesle, no Estado do Mâto Grosso do sul (Fig, 1o); 56 no flanco norte, no Estado do Mato Grosso
(F¡9. 11); 10 na porção no[deste, no Estado de Go¡ás (Fig. 12) 106 no bordo lesle då bacia, no Estado
do Paraná (Fig. 13); e, finalmente, 03 amostras procedentes da bordâ ma¡s meridional da Bacia do
Paraná, no Uruguai (Fig, 14).

A amostragem nos testemunhos foi efetuada com ¡ntervalos variando de O,1O a 10m,

dependendo da qualidade do material e, principalmente, da necessidade de se obter maiores resoluções
com relação ao surgimento e/ou e)d¡nção de determinadas espécies, consideradas impoÉantes para

definição de intervalos bioestratigráficos ao longo da seção. contudo, há casos, como a presençâ de
intrusões mâgmáticas, em certos testemunhos, que obrigou a estender este intervalo, entre as amoslras,
a 100 m ou mais. Este fato, como mencionado, é bastante comum, principalmentô nos lestemunhos dos
poços perfurados na sub-bacia de Apucarana, onde as intrusões são muito mais frequentes.

Em supedÍcie, quando possível, procurou-se realizar uma coletâ sistemática, com interyalos
variando de 0,50 a 3m, levantando todas as seções locais e elaborando os perf¡s oorespondentes.
Tanto nos testemunhos como em superfície, somente foram amostradas rochas pelít¡cas e frescâs,
promissoras à análise palinológica, ou seja, aquelas livres de qualquer indício de uma maior alteração
provocada por intemperismo químico e/ou metamo¡fismo, uma vez que estes processos, dependendo
da ¡ntensidade, säo suf¡cientes para destruir parciâl e/ou totalmente a matéria orgânica presente no
sedimento.

A seleção das âmostras, principâlmente no campo, foi feita atrâvés da gEnulometria do
sedimento, dâ coloração e da cor apresentãda pela rocha quando riscada pelo martelo.

O critério de seleção das amostras, no qual se constdera a granulometriâ do sedtmento, justif¡ca-

se diante do fato de que nãs rochas ma¡s grossas, como arenitos, a matéria orgânica dificilmente é
preseNada, principalmente por terem s¡do depositados em ambiente de alta energia, portanto mais
oxigenado. Considera-se, também, o fato destas rochas apresentarem-se permeáveis o suf¡ciente para

haver mais percolação d'água, o que acelera o processo de oxidação, destruindo, assim, todo matenâl

de origem orgân¡câ.



com relação à seleção dâs amostras, rcalizada através da cor das rochas, como discutido
acima, deve-se ter cuidado e considerar que alguns sedimentos podem apresentar coloração
amarelada, avermelhada ou aroxeada como primária e näo oriunda de oxidação. Neste caso, se há
dúvida, a amoslra é coletada e, posteriormente, processada em laboratório.

Se a rochã apresenta coloração cinza a preta, e depois de riscada mostrar a mesma cor, no
locâl riscâdÕ, significâ que ainda se encontra frescâ e, possivelmente, rica em material de origem
orgânica- ¡¡as, se ciepois de riscada, revelar coloração amarelada ou avermelhada, no local riscado, é
porque a rocha já se encontra alterada e, portânto, impropria para estudos pal¡nológiôos.

4.1.8. Tratamento das Amostras

Para análise palinológicâ é necessário a e)ítração dos palinomorfos do sedimento. parâ isso,
usa-se o tratamento palinológico padrão, o qual envolve, quase que exclusivamente, o ataque ácido
(HCl e HF) e lavagem em água, objetivando eliminar os minerais e a obtenção, ao f¡nal do processo, do
resíduo orgânico â ser analisado. os acritarcäs s.¿, por requererem tal processamento, são estudados
dentro da palinologia.

As amostras provenientes de testemunhos dos poç¡s da PETROBRÁS, foram processadas nos
faboratódos desta empresa, utilizando-se as técnicâs padronizadas para tratamento de amostras
palinológicas.

Todas as outrâs amostras foram processadas em laboratório da Universidade Estadual do R¡o
de Janeiro - UE'RJ, por meio da técnica palinológica adaptada, com a lavagem efetuada por meio de
decantação e não centrifuga$o, Apesar de mais rápido, este último proced¡mento pode danificár ou
causar a quebra das estruturãs omament¿l¡s, principalmente dos quit¡nozoários, os quais, em algumas
amostras, foram separados do restanle do material por meio de micropipetagem,

Com a práticã obt¡da durante o tempo d¡spensado nas elapas de processamento, foi possível

adequar as técnicas convencionais de tratamento ao tipo de sedimento a ser tratado, pois cada amostra,
muitas vezes, revela caracteristica própr¡a que requer, conseqüentemente, atenÉo diferenciada.

Também foi ¡ntroduzido o sistema de peneiramento nos processos finais de preparação, com a
finalidade de não perder na qual¡dade e quantidade do material. Além disso, através desta técnica
âdaptada, ut¡liza-se uma menor quantidade de substâncias químicas, barateando o processo e,

conseqrièntemente, lançãndo menos produtos poluentes no ambiente.

Para cada amostra seguiu-se as segu¡ntes etapas:

- tfrturação de 10 a 20g de rocha, previamente l¡mpa e seca, em fragmentos de 3mm;

- para o sed¡mento que se apresenta muito carbonoso, ou seja, rico em óleo, lava-se â amostra com
detergente neulro: ãdiciona-se o detergente (+ 5 ml), mistura-se e de¡xa descansar por 6 horas. Em

seguida, lavâ-se com água, por decantação, até que todo o detergente seja eliminadoi

Este e os outros procedimentos devem ser realizados em recipientes grandes (2,000 ml) para

haver maior diluição da sut ståncia química a ser eliminadâ.

5l
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- para o mâterial rico ou que contenha carbonato, ataque com HCI para eliminação dos carbonatos
(adicioná-lo até cobrir a amostra e deixar por 1Z horas);

- lavagem com água por decantaçáo - 5 vezes ou ma¡s, até a água mostrar-se totalmente limpai
A completa decanteção do material dura, em média, 6 hores,

- em segu¡da, â amostra é submetida ao ataque com HF, durante 3-S dias, para eliminação dos
silicâtos. Adiciona-se o HF até cobrir totalmente a amoslra. se possível, o rec¡piente deve ser

mantido fechado pãra evitar evaporaçâo do ácido;

- Iavagem com água por decantação - repetir, no mínimo, 5 vezes ou até a completa l¡mpeza da
amostra.

sed¡mèntos livres de carþonato, atacar diretamente com HF e proceder como descríto ac¡ma.
- após a eliminação de todo o HF, o material é submetido ao ataque com HCI a umâ temperutura dô

50" - 60'C, durante 5 horas, parâ remoção dos fluorsil¡catos;

- ¡avagem com água por decantaÉo - 5 vezes ou mais, até a água mostrar-se totâlmente limpa;
- retira-se os quitinozoários por me¡o de micropipetagem;

- em seguida lavâ-se a amostra com solução de KoH a 10% e a quente para eliminação da maténa
orgânica oxidadã e/ou decomposta;

- lavagem com água por decantação - repetit até ä água äpresentar-se totalmente limpa;

Todas estas etapas são desenvolv¡das em capelas com d¡spos¡t¡vo para neutralizaçãú dos
ácidos, antes de serem lançados no esgoto.

- após estas etapas, processa-se o peneiramento: o matenal é peneirado sucessivamente em malhas

20um, 70um e 250um. As fraÉes menores que 2oum e ma¡ores que 2SOum são el¡minadas, por

coresponderem à sujeira fina e matéria orgânicâ amolfa, respectivamente. Resta, no final, duas

frações para cada amostra, uma entre ZOum e 7oum, e outra entre TOum e 2soumi
- para cada uma destas frações foram confeccionadas 2lâminas, conespondendo a 4lâminas por

amostra. As lâminas foram montadas com cellos¡ze e entelan, total¡zando 2.268 Iâminas, as qua¡s

enconlram- se depositadas conforme a seguinte distribuição: uma parte no lnst¡tuto de Estudos

sóc¡o-Ambientais da universidade Federal de coiás sob as siglas DGUFG-62 â DGUFG-266,

DGUFG-361 a DGUFG-662, outras no CENPES-DIVEX-SEPIBE, sob os números relativos ao

laminário da empresa e o restante, na Faculadade de Geologia da Universidade Estadual do Rio de

Janeiro, sob as siglas FGUERJ-663 a FGUERJ-1. 196.

4.1^9. Métodos de estudos

os métodos de estudos empregados na execução deste trabalho consistiram na Ieitura das
lâmtnas em microscópio óptico comum. Para identificação das espécies ut¡lizou-se a biþl¡ografia

existente, nâc¡onal e estrangeira, além de comparações e observações criteriosas das feições
mofológicas, importantes para classificação do paleomicroplâncton de paÍede orgânica. Além disso,

foi real¡zâda simultaneamente a contagem dos palinomorfos presentes em cadâ lâmina - mínimo
200 (esporos, acritarcas, quitinozoários e cutículas). A variâção na abundância ¡elativa, expressa em
porcentagem, entre os elementos tenestre - alóctones (esporos e cutícula) e mannhos - aulóctones



(acritarcas e qu¡tinozoários), revela as curvas de variações paleoambientais, com épocas de maior
ou menor influência marinha ou cont¡nental na sedimentação. A análise destas curvas, que retratam
as variações do nível mârinho, possiþ¡lita a visualização dos pulsos sofridos pela bacia durante sua
evolução no Devoniano.

os resultados das análises quantitativas somente são apresentados nas tabelas relat¡vas a
12 poços, amostrados por testemunhos, Os poços ASU I e ASU ll, amostrados por calha, não
possibilitam a obtençåo de tais resultados, uma vez que o material é misturado.

Pam cada espécie identificada foi confeccionada uma ficha, na qual constam todas as
informações, como: sistemática, sinonímia, descriÉo, d¡mensões, discussãt¡, distr¡bu¡çáo geográf¡ca

e estratigráfica mundial e níveis de oconência na Bacia do Paraná. Foram analisados e identificados
29 gêneros e 62 espécies de acritarcâs s. ¿

O tamanho de uma espécie, envolvendo a mensurâção de todas as suas feições, constitui-se
em critério impodante para classificação. Forâm med¡dos 10 ou mais espécimes pâra obtenção da

média do tamanho de cada espécie. Além disso, este proced¡mento permite observar a vanação
onlogenética da espéc¡e, impodante na taxonomia de fósseis.

Após estas etapas de separâção, identificåøo e mensuração das espécies, os exemplares
melhor preservados e previamente mårùâdos fÕl?m dev¡damènte fotÒgrâfâdos em conlraste
¡nterferencial diferenctal (Nomarsk¡ lnteñerence Contrast)de um microscópio ZEISS de propriedade

da PETROBRÁS, e outro do Departamento de ceociênc¡as da Universidade de Guarulhos,

Os exemplares foram localizados nas låminas através da lâmina de coordenadas England
F¡nder' A classificação sistemática adotada para os acritarcas s. /., apesar de bastante controvertida,
acha-se discutida a segu¡r.

Através das informaçóes obt¡das

bioestratigráf ica das mesmas nos poços e

conelação.

Para a def¡nição da idade dos sedimentos anal¡sados e conelação entre os poços e

afloramentos, os poços 2-AG-1-MT e RSp-1 são utilizados como seçöes de referência, por
possuírem maÍor número de amostras e por exibirem maior quantidade de espécie. Além d¡sso, este
riltimo poço encontra-se com sua ¡dade defin¡da com base nos esporos analisados por Loboziak ef â/.

(1988) e, também, nos acritarcas (Oliveira, .1991),

4.1.9.1. Método de contagem

Apesar da contagem or: análise quantitativa dos palinomorfos ser utilizada para fins de
cori^elação, estâ é aqui realizada para se ter uma idéia da abundância relativa ou proporção entre os
elementos tenestres, alóctones (esporos e cutÍculas vegetais) e marinhos, autóctones (âcritarcas e

quitinozoários) presentes em cada amostra. Primeiramente para se obter inferência dâs palinofáce¡s

locâis, ou seja, conespondente a cada amostra. Ë posterìormente, em uma abrangência maior,
poss¡vefmente, inferir as vanações eustáticas locåís e/ou regionais do nível do mar e sua
paleogeograf¡â.

pan cada espécie, efetuou-se a distribuição

afloramentos estudados para posterior dataçâo e
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São vários os fatores que afetam a abundância e mesmo a ocorrência de palinomorfos numa

determinada amostra, como, por exemplo parâmetros ambientals físicos e químicos. Acredita-se que

a compreensão do papel e da enensão dos efe¡tos de cada um destes falores estão ainda

insuficientemente entendidos, e que esta área da palinologia necessita de maiores estudos. Diante

deste fato, e sabendo das restnçöes implícitas neste método, optou-se por apl¡car um tratamento
estatíst¡co aos dados oblidos.

Fara as c¡ntâgens, as lâminas foram analisadas soÞ microscóp¡o Olympus a 400X, evitando,
assim a superposição de cåmpos. Os dados obtidos através da contagem de freqüênc¡a relat¡va

foram baseados nos priffie¡ros 200 pal¡nÒñorfos enff)nt[ädos na Iåminâ.

Adotou-se a argumentação de Chang (1967), na qual o âutor coloca que a populeção ideal de

contagem seria 1.000. No entanto, o mesmo autor demonstra que, ao contarmos somente 2OO,

espécimes, estaremos dentro de uma margem de erro de apenas 5olo da população presente.

Dentre os pal¡nomorfos contados, estão os acritarcas s. ¿, quitinozoários, esponcs e cutículas.

Apesar de serem contadas 200 formas, os números conespondentes são transformados, ou seja,
para um total de 200, considera-se 100%. Estes dàdos estão representados junto à distribu¡ção

þiocronoestrat¡gráf¡ca dos 12 poços amostrâdos por testemunhos. Figs. 16 a 26, 29.

5, O PI\LEOMICROPLÂNCTON DE PAREDE ORGANICA - Acritercås s. I.

Os acritarcâs (do Grego: akritos = incerlo + arclïe = ongem) representam, basicamente, um

grupo enigmático de microorganismos, introduzido como uma categoria informal por Evitt (1963).

São considerados como vegetais nas class¡f¡câções s¡stemát¡cas, portanto aliados ao Código

lntemacional de Nomeclatura Botânica,

Encontrados em sed¡mentos de todas as idades, embora oconâm ma¡s caracteristicamente

no Eopaleozó¡co, são eucâriontes, unicelulares, de pequena dimensão (5 à 1S0 pm), de parede

orgânicâ, res¡stentes aos ataques por ácidos, morfologicamente variados e consistentemente

associados a sedimentos depositados em ambientes marinhos,

Certamente de origem polifilét¡câ, a maioria deles, muito provâvelmente, está relacionada a
cistos de algas fotossintéticâs, microscópicas e extintas. São constituídos de uma cavidade central,

c¡rcundada por uma parede de camada simples ou múltipla, conslituída por esporopolenina, jgual à
das plantas modemas. Quimicamente a esporopolenina é muito inerte, exceto à oxidação,

carbonização e atividade de fungos e/ou bactérias. possue simetria, forma, estrutura e tipo de

desenvolvimento da omamentâção muito variados. A cavidade central apresenta-se fechâda ou

comunicando-se com o e):lerior por vários meios, por exemplo: poros, ruptura ¡negular e abedura
c¡rcular (pilomâ). Todas estas características, além de várias outras, säo utilÌzadas como critérios na

taxonomia destes microrganismos.

A maioria dos acritarcas a¡nda possuem afinidade biológica desconhecida. No entantû, várjos

autores como Boalch & Parke (1971), Parke ef at. (ISTA\, Tappan & Loebtich (1971), Wcander
(1974, 1986), Le Henssé & Deunff (1988), Ot¡veira (1991), Van Der Meer & Wìcander (j992),
N¡oreau-Benoit e¿ a/. (1993), Martin (1993), Mendetson (1993), Colbarh & Grenfeetd (1995), entre
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outros, defendem a ¡dé¡a de prováver v¡ncuração, de pafte do materiar definidÒ como acritarca, com
as algas verdes, com base em esludos sobre o ciclo deslas algas fotossintéticas atua¡s - c¡sto ou
f¡coma (Fig, 15).
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Fig, 15 - C¡clo de v¡da sug_erido de pterospermelta (a) e Cymatiosphaera (b) por compa_
ração com pterosperma atual, uma alga prasinófita.

5.1. A Classificação sistemática dos Acr¡tarcas e prasinóf¡tas

A classif¡cação sistemáttcâ do Grupo Acritarcha Ev¡tt (1963) é adotada atualmente segundo
três escolas distintas. Autores como Deflandre (1947,1962), Do\^,frie ef at (1961), sarjeant (i961),
staprjn ef a/. (1965), Brito (1967a, 1967b, 1969), S¡nha (1969), Cramer & Cramer (1968, 1972),
cramer (1970), Lister (1970), Downie (1973) e Stancriffe & sarjeant (1994) e sarjeant & stancriffe
(1994)' consideram os acritarcas como um grupo altamente polifilético, incluindo plantas e anima¡s.
Entre estes' a grânde maioria segue o sistema de classificação proposto por Dovmie, Ev¡tt & sarjeant
(1963' p,7)' no qual o Grupo Acritarcha é dividldo em subgrupos. Em tal sistema de ctassificação,
baseado somente nas similaridades rnodológicas, os gênerÕs estão incluídos dentro dos seus
respectivos subgrupos como gêneros_formas.

o agrupamento de espécies e gêneros de acritarcâs em subgrupos ínformais como proposto
por Dortnie, Evitt & Sarjeânt (1963), não tem s¡afus soþ os códigos lntemacionâis de Nomenclatu¡a
zoológica Òu Botânicá. Arém disso, gera probremas nomencraturars quando o gênero-forma de um
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determinado suþgrupo passa a ter sua af¡n¡dade naturâl conhecida, com sua automáticå
transferência para o grupo de alga ou qualquer outrc grupo com o qual tem afinidade.

Þeflandre & Defrandre (1963, p.3) modificam o sistema de crassificåção proposto por
Dov'frie, Ev¡tt & sarjeant (1969), considerando o Grupo Acritarcha como uma paraordem e os
subgrupos Parafamil¡as, as quais inclu¡riam Paragêneros e Paraespécies. No entânto, nenhum dos
códigos lntemaciona¡s de Botânica ou zoologia remnhece parataxa. por essa razão, qualquer novo
faxa proposto como paragênero toma-se tnválido.

A segunda escola de pesquisadores, tâis como, Eisenack (1938â e 1938b, 19g4, 1960a,
'1963b e 1969), Krement (1963, 1968), Madrer (196s e 19os) e Dov'n¡e (1979), âored¡tâ que os
acritarcas const¡tuem um grupo homogêneo de algas. Madler (1963, p.317) propôs um sistema de
classiflcação incluindo os acritarcas na classe Hystrichosphyta, subdividida nas ordens Tasmanales,
Le¡ophaend¡ales e Hystrichosphaerares. As duas primeiras ordens incluem, em pârte, formas
atualmente relacionadas ã prasynophyta, enquânto a última inÒlu¡ria somente a famil¡a
Hystrichosphaeraceae, com os gêneros Hßrychosphaera e Hystrichosphaerrdrum, pertencentes aos
d¡noflagelados.

Eisenack (1969, p.263), por acreditar que os acr¡tarcas const¡tuem um grupo tmnsitório e
homogêneo, adota o termo Hystrichophi,ta de Madler (1963) para aquelâs ãlgas un¡celulâ¡"es ou
cistos de ãlgas ext¡ntãs providos de piloma, mas não o seu sistema de classificação; emenda a
definição de Hystrichophyla para excluir os cistos de D¡nophyceae. Três famÍlias de cistos algáceos,
Baltisphaendiaceae, Leiosphaeridiaceae e Le¡ofus¡dâoeae são considerâdâs por Eisenack (1969)
como suf¡cientemente uniformes, o que as inclui em Hystrichophyta. Adicionalmente, mencrona
várias outras famíf ias como distintas dos acritarcas.

os sistemas de "classif¡cação natural" proposlos por Madler (1963) e E¡senack (1969)
fesultaram maÍs em confusão do que em simpl¡ficaÉo. vários dos Hystrichophyta de Madler (op. crT. )
pertencem' segundo wcânder (1gr4l, à Dinophyceae e prasinophyceae, enquanto que os gêneros
de Hystrichophyta de E¡senack (1969) ( fasrnan¡tes Newton e Leiosphaeridia E¡senack) pertencem a
Prasinophyceae.

A suþstituiçåo do termo Acritarcha por Hystrichophyta (E¡senack, 1969) parece ¡njustif¡c¿ivet,
uma vez que as definições são mu¡to semerhantes. Além disso, o uso do termo Hystrichophyta pode
sugerir afinidade, embora enônea, com o termo informar "Hystr¡chosphere", o quâl está baseado no
gênero de d¡noflâgelados Hystr¡chosphaera Wetzel 1933.

Dowlie (1973) separa os acritarcas em dez grupos informais, cinco dos quais pertenceriâm
ou possu¡riam grandes afinidades com as argas verdes prasinophyta. As afinidades dos c¡nco grupos
restantes são lmprecisas, havendo, no entanto, evidências, não conclus¡vas, de que possam estar
relacionados com os dinoflagelados. Embora reconhecendo a impossibilidade de uma "classif¡c€çáo
naturaf" à épocâ, Do\¡/nie (op. crt. ) acredila que as af¡nidades naturais e a evolução dos acritarcâs
poderiam ser determ¡nadas através dâ [evisão das evidências disponíveis. Adota, por isso, um
agrupamento informal até que número suficiente cJe dados seja reunidó. Este autor acredita, ajnda,
que os dois principais agrupamentos surgiram de esfoque do pré-Camþriano.
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A terce¡ra corrente de pesquisadores (Fisher, 19S3; Volkova, 1965; Stapl¡n ef a/., 1965;
Dournie, 1967; Tappan, 1968; Loebtich, 1970i Tappan & Loebtich, 1971; Wcander, 1974; Tappan,
1980; VMcânder & Wood, 1981i Le Herissé & Deunff, 1988 e Oliveira, 1991 entre outros) acredita que
os âcritarcas constituem várias divisöes e classes algáceas, possivelmente inclu¡ndo as
chrysophyceae,. Dinophyceae, Çhrorophyceae, phaeophyceae, prasinophyceae e. tarvez faxa
adic¡onais maiores, en¡ntos.

ËmÞora fâvorável â um sistema de verdade¡ras famílias, como o de Eisenack (1969),
Loeblich (1970) propôs um esquema de classificaçâo bastante útil, no qual os gêneros e espécies de
acritârcas são afl.anjados em ordeffi alfâbét¡cå. Púr rûrìsiderãr a classificação dos acriiarcas em
estado de fluxo, pondera que o emprego de um s¡stema de classificação só será possível à medida
que as microfloras se tomarem melhor conhecidas, Apos 1970, a grande ma¡orlâ dos äutores, como
Pothe de Baldis (1974, '1979 e 1982), ptayford (1972, 1981), wcander(1974, 1gg4t, Deunff (1980a),
lvlartin (1981, 1984), Ptayford & Dring (19s1), w¡cander & wood (1981), wcander & wright (1983),
Moreau-Benoit (1984), Le Herissé & Deunff (1988), ol¡ve¡ra (1991), van Der Mee (1992), ¡/oreau-
Beno¡t e¡ a¿ (1993), Marlin (1993), entre outros, passou a adotar o procedimento de Loeblich (op.

cit.\.

Por possuírem certas evidênc¡as sim¡lares às algas modemas (parede altamente resistente,
uftraestrutura da parede, opérculo - fechado ou aberto e outros meios de âbertura), os acritarc€s såo
considerados, por vários autores, como representantes fósseis do estágio de cisto ou ficoma do c¡clo
de v¡dã algáceo. Muitos outros dâdos sugerem, também, que eles representam algas unicelulares.
Por essa razão, cerca de 1Oolo dos gêneros antes considerados acritarcas, agora passaram a ter suas
afinidades relacionadas com as Prasinophyta. Entretanto, aproximadamente gso gêneros descritos
possuem afin¡dades atnda desconhecidas.

Devido à maior duração do estágio de ficoma das prasinophyla e à grande semelhança com
alguns gêneros de acritarcas descritos, Boalch & parke (1971) e parke ef a¿ (1978) refacionam
vários gêneros de acritarcas com essas algas verdes recentes. Posteriormente, vários outros gêneros
foram incluídos em chlorophytâ por wicander (1974), wcander & wood (1981) e Burjack & ol¡vôira
(no prelo), com base no estudo compârado da morfologiâ de acritarcas e dos f¡comas de certas algas
atuais.

A posição sistemát¡ca das Prâs¡nophyta é, nos d¡as atuais, motivo de controvérsia. Autores
como wcander (1974), wcander & wood (1981) e Le Herissé & Deunff (1988) posicionam as
Prasjnophyceae nâ divisão chlorophyta, segu¡ndo a classificâção adotada por Boatch & parke (1921)
e Parke et a/. (1978), entre outros. Tappan (1980) acredita que a importância das característìcas
distintivas das Pras¡nophyta varia entre os f¡cologistas e admite que os gêneros de prasinophyta

possam ser agrupados em família de chlorophyceae ou em famílias, ordens, classes ou divisöes
separadas. Mas, devido à posiçäo sistemáticâ das pras¡nophyta em rerâção à outras algas verdes,
bem como slla lìistóriâ geológica extremamente longa, Tappan (op. cit.) considera que as
Prasinophyta são meritórias do sfalus d¡vis¡onal, adotando a classificação proposta por Round
(1971\
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o estudo dos acritarcas continua em fase de evolução, apesar de ter progredido muito, com
a ut¡l¡zação de técnicas modemas de preparação palinológica, de microscopia eletrônica de
vanedura, além de outros recursos que possibilitam maior detalhamento das característicâs
morfológicas e, conseqrjente, ref ¡namento laxonômico.

Informações ad¡c¡onais sobre o ciclo de vida das algas atuais poderão, eventualmente,
permitir que muitos oulros gêneros fósseis possam ser ¡elacionados aos seus parentes modemos.

Segundo colbath & Greenfell (f995), as técnicas ânalíticas modemas têm demonstrado que
a esporopolenina não é um composto simples. Nas algas, a químícâ desta parede está compreend¡da
como uma sériô c,omplexa de meios metabólicos e, os dados esparsos, con-entemBnte dísponívèis,
sugerem que compostos diferentes semelhantes à esporopolenina podem ser diagnósticos de
grupos part¡culares de plantas. para estes autores, maiores progressos na tecnologia poderäo,
eventualmente, produzir uma perspectiva nova e importante concemente à afinidade biológica dos
acritarcas.

A adoção de um sistema de classificaçåo para um grupo táo comprexo quanto os acritarcas
impl¡ca certos problemas.

A opção por sistemas artif¡ciais ora entra em contrad¡ção com as normas util¡zadas em
B¡olog¡a, ora se toma ineficiente diante dos avanços conseguidos, nos últimos anos, em relação ao
conhecimento do c¡clo de v¡da dás algäs atuais.

O emprego do sistema natural (Lineano), compâtível com os sistemas utilizados em Bolânicâ
e zoologia' é, sem dúvida, o desejáver. porém, o atuar "estado de fruxo" em que ainda se encontra a
class¡ficâção taxonômica dos acr arcas, não permite, na ma¡oria das vezes, a utilização de
categorias supragenéricas.

Visando â apl¡cação de uma metodologia mais coerente com o atual estágio de
conhecimento, adotaremos as normas do código Intemacional de Nomenclatura Botanica para o
malerial estudado. o termo Acritarcha Evitt (1963) é utilizado de acordo com a definição original e os
gêneros nele incluidos são organizados em ordem alfabét¡ca, Para âqueles gêneros cujas afinidades
botân¡cas se encontrem razoavelmente bem definidas, será empregada a sistemát¡ca proposia por
Tappan (1980),

Grupo AGRITARCHA Evitt 1963

Gênèro Adye,asp haeridium Burjack & Oliveira (no prelo)
Espécie-tipo: Advenasphae d¡um austral¡s Burjack & Oliveira, est. Il, Figs. 1-3, S, A_9; est. tV,

F¡gs.1. 9-10; fjg{extot 1E. (no preto).

Ãdvenasphaeridium acerosum Burjack & Ol¡veira (no prelo)
(Est. l; Figs. 1 e 2)

No prelo Advenas phaerid¡um acerosum Burjack & olive¡ra; BURJACK & ollvElRA, p. 10, est. 2, fig,
4; est. 3, fig. 1.

i9g1 Advenasphaeridum acerosum Burjack & Ol¡veirat OLIVEIRA, p. 86, est. 4, fjg. 11.

Dimensões de '15 exemplares - diâmelro da vesícufa: 3o(3g)3gpmt comprimento dos processos:

3(4)5,5um.
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Discussäo: esta espécie possui como principais característicâs a vesícula originalmente esférica,
oca, parede simples e espessa, suporlando número variável de processos homeomórficos (3€). A
parede da vesícula é omamentada por retículo de muros baixos, reletivamente largos, de superfíc¡e
plana, formando nas zonas de interseção áreas meis alârgadas, sobre as quais, preferencialmenre,
se concentram pontuações e verugas. os processos ocos, de tronco cônico, comunicam-se livre-
mente com o interior a vesícula; as e)idremidades distais são acuminadas. A omamentação cons¡ste
de cristas espiniformes arranjadas hellcoidalmente. Uma fenda de bordos largos e lisos pmpicia a
deiscência da vesÍcula.

cannparação: esta espécie difere dÉ Advenasphaeridiu,ï ãusfrafs Burjäck & ül¡veira (no prelo), em
função da extremidade acuminada de seus processos. Hapsidopalla invenusta wcånder & wood
1981 e P¿leoscorfum acrosticum Burjack & ol¡veira tamþém possuem processos com Èxtremidades
acuminadas. Entretanto, na primeira espécie a parede dâ vesícula é recobertâ por relículo em forma
de rossetãs e nà segundâ, a parede dâ vesícula é recoberta por retículo formado por fovéolos pol¡go-
nais, no centro dos quais se aloja uma pontuação.

Distribuição estratigráf¡ca e geográfica: na Bacia do paraná, está espécie, restrna até o momento
à Sub-bacia de Alto Gârças, é encontrada nos níveis correspondentes ao Frasniano.

ÃdvenãsphaeridiÛrø ausfralis Burjack & Ol¡veirä (no pÍeló)
(Est. l; Figs. 3 e 4)

No prelo .Advenas phaeridium ausfral,s Burjack & or¡veira; BURJACK & oLrvElRA, p. 9, est. 2, f¡gs.1-
3, 5, 8, 9; est. 4, figs. 1, 9,10.

199'1 Adyenaspha end¡um austral¡s Burjack & Oliveira; OLIVEIRA, p.BB, est.4, f¡gs. 9 a 10.

D¡mensões de l4 exemplares - diâmetro da vesícula: 2g(3g)41pm; comprimento dos processos:
11(17)25pû diâmetro dos processos: 2(3)4 pm.

Discussão: esta espécje se caracteriza por apresentar. vesícula onginalmente esféricâ, oca, de pare-
de simples, da qual emerge número variáver de processos homeomórficos, em contato angular. A
parede da vesícula é omamentada por retículo idôntico ao encontrado em Advenasphaerid¡um ace-
rosum Burjack & olive¡ra (no prelo). As pontuações parecem não alravessar toda a espessura da
parede, campos aproximadamente circulares (em exemplares bem preservados) d¡stribuem-se unt-
formemente por toda a superfície da vesícura, exceto póximo à base dos processos, onde a área
desprovida de escurtura forma um tipo de aureóla. os processos em número de 5 a 35 são ocos, de
tronco cônico ou cllíndnco, e comunicam-se livremente com o interior da vesícula. A eldremldade
distal subdivìde-se em um froräo, comportando excrusivamente ramos de pnmeira ordem, perpendi-
culares ao tronco, Estas subdiv¡sões, em número de 3-6, possuem morfologia e dimensões extre-
mamente variadas. Podem ser curtas e rígidas, de seção triangular ou cilÍndrica ou, podem ser pro-
Iongadas por um filamento bastante longo e flexível. O conjunto (tronco e florão) pode apresentar-se
liso ou esculturado por cristas espiniformes de disposição helicoidal. A deiscêncja processa-se atra-
vés da ruptura mediana da vesícula, em área pré-determinadã. Neste locâ|, a pârede é baslanle ês-
pessa, formando uma fenda de bordos alargados e desprov¡dos de omamentação
Distribuição estratigráfica e geográf¡cai na Bacia do Paraná esta espécie, restnta até o momento
à Sub-bacia de Alto Garçâs, é encontrada nos níveis equivalentes ao Frasniano.
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Gênero Biøerga Wood 1995

Espécie.tipo: Bimerga bensoniiwood, p. 226, est. 1, figs. 1-9i est.2, f¡gs. 1-3, f¡xado pordesiona-

ção original.

BlmerEa bensani Wood 1995
( Est. lì Fig. 5)

1974 ?Leiofusa sp.2i ANAN-YORKE, p. 128, est. 94, fig. B.
1991 Evitt¡a matogrossensrs Ol¡veira; OLtVFIRA, p. 98, est. 6, figs, S{ (nom. nud.).
No prelo Evrtfla mafogrossensts otiveira & Burjack; oLtvElRA &BURJÀCK, p. a, ást. 1, fig. 9; est. 2,

figs. 1a4 (nom. nud.).
1995 B¡merga bensonll Wood; WOOD, p. 226, est. 1, f¡g 1-gi est. Z, figs. 1-8,

D¡mensöes de 26 exemplares - comprimento da vesícula: 54(791142ï-i largura då vesícula:
24(36)55pm; comprimento dos processos: 2O(31)46um.

Discussão: airavés da criteriosa observação efeluada, foi possível perceber a variação na forma do
contomo da vesícula e nas e)dremidades distais dos processos nos espécimes definidos como B,'-

merga þensonii wood. lsso foi possível somente porque analisamos a evolução destä espécie ao
longo da seqùência sedimentar. Apesar de algumâs caractetísticâs dist¡ntas serem percebidas em
um único nível, somente o alongamènto da vesícula pode ser perfeitamente evidenc¡ado âo longo da
d¡stribu¡Eão vertical desta espécie. ou seja, o alongamento (comprimento) da vesícula aumenta nos
níveis mais superiores de sua ocoffênc¡a. A formâ ilustrada por Anan-yorke (1g74, est.24, fig.E) en-
quadra pefeitamente dentro desta espécie. Segundo a autora, esta forma é bastante rara no Devo-
niano do Ghana, África. Na Borív¡a, segundo wood, 199s, esta espécie aparece restrita aos sedi,
mentos de idade emsìana. contudo, no presente trabalho, ela é observada ao longo de toda seqüên-
cia sedimentar de ¡dade devoniana.

Distr¡buição estrat¡gráfica e geográf¡ca: Devoniano, Ghana, África (Anan-yorke, 1974). Emsiano
dâ BolÍvia (Formaçao Los Monos - wood, 199s), Nâ Bacia do paraná, esta espécie é encontrada nos
níveis correspondentes ao Neopraguiano a Frasniano.

cênero Elpolarlsvelata Oliveira & Burjack (no prelo)

Espécie-tipo: B¡polar¡sverata accreta oiveira & Burjack, p, 2, est. 1, figs. 1 a si fixado por desinação

original.

B¡rÆ.lar¡svetata accrefa OI¡veira & Burjack (no prelo)
(Est. ll, Figs.1,2 e 3)

1991 B¡pol¡svelata accrefa Ol¡veirâ; OLIVEIRA, p. 90, est. S, figs, .l a 5. (num. nud_).
No prelo B/poilsve lata accreta oliveira & Burjack; oLlvElRA & BURJACK, p. 2, est.i, figs I a s.

Descrição: vesicula de cotomo fusiforme, formada por um corpo central subc¡rcular a elíptico. Em
cadä extremidade pÒlar do corpo central encontra-se soldado um véu, em forma de cone. Este véu é

constituído pol" uma fina membranâ, a qual se af¡la pâra formar um longo processo terminal de alé
105pm de compnmento. A parede do corpo centrâl é fina e esculturada por retículos grosseiros, cu-
jas lacunas são mal definidas. A membrana que constitui o véu é transparente e dotada de dobras
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longitudinais que emergem da região de contato entre o véu e o corpo centrar. os processos, os
quais se constituem em prorongamenros do véu, são dergados com extremidades dista¡s simpres
e/ou ramif,¡câdas.

DimensÕes de 20 exemprares - comprimento do corpo centrar: 25(32)37pm; rargura do cÆrpo cen-
tral: 20(22)25pm: comprimento das projeções (véu + processo):57(83)1OSpm.

Dlstribuição estratigráf¡ca e geográf¡ea: na Bacia do paraná, está espécie, restrita até o momento
à Sub-bacia de Alto Garçå, é enconlrada nos níveis conespondentes ao Frasniano,

Gênero Cordoþes/a pöthe de Baldis 1g7B

Espécie-t¡po: cordobesia or¡èntarpörhe de Bardis 1g7g, p.242, est. 4, figs. 1, 5, f¡xado por designa-

ção original.

cotdobesia orienfä, pöthe de Baldis 1g7B
(Est. ll; Fig. 4)

1978 Cordobesla or¡entat pöthe de Baldis; pöTHE DE BALDIS, p. 242, esl, 4, fjgs. 1, S.

Þ¡mensões de 10 exemplares - tamanho total: 64(72)gOUmì comprimento dos processos:

26(29)32um.

Þiseussão: esta espécie possu¡ como principar característica a vesícura formada pera junção de
numerosos processos, em diferentes plânos. os processos, cuja omamentação pode ser denteada,
possuem a base cônicâ, com extremidades simples e às vezes bifurcadas.
D¡stribu¡ção estrat¡gráf¡ca e geográf¡ca: Eodevon¡ano, uruguai (pöthe de Baldis, 1978). Na Bacia
do Paraná' esta espécie é encontrada nos níveis comespondentes ao Emsiano a G¡vetiano.

Cordobesia uruguayensis (Macchjave o) pöthe de Baldisl gTB
(Est. ll;F¡g. s)

1.9-68 L-eonie a uruguayens¡s Macchiavello; MACCHIAVELLO, p. B1, est.1, fig. 11.
1978 cordobesia uruguayens¡s l/acchiavello (pöthe de Bardis); pöiHE pe Énr-ors, p.242, esl.

4, fig. 4.

D¡mensöes de 1Z exemplares - tamanho total: 44(46)49pm.

Discussäo: esta espécie apresenta a vesícura formada pera a fusão de vários processos, em pranos
diferentes. Ta¡s processos são ocos, apresentam as extremidades dista¡s bi ou trifuTcadas e oma-
mentados por grânulos.

Distribuição estratigráfica e geográfica: Eodevon¡ano do uruguai (pöthe de Baldis, 1978). Na Ba-
cia do Paraná, esta espécie é encontrada nos nÍve¡s equivarentes ao Ems¡ano a Givetiano.

Gënero Cruc¡d¡a Ottone 1996

Espécie-tipor Cruc¡dia camirense (Lobo Boneta) Ottone 1996,p. 163, est. l, figs.5 a I
Crucidia caÍnirense (Lobo Boneta) Ottone 1996

(Est. ll; F¡gs.6 e 7)

1975 Veryhach¡um camirense Lobo Boneta; LOBO BONETA, p.169, est.1, f¡gs.s_8.
1991 Evittla crucinata Oliveira; OLIVEIRA, p. 97, est. 6, figs. t_+ (nom. nud.)-.
No prelo Evl¡fla crucinata oliveira & Burjacki ollvElRn a gun¡Àcr, p. 3, est.,1 , figs. 6-8 (norn.
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nud).
1996 Cruc¡d¡a camirense (Lobo Boneta) Oflone; OTTONE,p. 122,es1. S, fs. 1_9.

Dimensöes de 18 exemplares - comprÍmento total da vesícula: 62(85)124pm; comprimento dos
processos (extremidade distal): 23(32)37pm; lârgura da base dos processos: 1s(19)z3um.
Discussão: esta espécie fac¡lmente remnhecida por apresentar a vesícula oca, em forma de cruz,
formada pela união de 4 processos vistos em um mesmo plano. É d¡fícil a d¡ferenciação entre vesícu-
la e processo. Tânto a parede do corpo central quanto dos processos é fina e oman¡entada por
grânulos e/ou pequenos espinhos, em forma de cone, distriþuídos uniformemente por toda a superfí-
cie. A extremidade distal dos processos pode ser simples ou exibir aÎé duas ordens de ramificaçðes.
Distribu¡ção estratigráf¡ca e geográfica: D¡stribuição estratigråfìca e geográf¡ca; Givet¡a-
no/Frasn¡ano da Formação lquirí, na Bolívia (Lobo Boneta, 197s); Neogivetíano a Fofrasniano da
Formação Los Monos, Bacia Tarija, Aruentina (ottone, 1996). Na Bacia do paraná, estâ espécie é
encontrada nos níveis equivalentes âo Mesoneofrasniano

Gênero D/apÍorochra Wcander 1974

Espécie-t¡po: D¡apharoahroa ganglla ! /ìcander 1974, p.1g, est, B, f¡gs, 6-8; fixado por designação

original.

D¡aphorochroa gracire Burjack & Oliveira (no prelo)
(Est. lll; Figs. 1 e 2)

f^o^gre]9 
D/aehorochroa gracile Burjack & Ol¡veira; BURJACK & OLtVEIRA, p. 6, est. 2, f¡gs_ 6_7.

1991 Diaphorochroa g/"acle Burjack & Oliveira; OLIVEIRA, p. 2, est, S, figs. O-2.

Descr¡ção: vesícula originalmente esférica, ocâ, parede simples, recoberla por microgrânulos uni-
formemente distribuídos, suportando em contato angular, 6 a 26 processos homeomórficos de tronco
cônico ou cilíndrico. os processos são ocos, comunicando-se l¡vremenle com o interior da vesícula;
as extremidades dista¡s comportam 3 a 4 subdivisões de primeira ordem, perpendiculares ao tronco e
dispostos em um mesmo prano. suþdiv¡söes de segunda ordem são freqùentes. o processo, incrusi-
ve o floräo djstal, pode apresentar-se l¡so ou omamentado por cristas espin¡formes, dispostas hel¡coi-
dalmente.

Dimensöes de 1Z exemplares - diâmetro da vesícula: 31(36)42pm; comprimento dos processos:
1 1 (1 4)18pm; diâmetro dos processos: l,S(2)3pm,
D¡stribuição estratigráf¡ca e geográf¡ca: na Bac¡a do Paraná, esta espécie é encontrada nos n¡ve¡s
conespondentes ao Frasniano.

Gênero Esfi asfra Eisenack 1959

Espécie-tipo: Esf/astra mâgna Eìsenack 19s9, p.zo1, est.16, figs.17-20; fixado por designação ongr-

nal.

Ësfras¿râ rhytidoa .ü/|cander 
& Wood 199.1

(Est,llliFigs.3e4)

1973 Veryhachiutrt sp.1; LEGAULT, p. 54.est.12, figs.1_2, 1S, 18.
1981 Esflastrâ rhyfldoa Wicânder & Wood; WICAN-DER & WOOD; p. 37, est.Z, f¡gs. 5-6; est. B,

figs. 1-2.
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1982 Esf,astrâ sp.; QUADROS, p. 47, est. 6, fig. 26.
1984 Estiaslra rhyt doa Wcander & Wood; WCÂNDER, est.1, f¡g. 3,
19-85 Estiasfra rhytidoa W¡cander & Wood;WOOD & CLENDENiNG, p.138, est.1, f¡g. s
19-85 Estiaslra rhytidoa Wicander & Wood; QUADROS, p. 64, est.12, iig.12:
1986 Esttastra rhßidoa Wcander & Wood; BARREDA, est. S, fig. B. -
1991 Estias.tra rhytidoa W¡cander & Wood; oLlVEtRA, p. 98, esi. s, figs. I e 1 1.

Dimensões de 1s exemprare$ - comprimento totar:72(99)1 igpm; comprimento dos processos:
28(39)46pm.

Ðiscussäo: estã espécie, considerâda excelente indicädora de ¡dade mesoneodevoniana, foi origi-
nalmente definida como possuindo vesícula formada pela fusäo de quatro processos, resultando em
formas pobremente definidas. A escultura da parede da vesícula é escâbrada. os processos são
constritos, exibindo nas suas extremidades distais omamentação constituída por rugulas e no reslan-
te da superfície, escâbras. os espécimes aqui estudados possuem todas as característicâs definidâs
paÊ E rhyt¡doa- No entanlo, a maioda dos exemplares observados apresenta d¡mensöes bem mato-
res do que aquelas mostradas por !ry¡cander & wood (1981, p.B7) para os espécimes do c¡vet¡ano
de Oh¡o, E.U.A.

D¡str¡buição estratigráf¡ca e geográfica: Mesodevonianoi ontário, canadá (Legault,1973); G¡vetia-
no, Ohio, E.U.A. (\r'úicander & Wood, 1981); Emsiano a Famenniano, Bacia do pamaiba
(Quadros,1982); civetiano cra Aménca do Node (wcânder, 1gB4); civetiäno de Kentucky, Ë.u.A,
(wood & clendening, 1985); Emsiano a Frasniano, Bacia do Amazonas (euadros, 1g8s); c¡vetiano a
Frasniano, Província de sarta, Argentina (Baneda, 1986), Na bacia do paraná, esta espécie é encon-
trada nos niveis conespondentes ao G¡vetiano a Frasn¡ano.

Est¡astra sp¡nurefr?urafa Ol¡ve¡ra & Burjack (no prelo)
(Est. lll; Figs. 5,6 e 7)

1991 Esf/asfra spinureticulata Oliveira; OLIVEIRA, p.95, est.5, fig. 9_10 (nom. nud.).
No prelo Estlasfra sp¡nuret¡curata or¡veira & eur¡acÈ; oLivErRa a eun¡Àcx (no práto).

Descr¡ção: vesicula oca, de contomo estrerado, formada pera junção de vários processos (6 a 1o).
os processos são curlos, de base larga, com extremidades dista¡s denteadas, A pârede da vesicula rá

esculturâda por retículos de lacunas poligona¡s bem definidas e murl distintos. Nos processos a escul-
tura consiste predominantemente de ruguras ou estrias, descontinuas e/ou anastomosadas, supor-
tando pequenas projeções espinhosas ou pode consistir unicâmente destas projeções, Método de
desencistamento não observado,

Oimensões de 30 exèmplares - comprimento totalÌ 3o(36)46pm; compnmento dos processos:
10(13)16pm; Iargura da base dos processos: 12(15)1Bpm.

comparação: E spnureticurata d¡fere da espécie-t¡po do gênero, Esføsfra ,nagna Eisenack 19s9,
pelo tamanho menor e maior número de processos; difere de E. rhyt¡doa wcander & wood 1981 em
funçäo cio menor tamanho e da escultura reticulada da parede da vesícula. E. d¡lastoste a Wlcander
1974 é bastante s¡mìrar a E. spinureticulata, tanto no que se refere ao tâmanho, forma e terminâção
dos processos quanto pela presença de esp¡nhos como elementos esculturais. Entretanto, estâ es-
pécie não apresenta retículo sobre a parede da vesícula diferindo ass¡m de E. spinureticulata Oliveira
& Burjack (no prelo).
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D¡stribuição estrat¡gráf¡ca e geográf¡ca: esta espécie restritâ, até o momento, à Bacia do paraná é
encontrada nos níveis equivalentes ao Neo-eifeliano a Eofrasniano.

Gênero Eyíf¡a (Brito) Lister 1970

Espécie-tipo: Ëv¡ltia sommeri Brito 1967b, p. 427 , esl.1, figs. g-12; fixado por designação original.

Ðíscussåù: Brìto (1s67b) descreve este gênero como sendo muito s¡milar a veryhachium e wilso-
naslrum, diferindo desres somente por possuir processos ramificados. No entanro, E sorrmerl Brito
1967b parece ter t¡do ã vesícula orig¡nalmente inflada e náo lenticular, apesar de apresentar contomô
vanâdo depois de compnmida. Esta parece ser a reração que Bríto (op. cit.) faz. de Eyirfla com os
dois gêneros mencionados acima. Será cons¡derado aqui o gênero Ëvittia sensu Lister (1g70), carac-
terizado por possu¡r a vesícula de forma variâda, de contomo triangular, quadrangular a porigonar,
robusta e originalmente inflada. A omamentação da parede pode ser constituída por grânulos, esca-
bras e esp¡nhos curtÒs, os processos podem ser simples e/ou ramificados (como projeções distintas),
os quais se comunicãm livremente com o interior da vesícula. o gênero Exachoderma wcander
1974' p.24 é morfolog¡camente comparável ao gênero Ëvttt¡a, como evidenciado nas espécies Exo-
choderma ¡negurarae wcander j974, p.24, est.1 1 , figs.6-9 e Exochoderma arca wìcander & wood
1981, p.38' esl.8, figs.3-4; est.9, figs.1-3, perâ grande s¡milaridade morforógica enlre estes gêneros e
Fvril,a, eles são âqui considerados sinônimos.

Ev¡tt¡a remota (Deunff) L¡ster 1970
(Est. lV; Ë¡gs. 1 e 2)

1955 Veryhach¡um remotum Deunff; DEUNFF, p,146, est.4, fig.B,
1964 Veryhachium rab¡osum Cramer; CRAMER, p.299, est.s,.ijg.7; est.6, figs.3, B; est.S,, figs.S,8e9.
1964b Veryhach¡um remotum Deunff; DEUNFF, f¡g{exto4.
1965 Ba¡t¡sphaer¡dium aff . B. yisôyense Deunff; BÈITO, est. I , fig.4.
1966a Veryhachium remotum Deunff; DEUNFF, p.6O-6ì, est.4, fìg.Za.
1966b Veryhach¡um Òf. remotum Deunff; DEUNFF, est.tO, figs.tO+, tOO.
1?67 Veryhachium sp.1 | BEJU, est.2, figs.1_2.
1967 Veryhach¡um sp.2; BEJU, est.2, fiés.S_4.
196A Veryhach¡um sp.2(grupo V. remotum Deunff); JARDINÉ & YAPAUDJIAN. est.4, figs.1_2.
1.9-68 Veryhach¡um aff . thyrae; JARDTNE & YAPAUDJ|AN, est.4, figs5_6.
197_0 Evitt¡a remota Deunff; LtSTER, p.69, est.4, figs.10_1 i, 13, 1S; est.S, fig.1.
1?r_1VYjg remofa (Deunff)Lisreri DEUNFF et at.,-p.1o, 

".i,r, 
iis. r.

1972 Evittia remota remota Jardiné ef â/,; JARDINÉ et at., p.ZeZ_ZeA, est. 1 , figs. 1 1_ j 2.
1972 Ev¡tt¡a remota medarbaens¡s Jardiné et a¿; JARDINÉ ea a/,, p.298, est..l, figs.15_16.
197_3 Veryhachium sp.2; LEGAULT, p.S4, est. 12, figs.4_S.
19!4 Elv¡ttia thyrae tistet, POTHE DE BALDIS, p.371, est.1, f¡g.13t est.3, f¡g.3.
19-74 Exochoderma irregularae \A./icander; WICANDER, p,24, ðst.24, figs.O_ô.

1e^7_! Fyitti? remora (Deunff)Lisrer; ANAN_YORKE, p.1 1å, esi ze, rigs.r-a, +, s.
1974 Veryhachiutn rab¡osum Crâmer; ANAN-YORKË, p. 122, est.23, fig.4.
1981 Exochoderma arca Wcånder & Wood; WIcANDèR & WooD, p.gg_39, est.B, fìgs.g_4;

est.9, figs, 1-3.
1.981 Exochoderma irregularae Wicander; MARTIN, p.23, est.1, fig.3.
1983 Exochoderma sp.Bi KlMyAl, est.3, f¡gs.6-7.
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1.984 Exochoderma inegularae \I\ttcander; MOLEYNEUX ef â/., est.1, f¡g.1g.
1984 Exochoderma arca Wc€nder & Wood; WICANDER, est.1 , fig.g.
1984 Veryhachium rabiosum Çramer; LIMA, est.1, fig.7,
1985 Exochoderma arca Wicânder & u,ood; WOOD à CLENDENING, p.138, est.1, fig.6
1986 Exochode¡ma a/.ca Wcander & Wood; WOOD, est.5, fig.3.
'1986 Ev¡ttia remota (Deunff) L¡ster; BARREDA, est.2, fig. 1 ,

1.988 Exochoderma irregurarae v\¡cander & wood; I-e HÊnrssÉ & DEUNFF, p.1 18. est. 13, f¡g.1,
1.99'l Evittia remota (Deunff) Listeri OL|VEIRA, p. 101, est. 7, figs. 3_S.

1??1E:itt¡? remofâ (Deunff) Jardiné ef a¿, MOREAU-BËNo|T ef a/., est. 2,rig.14.
1996 Exochoderma arrâ Wicânder & uood; OTTONE, p. 124, est. 6, fig. 13.
1996 Exochoderma ¡negularae .lúflcf¡nder; OTTONE, p. 124, est. 6, fig.b.
Ðescrição: vesícura de contomo triangurar, quadrangurar a por¡gonar. euatro a seis, rarãmente sete
processos dist¡ntos' ocos, f¡exíve¡s, comun¡câm-se l¡vremente com o ¡nter¡or da vesícula. São d¡stri-
buídos um em cada ânguro dâ vesícurâ, sendo que um ou dois emergem da vesícura, perpend¡curar
aos processos colocâdos nos ângulos. A terminação dos processos pode apresentar-se s¡mples ou
exibir de duas a três ordens cie ramificações. A parede da vesícula mostrar-se lisa ou omamentâda
por grânulos. A supedície dos processos é omamentada também por grânulos, sendo esles menos
proeminentes na base e mais desenvofvidos na porção distar, onde se oþserva a presença de pe-
quenos espinhos.

Dimensões de 23 exempreres - comprimento da vesícurai 4s(s0)54pmi comprimento dos proces-
sos: 25(35)62pm; târgurs dâ base dos prÕcessos: 6(6,5)gpm.
Discussão: um grande número de exemplares foi observado, pois trata-se de uma espécie com
ampla distribu¡ção verticâl No deconer das observações efetuâdas ao longo da seqüência sed¡men-
tar anal¡sada, pudemos acompanhar a evorução desta espéc¡e. Foi possíver perceber que era apre-
senta uma certa variação no comprimento dos processos, que ao nosso ver se constitui numa vana-
ção intraespecífica é insuficrente para propor novas espécies, como proposto por wcânder(1974) e
w¡cander & wood (1s81), criando as espécies Exochoderma irregurarae e Exochoderma arca, res-
pectivamente Pelas razões expostas anteriormente e por não ter anallsado amostras pontuais e sim
acompanhado a evolução da população, consideramos estas espécies sinônimas de Evitt¡a remota
sensu Lister 197O.

D¡stribuição estrat¡gráf¡ca e geográfica: Devoniano, canadá (Deunff,19s5, 1966a); Devoniano,
Tunísia (Deunff,1966b); S¡eginiano a Emsiano, Espanhâ (Cramer,1964); Zonâs e e R, Eomesode-
voniano, Brasil (Brito,1965)t Eodevoniano, Romênia (Beju,196Z); Wenlock¡ano a Eoludlo\¡Àano e
possível Emsiano a c¡vetiano, Argéria, Áfricâ (Jardiné & yapaudjian, 'lg68)i Ludrowiano, França
(Lister,1970); Ludror¡ano, Françâ (Deunff et at.,1971): ?Emsiano â Frâsniano, sahara Argenano,
África (Jardiné et ar.,1g7z\', N¡esodevoniano, ontário, cânadá (Legault,1973): rvesodevoniano, para-
guai (Pöthe de Baldis,1974)i Neodevoniano a ¡rississipiano, ohio, E.u.A. (wicander, r 974)l
?Givetiano a FrasnianÕ, chana, África (Anan-yorke,1974); c¡vetiano, Ohio, E.U,A. (Wcander & Wo_
od'1s81)i Eofamenniano, Bérgicå (rvrartin,1981); Ludrowiano, Aménca do sur (Kimyai,r9g3); Tour-
na¡siano, E.u.A (Moryneux et ar.,1gï4r: civetiano da América do Norte (wicander,l9B4); G¡vetiano,
Kentucky, E.U,A. (Wood & Ctendening,l gBS); civetiano, Nova yorke (Wood,19g6); civetiano a
Frasniano, Província de sarta, Argentina (Baneda,1986); Neog¡vetiano a Mesofrasniano, Bouronna¡s,
França (Le Herissé & Deunff,lgBB); civetiano a Frasniano da Formação Los ¡,4onos, Bacia Tarija,
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Argentina (ottone, 1996). Na Bacia do Paraná, esta espécie é encontmda nos níveis corresponden-
tes ao Emsiano a Neofamenniano,

Êv¡ltia sommeri Brito 1967b
(Esr. tvi Fig. 3)

1964 lndeterminado l-sm; REGALI, Íig.7(12).
1966 Eyrffra sommerl Brito; BRITO, p.7S (nom. nud.l.
l99lP Evrûa sommeri Bntq BRtTo; p, 4i7-47A, esr.1, figs. 9-12.
1967b Evitt¡a somme' Brito; BR|TO, est. 3, fig. A.
1.982 Evift¡a sommer Brito; QUADROS, p. 47, est. 6,fig.27.
1.5^9? E!¡ftla sorTfferj Bdio; QUADROS, p.65, est.12, fiS.11.
1988 Ev¡ttia sommeri Bñtoi eUADROS, est. 3, f¡g.18. 

-
1991 Evittia sorn,reri Brito; OLtVEtRA, p. ioS, eslt. 6, figs. 1_2.

Dimensões de 18 exemprares - diâmetro da vesícura: 46(60)67Fm; comprimento dos pr.ocessos;
10(16)27Um.

Discussäo: Brito (1967b, p. 477-47s, esr.1, figs. 9-12), ao defin¡r E sommeri, caracteriza a omamen-
tação, tanto da parede da vesÍcula quanto dos processos, como sendo constituÍdos por microveru,
gas' contudo, através de observa$es criteriosas efetuadas no malerial anal¡sado, pudemos ev¡den-
ciar que os exemplares aqui incluídos nesta espécie possuem omamentação constituída por grânulos
e pequenos espinhos, d¡stribuídos por toda supedíciè da paredÊ. No entanto, os espinh6s são mais
freqüentes e desenvolvidos próximos às exlremidades dislais dos processos. As formas ilustradas
por Brito (op c/T.) exibem essas mesmas estruturas de omamentação, como já havia sido observado
por L¡ster (1970). A vesícura é formada pera fusão dos processos, os quais se corocam nos ânguros e
em várias partes dâ vesícura, conferindo a esta, fÕrma ou contomo basrante variado. o número de
processos pode variar de s a lz. As enremidades distais dos processos podem ser simpres e/ou
ramif¡cadas, podendo exibir até 3 ordens de ramificações.
Distribu¡ção estrat¡gráf¡ca e geográf¡ca: zona R, prováver Eodevoniano, Bacia do pamaíba
(Brito,1967b' '1967c)i Emsiano a struniano, Bacia da pamaíba (euadros,19B2); Emsiano a struniano,
Bac¡a do Amazonas (Quadros,1985); Ems¡ano a strun¡ano, Bacia do sorimões (Quâdros 1988). Nâ
Bâcia do Paraná, está espécie é enôonlrada nos níveis equivalentes ao c¡vet¡ano.

cênero Geron (Cramer 1967)emend. Cramer 1969
Espécie-tipo: Geron guer¡Ierus (cramer1967)emend. cramer 1968, p.254, est.2, fig.4:2; fixado por

designação original.

Geron elegans Oliveira & Burjack (no prelo)
(Est. lvt F¡9. 5, 6 e 7)

1991 Gero,l e/egars Oliveira; OLIVEIRA, p. 106, est. 7, f¡gs.6_7 (nom. nud.).
No prelo Geron e/egans Ol¡veira & Burjack; OLIVEIRA A óURJACX, p. 3, est.1 , figs. 6_8; est. 2,

figs. 1-2.

D¡mensões de 30 exemplares - comprimento total da vesícula: 96(160)lgspm; diâmetro máximo cia
vesícula: 38(63)7spm; diâmetro do corpo centralt 35(SO)6Opm.

Ðiscussäo: esle acritarca bastante complexo, possuÍ como câracterístcas o corpo central oco, de
parede aparentemente simpres, ocupando posição excêntríca em reração ao envortório extemo. Do
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corpo central projeta-se uma grande quantidade de longos processos filimormes e flexíve¡s mais
desenvolividos em uma das extremidades. A anastomose dos processos forma uma rede intricada;
em micrQscopia óptica são particularmente visíveis os processos mais alongados e de meior diâme-
tro' o coniunto forma um envoltório lransparente, aprox¡mâdamente ovalado que se alarga em dire-
ção à posição ocupada pelo corpo central, voltando a af¡lar-se uma vez ultrapassada a posição des-
te Em exemplares mal preservados a rede do envoltório encontra-se, geralmente, parcialmente,
destruidâ e o aspecto geral é o de uma vesícula rodeada por uma "cabele¡ra,,, mâis desevolvida em
umâ das extremidades, configuÞndo uma espécie de cauda.
D¡stribuição estIat¡gráf¡ca e geográf¡ca: esta espócie ¡-estdtâ, até o mùmsftto, à Bacia do parana é
encontrada nos níveis equ¡valentes ao Neogivetiano a Frasniano,

Gênero Gorgonisp haerid¡um Staplin, Jansonius & pocock 1965
Espéc¡e-tipo: Gorgonisphaer¡dium w¡nstowii Slapl¡n ef á¿ 1965, p.19g, est.19, f¡gs.11, 1g_20,, texto_

fig, 4; fixado por designação orig¡nal,

Gorgon¡sphãeridium reticulatum Oliveirã & Burjak (no prelo)
(Est. lV; Fig. 4)

1991 Gorgonaphae dium ret¡cutaturn oriveira; oLrvErRA, p. 108, cst. z, f¡gs. B-11 (nom. nud.).No prelo Gorgonisp hae¡úum reticutaf¿.m oliveira & eurl"à[;'OUVelnn a eUnJnCk,i ¿, å.il z,figs. 5-7.

Dimensões de '18 exemprares - diâmetro da vesícura: 25,s(36)sopm; comprimento dos processos:
8,s(14)18pm,

Discussåo: esta espécie apresenta processos maciços e a superfície da parede da vesicurâ oma-
mentada por escultura reticulada. Estas características enquadram perfeitamente esta espécie no
gênero Gorgonrsp haeridium como definido por sraprin ef a/. (1965, p.192). os exemprares aqur âgru-
pados na espécie G. ret¡curatum apresentam argumas var¡ações, princ¡parmente na forma da termi_
nação dos processos, as quais podem ser bjfurcadas ou a¡nda mostrâr-se crenada. Arém disso, foi
oþdervado que aqueres exemprares que possuem a extremidade distar do processo crenada, apre-
sentâm processos tubulares e o diâmetro da vesícula relativamente menor. contudo, através da aná,
lise de um grande nÚmero de espécimes, foi possível concluir que estas pequenas diferenças consti-
tuem em variações intrâ-específicas, consideradas insuficientes para a cnação de outras espécies.
D¡stribuiçäo estratigráf¡ca e geográfica: esta espécie, restrita até o momento à Bacia do paraná,
ocone nos níveis equivalentes ao Frasnjano.

Gênero Haps/dopal/a (playford)emend. Wcander & Wood 1981

Espécie-tipo: Hapsidopala sannemann¡i (Deunff)prayford 1977, p.26, est.1o, figs.7-13, teno-f¡g.13 =
Micrhystr¡d¡um sannemann¡¡Deunff 19S7, p,6, est..l3, fig,1;fixâdo por designação onginal.

Hapsidûpãlla exornata (Deunff) playtord j977
(Est. lV; F¡gs. I e 9)

1967 Baltisphaer¡úum exornatum Deunff; DEUNFF, p. 260, figs. 1 , 3_4, 19.

6'I



do Deltcn¡ano da Bacia do paraná

1977 Hapsidopa a exomata Deunff; PLAYFORD, p.25-26, est.1O, figs.1_6, fig._texto.12.

1221111:!!:p-!pexomafa (Deunff)ptayford;wicnruoeR & wooo-, p. ¿¿, è'"t.ii,ié. stvó1 Hapstdopa a cf¡elâ W¡cander & Wood; WCANDER & WOOD, p. 43, est.10, i¡g.i; est.11,f¡*1-2.

1222 Zll:,!::?,!1"io??!1(Deunfr) 
prayford; WCANDER & wRtGHr, p. 44, est. 1 1, fis. 3.tvór Hapstdopa a ct e/a Wcânder & Wood; WCANDER & WRIGHT, fig. S(S).

1984 Haps¡dopa a cf¡ela Wcånder & Wood; WCANDER, est.1, fig. B.
1985 Hapsidopa a chela \Mcânder & Wood; WOOD & CLENDËNñc,est.1 , fig.g.
1986 Haps¡dopalta exornata (Deunff) ptayford; BARREDA, est. 4, fig. 4 '
1986 Haps¡dopalla cf,e/a Wcander & Wood; WQOD, est. S, fig. 9.

!!!l l,1o:1aoOa.tø exomata (Deunff) ptayfo;d; oLtVEtRA, p. 1"10, esr. I, figs. 1_2.
N_o_prero Hapsdo pa a exomata (Deunff) ptayford; BURJAdK & OLlVElRAJp.a, est.1,figs. 1, 9, 10.1996 l-.laps¡dopa a exomata (Deunff) playfordi OTTÕNE, p. 125, est. 7,figi.'1.
Dimensões de 38 exemprares - diâmetro da vesícura: 3o(46)s4pm; comprimento dos processos:
6,5(15)26pm; targura dos processos: 1,5(3)4,S¡.rm.

D¡scussão: Nos espécimes observados o comprimento dos processos variam entre 6,s e 26pm, e o
número deles varia entre g â mais dô so. As subdivisões dos prooessos, gerarmente em número de
4' podem apresentar-se exrremâmente reduzidas e quase imperceptíveis ou bem definidas, com
bases largas e extremidades afiradas. subdivisões de segunda ordem estão presentes. os proces-
sos, geralmente' apresentam-se lisos, porém, em arguns exemplares eres são recoþertos por m¡cro-
grânulos Não fo¡ possível observar qualquer relação entre o número e o comprimento dos processos
na população e por esta Êzão Haps¡dopa//a chela Wcander & Wood 1981 será aqui considerâda
como sinônimo de Hapsidopatta exornata (Deunff) prayford r977, como proposto por Burjack & ori-
veira (no prelo),

D¡str¡buiçåo estrat¡gráfica e geográfica: ?Frasniano, ontário, canadá (Deunff,1967); Neo-eiferiano
a Eomesogivetiano, Ontádo, Cânadá (playford,1977); civetiano, Oh¡o, Ë.U.A. (Wcânder & Wo-
od''1981); Neo-eifeliano a Neofamenniano, América do Norte (wicander & wright,19g4); civetiano,
Kentucky, E.u.A (wood & crendening,l g8s); civetiano a Frasniano, província de sarta, Argentina
(Baneda'1986); G¡vetiano, Nova yorkô, E.u.A. (wood,1986); civetiano a Frasniano da Formação
Los ltrlonos, Baciâ Tarija, Argentina. Na Bacia do Paraná, esta espécie é encontrada nos níveis cor-
respondentes ao Neo-eifel¡ano a Frasniano.

Hapsidowlla ¡nvenrr.sfa Wicãnder & Wood 1991
(Est. V; Fiqs. 1 e 2)

19,8'l Hapsidopalta ¡nvenusta Wcander & Wood; WTCANDER & WOOD, p.45, est..1 1 , figs.4_6,
1991 Haps¡dopa a inverusfa Wicander & Wood; OL|VEIRA, p. 112,1. g, iigs, 3_S.
No prelo Hâpsidop a a ¡nvenusta .úV.cander & Wood; BURJAdK & OLIVEIRA, p.S, est.1, figs. 6_10,
Dimensões de 21 exemprares - diâmetro da vesícura: 36(3g)42pm; comprimento dos processos:
s,5(18)32pm.

D¡scussäo: nos exemplares analisados, a omamentação dos processos é constituída preferenciâl-
mente por gránulos. No entânto, alguns espécimes apresentam o tronco circundado por crislas es-
piniformes, em drsposrção aproximàdarnente helicoidal e ìnterrupçãô da omamentação próximo à
base dos processos (auréolã). As demars carâcterísticas morfológicas se aprox¡mam bastantes dâ-
quelas originalmente descritâs por Wcânder & Wood (19S 1),
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D¡stribuição estrat¡gráf¡ca e geográfica: Giveriano, ohio, E.u.A. (wcander & wood,1981). Na
Bac¡a do Parâná, está espécie é encontrada nos níveis correspondentes ao G¡vetiano a Eofrasniano

sannemannii (Deunft) playfotd 1gZ7
(Esr. Vt Figs. 3 e 4)

1957 Micrhystidium sannemanni_Deunff ; DEUNFF, p. 6, est.13, fig.1.1977 Haps¡dopa a sannemann'.Deuntt; pr-nvr'òni{ pl'26;'!"t. ro, r¡gs.7-13, texto-fig.13.1983 Haps¡dopatta sannemann¡¡..(D,et¡nl pãvr"r.o;'iinl'iÃi'Ji. ,, figs. B_9.1sB6 Haps¡dopattta sannemannii.'(.DeüÀjíl er"'Wãro;'ùüiöÁño'Èn, p. s+0, esr. s, rigs. 4, 6_2.1es1 Hapsidopatla sannemannii iDeunrri plãítãrJi o'itúÈtñÀ p.11a, est, B, fis.6.No prero Hapsrdop arta sannemaÀniito"ú"rrj i;r"ù!äl eüäiÀcr 8, olrvËrRA, p. 4, est.1,fis. 1,
D¡mensões de 18 exemprares - diâmelro da vesícura: 34(42)46r1mi comprimento dos pfocessos:
6,5(9)12pm; largura da base dos processos: 2(Z,S)3Um.
Discussåo e comparação: prayford (1g77) ao definir esta espécie, a caractefíza como sendo porra,
dora de vesícura com contomo circurar, subcircurar a ovar. A parede é fina e omamentada por escur_
tura reticurada bem definida, em forma de roseta. Do cenrro da roseta, na junção dos murl emergem
os processos, ocos, de superfície psilada Õu esparsamente granulada. Na elitremidâde distal dosprocessos há duas a quatrö projeções espinhosas, as quais oc€sionalmente podem mostrar-se bifur_cadas H sannemann¡¡ e H exornata podem ser facilmente dist¡nguidas. A diferença mãis saliente
entre estas espécies cons¡ste no falo da escultura reticulada desenvolvida na parede de H. exornata
ser mu¡10 ma¡s fina e por H. sannemannrT possu¡r número maior de processos, os quais possuem
projeções espinhosas menos pfoem¡nentes e ocasinalmente b¡furcadas. Esta câracteríst¡câ é obser-vável somente sob MEV. segundo Playford (1977) estas espéc¡es ocorrem em níve¡s estratigráficos
d¡ferentes na seqüência sedimentar da Bacia do Moose River, ontário, canadá. Nâ Formação ponta
Grossa, ocon'em juntas em g¡ande pane da seção, contudo, H. exornataapresenta distribu¡gão verti-
cal bem mais ampla,

D¡stribu¡ção estrat¡gráfica e geográfica: l\Iesodevoniano ou provável Eodevon¡ano, ontário, ca_
nadá (Deunff,1957); Eomesodevoniano, ontáno, canadá (prayford,1977); Neorudrowiano a G¡vet¡a_
no, Bolívia (KrMyAr,19B3); Ged¡nn¡ano, okrahoma, E.u.A. (wìcander,1986). Na Bacia do paraná,
esta espécie é encontrada nos níveis equivalentes ao Emsiano a Frasniano.

Gêneto Hercyn¡ana Burmann 1976
Espécie-tipo: Hercyniana melssnerl Burmann 1976, f¡xado por designação original.

CÍ. Hercw¡ana desideratu Burjack & Oliveira (no prelo)
(Est. V; Figs. S e 6)

No prelo,cJ Hercyr ¡ana des¡derata Burjack & orive¡ra; BURJA.K & ollvErRA, p. .ro, est. 4, figs. 4-
1991 Ct. Hercyniana des¡derata Burjack & Oliveira; OLIVEIRA, p. 1.1S, est. 8, figs. 7_9.
Descriçåo: vesÍcura originarnìente esfér¡ca, oca, de parede simpres. superfície omamentada por
retículo de marhas iffegurares, aproximadamente por¡gonars, cujos rúmens possuem dimensões entre
2 e 9'5¡-rm de d¡âmetro os muros, rerativamente dergados em reração aos rúmens, possuem seção
cilíndncâ sobre os muros implantam-se 7 a 3s processos homeomórficos, ocos, de tronco cônico ou
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cilíndnco' geralmente flexíveis, em perfeita comun¡cação com o interior da vesícula. As extrem¡da-
des distais dos processos subdividem-se em 3 a 4 ramos de primeira ordem, perpendiculares ao
tronco, d¡spostos em um mesmo plano. Duas minúsculas subd¡v¡sões de segunda ordem podem ser
observadas em alguns espécimes. As subdivisóes de primeira e segunda ordem podem ser esp¡ni-
formes ou cilíndricãs. os processos, geralmente lisos, podem estar recobertos pot microgrânulos- o
mecanismo de deiscência dá-se pela ruptura mediana da vesícula.
Dimensões de 21 exemplares - diâmelro da vesícula; ?B(a4)46pm: comprimento dos processosì

9(14)16pmi diâmetro dos processos: 2(g)4pm.

D¡str¡bu¡çåo estrat¡gráfica e geogråfica: esta espécie, restrita até o momento à Bacia do paraná, é
encontradâ nos níveis atribuídos ao Frasniano.

Gênero Lelofusa Eisenack 1938a

Ëspécie-tipo: Le¡ofusa fus¡formls (Ëisenack)E¡senack 1gg8a; p.28, est.4, fig.1o = ovum hispidum
fus¡formis Eisenack 1934, p.6S, est.4, fig.19i fixado por designação onginal.

Leiofusa pyrcna Wcander & Wood 1981
(Est. Vl; F¡s. 1 )

1981 Leiofusa pyrena Wcander & Wood; WICANDER E WOOD, p.45, est,12, figs.2-S.
1986 Leiofusâ pyrena Wicander & Wood; BARREDA, est.4, fig.Z.
1986 Leiofusa pyrena Wcander & Wood; WOOD, est.3, fig.6,
1991 Leiofusa pyrena Wcander & Wood; OLIVEIRA, p. 116, est. 7, fig. 10.
1996 Leiofusâ sp. Ottone; OTTONE, p. 126, est. 7, f¡g.s. 7 e L
Dlmensões de 12 exemprares - comprimento totar: 112(186)264gm; comprimento dâ vesícura:
79(170)l98pm; largura da vesícula; 33(36)43pm; tamanho dos processos: 1S(32)pm.

D¡scussão: esta espécie, bastante rara em nosso material, possui vesícula de
contomo fusiforme com as te¡minações polares constrtuídas por um processo afilado; parede lisa. os
processos são ocos e se consl¡tuem em prolongamentos do corpo central. Os espécimes aqu¡ ¡ncluí-
dos em L. pyrella apresentam dimensões relativamente maiores do que aquelas mostradas por wì-
cânder & wood (1981) ao definirem esta espécie. A grande ma¡oria dos exemprares observados
aparecem quebrados na região polar, próximo â llase do pfocesso, podendo indicar, possivelmente,
uma estrutura de desencistamento, como já mencionado por Wcânder & Wood (op. clf.).
Distribuição estratigráf¡ca e geográf¡ca: c¡vet¡ano, ohio, E.u.A. (wcander & wood,1981); rimite
Givetiano/Frasniano, Província de salta, Argentina (Baredâ,1986); G¡vel¡ano, Novâ yorke, E.u.A.
(wood'1986); NeogivetÍano a Eofrasniano da Formação Los Monos, Bacia Tanja, Argentinâ (oltone,
1996) Na Bacia do Paraná, esta espécie é oÞservada nos níveis conespondentes ao Neog¡vetiano a
Ëofrasniano.



Gênerc Lunul¡d¡a Pöthe de Bald¡s 1979

Espécie-tipo: Lunut¡dia m¡cropun*" ti::å::::ïje7e, e 23 , est.1 ,rigs.2-4; rixado por desi-

. Lunulidia micropunchfâ pöthe de Baldis 1979
(Est.Vlt Figs. 2 e B)

1.9^7_9_ l-unul¡dia micropunctata pöthe de Bâtdis; POTHE DE BALD|S, p. 23, est.1, fjgs. Z_4.
1.986 Lunulidia m¡cropunctatã póthe de Batdis; ËARREDA, est. 4, fig. 5.
1991 Lunulidia micropunctata pöthe de Baldis; OLIVEtRA, p. 118, elt. 7, fig. 11.

Ðímensões dë f U exèmplåres - comprimento total: 190(230)26Opm.
D¡scussäo: esta espécie possui todas as características que a enquadra no gênero pseudolunulid¡a,
porém a vesícula é mais alongada e estreita. 0 gênero Lunutidia foi definido para o Frasniano do
Paraguai. Em nosso material, os exemplares incluídos em L. m¡cropunctaÍa são raros e ocorem nos
mesmos níveis que Pseudolunulidia. Apesar de possuir semelhança com os generos eu¡squit¡les
w¡lson & urban 1963 e psedotunut¡dia (Brito & sentos .196s) emend. Brito & euadros 198s, mante-
remos esta espécie como definida por pöthe de Bâldis (1979) dev¡do a ausência de comparações
mais detalhadas entre os três gêneros em questão.

D¡stribuição estrat¡gráf¡ca e geográfica: Frasniano, paraguai (pöthe de Bârdis,1g7g); Frâsn¡ano,
Província de salta, Argentina (Baneda,'r986). Na Bacia do paraná, esta espécie é encontrada nos
níveis equivalentes ao Frasniano.

Gênero Medloco rpore Oliveira & Burjack (no prelo)

Espécie-t¡po: Mediocorpore conspicuus Olivejra & Burjack (no prelo), p. S, est. 3, figs, 1_S.

Mediocotpore conspicuus Ol¡ve¡ra & Burjack (no prelo)
(Est. Vl; Figs. 4, 5 e 6)

1?31-!:d:::::l*" consprcuus ot¡veira; oltvEtRA, p, 120, est. e, fiss. 1_8,10 (nom. nud.).
No prero Medlocorpore consp¡cuus or¡veira & Burjâck, oLIVETRA & BURJACK, p. s,est.3, figs.1-5.
Descrição: vesícula de contÒmo nav¡forme alongado, com extremidades anedondadas. parede da
vesícula fina e transparente, podendo ser Iisa ou esculturada por grânulos e báculas. um corpo cen-
tral se situa no centro da vesícula, possu¡ndo contomo variado, desde circular, subcircular a elÍpt¡co.
A parede do corpo centrar é relativamente mais espessa (2pm) quando comparada a da vesiculâ.
Apresenta escultura granurosa, contudo nas extremidades esta omamentação mostra-se mars des-
envolvida' sendo constituída por báculos e ma¡s raramente por microverrugas. Nenhum método de
desencistamento foi observado

D¡mensões de 30 exemplares - comprimento da vesícula: 7g(246)389pm; largura da vesicula:
34(64)99pm; comprimento do corpo centrari 4s(86)132pm. obs.: A rargura do co'po centrar é prat¡-
camente a mesma apresentada pela vesícula.

Discussão: durante as observações efetuadas, pudemos perceber que os espéc¡mes agrupos em M.
cotsp¡cuo apresentâm, ao longo da seqúência sedimentar, grande variabilidade no tamanho da vesi-
cula e forma do corpo central. Nos níve¡s mais inferiores de ocorrência desta espécie, os exemplares
apresentam certa un¡formidade em suas dimensóes. Estas väo aumentando nos níveis mais supen-

7L
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ores, voltando a diminu¡r novamente. Além d¡sso, fo¡ observãdã uma relação direta entre o compri_
mento da vesícula e forma do corpo central, ou seja, quanto menor a vesícula, mais circular é a for-
ma do corpo central . Se muito comprida, o corpo central, apresenta forma elípl¡ca. Estas variações
intra-específicâs observadas podem estar relacionadas a possíveis mudanças nas condições amþien-
tais. A presença ou não de omamentaÉo, tanto composta por grânuros quanto por bácuros, na pare-
de da vesícula, parece estar relacionada com o grau de preservação do material. Estas pequenas
diferenças percebidas durânte a evolução da espécie são consideradas como intra-específ¡câs.
Distribu¡ção estratigráf¡ca e geográfica: na Bacia do paraná esta espécie restrita, até o momenro,
à Sub-bacia de Allo Gâtçäs é encontrada nos níveis equivålôntes ao Ërasniano.

Gênero Multlplrcis phaeridium (Staplin)emend. Staplin ef a/. 1965

Espéc¡e-tipo: Multipl¡cisphaerid¡um ramisp¡nosum Stapl¡n ,1961, p.411, est,48, fig.24;

fig.-texto: gg-hi f¡xâdo por designaçåo onginal.

M ult¡ pl i c¡ sphaerid¡ um am pl ¡ atum playford 1 977
(Est. Vli Fig. 7)

1977 Multiplicisphaer¡dium ampt¡atum playford; PLAYFORD, p.28, est.11, f¡gs.1o e 1g.
1986 Multipl¡cisphaer¡d¡um ampt¡atum ptayfordi WlCANDER, p. A4g, est.6, fig, 3.

Dimensões de 08 exemprares - d¡âmerro do corpo centrar: 2o(27)g3um, comprimento dos proces-

sos: 21(30)34pm.

D¡scussäo: os espécimes agrupados nesta espécie apresentam todas as característ¡cas descr¡tas
por Playford, 1977. Çontudo, observa-se nos nossos exemplares diâmetro da vesícula levemente
maior {16(22)30um vs. 20(27)33pm} e também maior número de processos (6-1O vs. 1O_14).

D¡stribuiçâo estratigráf¡ca e geográfiea: Neo-emsiano da Bâcia de Moose R¡ver, ontario, canadá
(Playford, 1977); cediniano da Formação Haragan, okrahoma, E. u. A. (wcander, 1986). Na Bac¡a
do Paraná, esta espécie é encontrada nos níveís correspondentes ao llm¡te Neopragu¡âno a Emsia-
no.

M ult¡ pl¡cisphaerid¡um ramusculosu¡n (Deflandre) Lister 1 970
(Est. Vl; F¡ss. 8)

1942 Hystrichosphaerid¡um ramusculosurn Deflandre; DEFLANDRE, p.476, figs. 2-6.(nom. nud.),
1945 Hystr¡chosphaer¡d¡un ramusculosurn Deftandre; DEFLANDRE, þ.0s, est.t, figs.B-16,38-39.
1953 Baltisphaerid¡um ramusculosum Fisher; FISHER, f¡gs. 2O-21,
1954 Hystr¡chosphaeridium ramusculosum Deflandre; DEUNFF, p. Z4O, fig. S.
1957 Hystrichosphaer¡d¡um cf .ramusculosum Deflandre; DEUNFF, p, 24, ést. 7, figs. 64_66, 68,

70e71.
1958 Hystrich¡spllaer¡d¡um ramusculosum Def landre; DOWNIE, est. 17, fig, 1 , fig._texto: 3d.
1959 Balt¡sphaer¡d¡um ramuscutosum Fisher; DOWNIE, p. 09, est.1 .t 

, f ig.1e. -

1962 Balt¡sphaer¡d¡um ramuscutosum Fisher; STOCKMANS & WILLIERÈ, p. 57, est.1, figs.lS,
20ì texto-fig. 14.

1963 Balt¡sphaeríd¡um ramuscutosum Fisher; CRAMËR, p. 21S, est. 1 
.j 

, fig, 28.
1964 Baltisphaer¡dium ramusculosum F¡sher; CRAMER, p. 301 , est. g, figs, 3-6, B-g;text-f ig.22(4).
1965 Balt¡sphaer¡dium ramusculosum Fisher; MARTìN, p, 7, est.l, f¡g,9.
1965 Balt¡sphaerid¡um ramusculosum Fisher; RAUSCHER ef a/., p. C13, est. 5, figs.1-3.
'1966a Balf/sphae r¡dium cf . ramusculosum Fisher; DEUNFF, p..1 11, est.14, f¡g.16r.
1967 Balt¡sphaerid¡um ramusculosum Fisher; CRAMER, p.246, texo-fig.3(2),
1967 Balt¡sphaerid¡um ramusculosum Fisher; LISTER&DOWNIE, p.172, est.27, fig.7.
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1-96^8 U_eryhachium Dff.334A; MAGLO|RE, p.473, est.11, fig,14,
1968 Ba¡tisphaer¡dium ramuscutosum Fisher; DEUNFF, p.õ¿C, tig.Z.
1968 Ban¡sphaerid¡um cf. ramuscurosum Fisher: JARDiÑÉ a inÞnuo¡rn¡r, p.462, est.3, figs.8-9.
1970 Multiplic¡sphaeridium ramusculosurn Deftandre; LISTER, p,92_93, est. i i, figs.e, t f_fal-

fig.-texto.2Sa.
1971 Balt¡sphaerid¡um ramusculosum Fisher; CRAMER, p.127_128, est.7, figs.1i2, 1ZO_121,

'1 24-1 26; fig.-texto.39a.
19,74 Multiplic¡sphaend¡um cf . ramusculosum (Deflandre) Lister; Rf EGEL, p.37, est.1, fig.4.
1974 Baltisphaeridium ramuscurosum (Defranàre)Lisrer; 

'ti¡onr¡u-nr¡rcirï 
p.'ss-so, uü.¿, r¡g s,a1974 Muft¡plic¡sphaer¡dium ramuscurosum lDefraÁdre)Lister; ANAN-yoRKE, p. 1 f 6- 1 17, est.19,figs.34, 9; est.20, f¡g.6.

1977 Muftiplicisphaeridium ramusculosum (Deflandre)L¡ster; pLAyFORD, o.28_29, est.l 1 ,figs. 1 4-2ú; f ¡ g.-tex1o. 1 6.
19a0a Multiplicisphaer¡dium ramusculosum (Deflandre)Lister: DEUNFF, p.506, est.A, fig.12;

est.7, fig.B.
1981 Multipl¡cisphaerid¡um ramusculosurn (Defrandre)Lister; pLAyFoRD & DRrNc, p.47, est.2,

figs.9-1O.
1gA1 Multipl¡c¡sphaerid¡um ramusculosum (Deflandre)Lister; WICANDER & WOOD, p.SO-b1,

est.3, f¡9s.6{.
19-91 Mult¡plic¡sphaer¡d¡um rcmusculosun, (Deftandre)L¡ster; KlMyAt, est.O, figs.2_g.
1985 Multiplicisphaer¡dium ramusculosum (Defrandrejli.terj wcnruorR a p"rRyroRp, p,tt¿,

est.5, figs.O. 6.
1985 Mult¡plicisphar¡d¡um ramuscurosum (Defrandre) Lister; MASSA & MoREAU-BENorr, est.g,fig.1.
198A Mufttplic¡sphaer¡d¡um ramusculosu/-,' (Deflandre) Lister; Ll_CHANG & WteANDER, p.125,

vir.¿r ¡¡v. , .

1991 Multiplic¡sphaeridium ramuscurosurn (Defrandre) L¡srer; oLrvErRA, p. 122, est. 10, figs.1-3.
1996 Mult¡plicisphaerid¡um ramuscu/osum iDeflandrei l_¡.tur; offorue, p.130, est. e, tié. aïu.t

10, fig. 1 1.

oimensões de 25 exemprares - diâmetro da vesícura: 23(2s)2E)mi tamanho dos processos:
't5(22)26pm.

Distribu¡ção estrat¡gráf¡ca e geográf¡ca: M. ramuscurosum sensu Lister (1970) é uma especie
cosmopolita, com d¡stribuição vertical bastante ampla, abrangendo do ordoviciano ao Neodevon¡a-
no Na América do Norte, foi registrada do Neosiegeniano ao Eomesogivetiano, ontário, canadá
(Playford,1977); Ludrov\4ano a Gediniano, sahara Argeriano, Átrica lJaroiné, 1972)i Emsiano a Fras-
niano, Ghana, Áfrìca lAnan-yorke,1974)i Neosiruriano a Mesodevoniano, Borívia (Kimyai,1983); Ne-
odevoniano' oeste da Austrária (prayford & Dring,1981); Neodevoniano, Distrito de xnjiang, china
(Li-chang & wcander,19B8)i Mìesoneodevoniano, Líbia (Massa & Moreau-Benoit,,1985); civet¡ano a
Frasniano da FormaÉo Los rvronos, Bacia Tarija, Argentina (ottone, 1996). Na Bacia do paraná. esta
espécie é encontrâda nos níveis conespondentes ao Neopraguiano a Frasn¡ano.

cênero ¡Vâylfusa CÒmbaz, Lange & pansart 1967

Espéc¡e-tipo: Nav¡fusa navls (Eisenack)c ombaz et al. 1967, p.293, 3oo, 305 = Le¡ofusa nav¡s
(E¡senack)Eisenack.r93Ba, p.28, est.4, tig.i1 = B¡on navls Eisenack 193gb, p. 229, est.16, fig.B; f¡xa-

do por designaçáo origina..

Navifusa bacillum (Deunff) ptayfotd 1977
(Est. Vll;Figs. 1,2 e 3)

1955 LeloFusâ bac¡ um Deuntf., DEUNFF, p.148, est. 4, fig, 2.
'1965 Lelofusa l¡rasiTiensls Brito & Santosi BRTTO & SANiOS, p. 7, est..1, fig. 2; est. 2, f¡g. 3,
1965 Le¡ofusa brasil¡ens¡s t¡nguta Brito & Santos; BRTTO & SANTOS, p. a,eit.t, fig.t;est.'2, fìg. Z.
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1965 Lelofusa elsenacki Brito & Santos; BRITO & SANTOS, p.10, est.1, fig. 3.
1965a Lelofusa ôras,7,ensrs Brito; BRITO, p. 2, est.1, fig.1.
'1966a Lelofusa þacillum Deunffi DEUNFF, p. 127, est, I 1 , figs. 86-88.
1967 Leiofusa bac¡ttum Deunlti DEUNFF, p. ZS9, fig.7.
1967a Leiofusa ôras,Tiensl.s Brito & Santos; BRITO, p. 1 1 , est. 1 , fig. 2.
1967 Navifusa bac¡llum Deunlf i COMBAZ ef at , est. 1 , fig. c.
1967 Nav¡fusê cf. N. braslienslsi LANGE, p. 89-86, est. 5, f¡g. 52.
1967 Navifusa cf. N. e¡senackii LANGE, p. 86-87, est, S, f¡g. 53.
1968 /Vay,fusa bac¡ um (Deu ff\ Combaz ef a/.; JARDTNÉ & YAPAUDJIAN, p, 466, est. S, fig. 4
1999 l/avfusa bacillum (Deunffl Combaz et â¿; LANZONT & MAGLO|RE, p.+OS, est. S, fió. ãì.
1973 Nau¡fusa brasiriens¡s r¡ngula (Brito & santos) combaz ef a/.; MARTIN, p. 2ò, est. â, rig. os;

est.7, fig. 22.
1973 Qulsgu,/des wdderensris Wtson & Urban; LEGAULT, p. 60-61 , est. 1 1 , figs. 17_21 .

1974 Nav¡fusa e,senack¡ (Brito & Santos) Combaz ef a/; pOTHE DE BALDIS, p.37S, est.A,
f¡gs.1-2.

1.9^!1 l)lavillsa bras,lens,s (Brito & Santos) Combaz ef af ; ANAN-YORKE, p.129, est.27,figs.1_3.
1974 Nav¡fusa e,senackl (Brito & Sântos) Çombaz et al.; ANAN-YORKE, p.129_130, est, i?,

f¡gs. 4-5.
1.9^!! î:lgv¡f sa þras ensrs (Brito & Santos) Combaz ef a/.; WTCANDER (nov. comb.), p. 30.
1976 Navifusa bras,ilens/S (Brito & Santos) W¡cander; BRITO, p. 7S4.
1977 Nav¡fusa þacillum Deunff; PLAYFORD, p. 29-30, est.12, figs.1-9.
1979- Navifusa þaci um (Deunffl ptayford; POTHE DE BALDIS, p. 165-166, est.z, f¡g.12.']990a fvay,l'usa m,nufa (Deunff) Combaz ef a/,i DEUNFF, p. 68, est. 3, fjg. 9.
1981 /Vay/Iusa baci um (Deúnff]t playford; WICANDER & WOOD, p. Sâ_dS, est, te, figs. 9-11i

est. 14, f¡9. '1 
.

1.5^9? llgv¡f sa bras//ieDs/s (Bnto & santos) W¡cander; OUADROS, p. 46, est. S, fig. 22.']!!! Navtrusa bac¡llum (Deunfrl ptayford; WCANDER & WRtGHT, est. S, fig.13.
]lll ry."",.?* öras,/rensts (Brito & Santos) W¡cânder; QUADROS, p. 261, esì.13, fig. 23.
1999 Nayllusa bac¡ltum (Deunff) ptayford; BARRËDA, esr. 5, figs.1, 3_4.

l9!9 !¡",.?"u öras,Tiensts (Bnto & Sanros) Wicander; BARREDA, est, S, fig.2.
l9qq {Vav,fusa bac¡ um (Deunftl ptayford; LE HERTSSÉ & DEUNFF, p.tã1]est,tO, figs. 7_11,

1999 {Vêy/Íusa bras/,ensts (Brito & Santos) Wtcânder; QUADROS, est. 3, fig.1S.
]!!! {Vgvrrzsa cytindrica (Brito & Sanros) Combaz ef a/.; QUADROS, est.3,-f¡g.16.
1991 Nay,fusa bac¡llum (Deunffl ptayford; oltVEtRA, p. 126, est. I, figs.9, 1i, 12,
1991 Navlusa bac¡ um (Deuîff) ptayford; OTTONE, p. 132, est. B, fig.11;est.9, fig. 7.

Dimensões de 15 exemplares - comprimenlo total dâ vesÍcula: 132(230)36oum; Iargura da vesícu-
la:19,8(23)39,4pm.

D¡scussão: N bacillum apresenta grande variação no comprimento e rargura da vesícura, o que
resullou na proposição de várias espécies no passado. playford (1977, p. 29-30) considera gradação
no tamanho da vesicula, como uma varìação rntra-específice normal. Estå sugestão foi aceita poste-
riormente por wcander & wood (1991, p. gz-53) e é âqui adotâda. Examinando nossos espécimes
sob imersão e sob contraste intelerencial, observamos que todos exibem grânulos na superfície da
parede. Esta omamentação, contudo pode ser mais desenvolvida nos polos, estando por vezes au-
sente no restante da vesículâ. Em muitos exemplares os grânulos podem mostrar-se alinhados, pro-
duzindo um efe¡to pseudoestriado na superfície da parede (Est. vlli Fig.2). ptayford (op. c/t.) consi-
dera que a presençâ de granuração nada mais é do que uma variação intra-específica e não um ca-
ráter para distinção entre espécies. ¡úavlfusa eisenackí (Brito & santos) Çombaz et a/.,,1967 como
ilustradâ por Pöthe de Baldis (1974, est,3, f¡gs.1-2) e N. bac¡ttum (Deunff) combaz ef a/.1967, como
figurada por Jârdiné & Yapaudjian (1968, p.466, est.5, fig,4) não são sinônímas de N. bac¡ um
(Deunff) Playford 1977 como definida neste trabalho. Ambâs as espécies supra-mencionadas apre-
sentam rugulas paralelas no lugar de grãos como elementos constitutivos da omamentação. A
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transferênc¡a de Leiofusa bac¡ltum Deuñff 1955; Lelofusa óras,ilensis Brito & Sanros 1965; Le,ofusa
bras/rensrs lingula Bnlo & Santos 1965; Leiofusa e,senacki Brito & santos 1g6s e Leiofusa m¡nuta
Deunff 1055 para o gênero Navitusa, como proposto por combaz et al(1g62, p. 29s) não constitui
numa comb¡naçáo válida de acordo com o Art¡go 33 do código lntemacional de NomenclatuÍa Botå-
nicâ. Wcander & Wood (1981) propõem nova combinaÉo para duas destas espéc¡es consideradas
sinônimas de N. bacillum que não possuiam transferência vál¡da até âquela dafa. N. Ersenackl (Brito
& santos) wcânder & wood 1981= Leiofusa eisenack Brito & santos 1965, p.10, est.1, f¡g.g. lv. rnl.-
n¿la (Deunff) wcander & wood 1981 = Le¡ofusa rnr,;?ufa Deurìff,19s5, p.148, est.4, fig.5, estas espé-
cies såo aqui cons¡deradas sinônimas de N. bac¡ um como as demais que foram combinadas por
Playford (1977),

D¡stribu¡çãû estràtigráf¡cä e geográfica: Mesodevon¡ano, ontário, canadá (Deunff, .lgss, 1966a);
?Neodevoniano, ontáno, canadá (Deunff,1967); Emsiano a Eomesogivetiano, ontár¡o, canadá
(Playfo'd'1977), Givetiano, ontário, canadá (Legaurt,1sz3); Emsiano a Frasniano, Ghana; África
(Anan-Yorke' 1974); ?Famenniano, sâhara argerano, África llanzoni & Magroire,1969); Emsiano a
Ëamenniano, sahara argeriano, África (Jardiné,1972 e Jardiné et at.,1g74li zonas R,e,p = Emsiano
a Frasniano, Eacia da pamaÍba (Brito,l967b, 1976; Brito & santos,196s); Neodevoniano, Arberta,
canadá (Nautiyal,1977); c¡vetiano, ohio, E.u.A. (wìcander & wood,1981); Ëmsiano a Givetiano,
ohio' E.u.A. (wcander & wright,19s3); Neo-givetiano a Mesofrasniano, Ferques-Bouronnais, França
(Le Herissé & Deunff,1988); Neo-devoniano do paragua¡ (pöthe de Bard¡s,1979); r\¡esodevonrâno,
Bacia do Jatobá (Brito, 1965b); Zonas D3 a DS=Eifeliano a Frasniano, Bacia do paraná

(Lange'1967)i Neodevoniano, bacias de Tucano e Amazonas (Brito,1976); Mesoneodevoniano da
Bacia do Pamaíba (Quadros,1982); Eodevoniano da Bacia do pamaíba (Quadros,1985); Emsiâno a
strun¡ano, Bacia de solimões (euadros,lgBB); civetiano a Frasniano, província de salta, Argent¡na
(Baneda,'1986); Neogrvetiano a Eofrasniano da Formação Los Monos, Baciã Tarija, Argentina
(ottone, 1996). Na Bacia do pârâná, esta espécie ocone nos níveis conespondentes ao Emsiano a
F¡asntano.

Gênero Palacanfhus Wcander 1974

Ëspécie-t¡po: Palacanthus ac¿l¿us w¡cander 1974, p.3o-31, est.16, fig.4; fíxado por designação origi-

nal.

P a I a ca n th u s I ed anolsil ( D eunf f ) p 
I a\!f ot d I 97 7

(Est, Vll; Figs. 4, 5 e 6)

1957 Veryhach¡um /e danos¡ Deunnff; DEUNFF, p. 9, fig. 6.
1962 Veryhachium ste ¡geru¡n stockmans & wì iere, sÍocKMANS & wLLIERE, p,85, est.1, f¡g.8.
1966a Veryhachium te dano¡si Deunffi DEUNFF, p.S 4-SS, est.1O, fig.111.
1966a Veryhach¡um cf. stell¡gerum: DËUNFF, p. 78, est. 3, figs. 32, 35, 38_39.
1966h Veryhach¡uln cf. /e dano¡st Deunff; DEUNFF, p.23, tii.7.
1974 Estiastrã pentãganalis pöthe de B¿rldis, pöT¡,lE DE BÁLDIË, p. BZ1, est. 2, f¡g. 5
1977 Palacanthus /edanols¡¡ Deunfft PLAYFORD, p.32, est.14, figs.1-10.
1.9^81. Palacanthus /edanols/ï (Deunff) ptayford; WTCANDER & WóOD, p. 55_56, Est,.t4,Figs. 6_7.
19^81 Palacanthus /edanorsrï (Deunff) ptayford; PLAYFORD & DRING, p. 49-SO, est,12, fig:11.
19-83 Palacanthus /edanois,T (Deunff) playford; WTCANDER & WRtGHi, fig. 5(4),
1984 Palacanthus /edanorsti (Deunff) playford; lVlARTlN, p. 26, est. 4, figs.- 2-3.
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1986 Palacanthus /edano,s,ï (Deunff) ptayford; BARREDA, est. 2, fig. 7.
1988 Palacanthus /edano,sti (Deunff) ptayford; L|-CHANG & WICAñDER, p.126, est. 2, f¡g. B.
1991 Palacanthus /edano,s,l (Deunff) playford; OLIVEIRA, p.131, est.10, figs. 4€.
1996 Palacanthus /edano,s,ï (Deunff) playford; OTTONE, p. 132, est. 6, fig. S.

D¡mensões de 16 exemplarès - diåmetro da vesícula: 4o(s4)71pm; comprimento dos processos:

10(16)20pm.

Discussão: os espécimes incluídos em p. tedanois¡¡ possuem a parede da vesícula granulada. o
número de processos observados varia de 4 a B, arranjados em um mesmo plano. As dimensões dos
exemplares estudados são bem maiores, chegando as vezes aó dobro do tamanho daqueles descri-
iûs e ilusträdos pür Plãyforci (1977), pläyfoKi & Dring (1981) e w¡Òånder & wood (1981) pära o de-
voniano do Cânadá e E.U.A., respectivamente.

Distribuiçäo estratigráf¡ca e geográfica: Ems¡âno a c¡vet¡ano, ontário, cânadá (Deunff,lgbz,
19ô6a; Playford,1977); Frasn¡ano a Eofamenniano, Bélgica (stockmans & wlliere,1962; Mar-
t¡n'1984); Devoniano, África (Deunff,1966b); Mesodevoniano, paraguai (pöthè de Baldis,1974); Eo-
frasniano, oeste da Austrát¡a (playford & Dring,1981); Toumaisiano, Tibet, china (Gao,19B6)i Eifeti-
ano a Givetiano, ohio, Ë.u.A. (wìcander & wood,l981; wcânder & wright,19B3)i Neofrasniano a
Famennianoi xnj¡ang, china (Li-chang & wcander, 19BB); Givet¡ano a Frasn¡ano da Formação Los
Monos, Baciã Taû.¡a, Argentina (ottone, 1996), Na Bacra do paraná, esta espéc¡e é encontrada nos
níveis conespondentes ao Ems¡ano a Frasniano.

Gênero Pdeoscorfrrn (Wcånder & Loeblich 1927) emend.

Burjack & Ol¡veira (no prelo)

Ëspécie-t¡po: Puteoscoñum poryankystrum wcander & Loeblich jg77,p.148, est.B, figs.1-4; fixado
por designaçäo original

Discussão: de acordo com a diagnose onginal cio gênero pdeosco ftum, esre possui a parede da
vesícula recoberta por escultura fóveo-reticuladai os processos ocos comunicãm-se livremente com
o ¡nterior da vesícula e, distalmente, subdividem-se em ramos superiores até sexta ordem, formando
um complexo florão. P. will¡ereae ft¡artin 1981 possu¡ florões d¡sta¡s mais simples comportando sub-
d¡v¡sões de segunda ordem. A parede da vesícula é recobeda por rede alveolar de pequenas malhas
pol¡gonais As perfurações existentes no centro dos alvéolos foram consideradas como caráter se-
cundário, ligado à preservâção dos espécimes. Ao contrário de vanguestâine ef a/. (1983), l/artin
(1984) inclui dentro da espécie P. will¡ereae espécimes cujo tronco dos processos é omâmentado por

espinhos segundo Burjack & ol¡ve¡râ (no prelo), as obseNasões efetuadas evideciam que nos
exemplares brasileiros atnbuidos ao gênero Puteoscoftum, as pontuaçöes exislentes no interior dos
alvéofos são' sem dúvida, característ¡cås morfológicas importantes; â parede dos processos pode ser
l¡sa, m¡crogranulosa ou escufturada por cristas esp¡niformes de d¡sposição helicoidal; a extremidacle
d¡stal dos processos pode subdividir-se em um florão com variáveis graus de compfexidade como
tâmbém apresentaT-se acuminada. Fâce a estas consideraøes, o gênero puteoscortum wcånder &

Loeblich 1977 foi emendado por BurJack & Oliveira (no prefo) parâ incluir formas com processos

omamentados e, também, com extrem¡dades distais acuminâdas.
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. Puteoscortum actcstcfrum Burjack & Oliveira (no prelo)
(Est. Vll; Figs. Z e B)

No prelo Pufeoscoñum acrostichum Burjack & ol¡veira; BURJACK & oLrvErRA, p. 7, est. 3,
f¡gs. 2, 5.

1991 Puteoscortum acrost¡chum Burjack & Oliveira; OLIVEIRA, p, 134, est. 10, f¡g. 7.

Descrição: vesícura orig¡nalmente esférica, oca, parede simpres, suportando, em contato angurar,
número variáver de prôcessos (5-ro) homeomórficos. A parede da vesícula é omamentada por retí-
culo de malhas poligonais (preferencialmente exagonais). Os diminutos campos do retículo compor-
tam' na porção central, uma micropuntuação. Dependendo do estado de preservação, tais ponrua-

ções såo mais visÍveis que as marhas do retícurô. os apêndrces cônims e ocos, possuem base rarga
e extremidades acuminadas, mantendo perfeita comun¡cação com o interior da vesÍÇula; podem ser
l¡sos' esculturados por granulos ou, m¿¡is freqüentemênte, percomdo por cristas espiniformes, de
disposição helicoidal. A deiscência processa-se através da ruptura medianâ da vesícula. A fenda é
pré-determ¡nada, possu¡ bordos espessos, I¡sos ou perconidos por câneluras perpendiculares ao þor-
do.

Dimensões de 23 exemprare$ - diâmetro da vesícura: 30(34)41pm; compdmento dos prócessos:
18,5(28)37pm; d¡âmetro dos processos: g(4)6pm.

comparação: segundo Burjack & Oliveira (no prelo), Puteoscoñum acrostichum Burjack & Oliveira
difere das demais espécies descritas para o gênero em função da natureza acuminada de seus pro-
cessos. Hapsrdopalla invenusta wcander & wood 1991 também possu¡ processos acuminados po-
rém, a parede da vesícula é omamentada por retículo em forma de rosetas.
Distribuição estratigráfica e geográfica: esta espécie restritâ, até o momento, à Bac¡a do paraná
ocoÍTe nos níveis equivalentes ao Frasniano.

Puteoscortum timai sp. n.
(Est. VIll, F¡gs. 1, 2, 3 e 4)

Derivatio nomin¡s: nome dado em homenagem ¡n memor¡am do prof. Dr. Muriro Rodorfo de L¡ma.
Holotypus: tâmina DGUFG-152, (S31/4), Eat. V ti Fig.2.
Stratum typ¡cum: Formação ponla Grossa, Bacia doÞaraná, Frasniano.
L.cus typrcus: sondagem RSp-1, '109,00m, sena da pelrovinâ, Estado do Mato Grosso, Brasil.
Paratypust lâminas DGUFG-189, (846) e DGUFG_S18, (lvl22l2j.
fiIaterial: 12 exemprares coretados entre os niveìs 60,00'e 11,obm da sondagem RSp-1.
Diagnose e descriçåo: vesícula originarmente esférica, oca, parede simples e espessâ, suportando,
em inserção angulaT, um número variáver de processos (6 a 1o) homeomórficos. A parede da vesícu-
la é omamentada por retículos contituídos por diminutas malhas poligonais, preferenoalmente hexa-
gona¡s, no centro das quais aloja uma diminuta pontuação. os processos possuem tronco cönico ou
cilíndrico, são ocos e comunicam-se livremente com o interior da vesicula; a extrem¡dade d¡stal
mostra-se fechada e anedondada de onde projetam-se, contomando toda a extremidade, pequenos
processos (3 â spm), os quajs terminam em forma de uma pequena campânula. Os processos são
lisos o mecânismo de deiscência é assegurado por uma fenda mediana, de bordos espessos, lisos
ou percorridos po¡ caneluras perpendiculares ao bordo.

77



Oli\Æira S. F_ palinologiâ do De\oniano dâ B8cia do paraná

D¡mensões de 12 exemplares - diâmetro da vesicula: 2g(33)3gpm; comprimento dos processos

15(18,s)22pm.

comparação: esta espécie difere de todas as outras definidas para o gênero Puteoscottum por apre-
sentar a terminação dos processos em forma de anel, c¡rcundado por pequenos processos que pos-
suem sua porçãó dislal em forma de uma pequena campânula.
Distribuição estratigráfica e geográfica: está espéc¡e, restrita à Bacia do Paraná, é encontrada nos
níveis equ¡valentes ao Frasniano.

Ítuteascortum oniricum Burjack & Ol¡viera (no prelo)
(Est. Vlll; F¡gs. 5 e 6)

No prelo P¿leoscorlum on¡ricum Burjâck & olive¡râ; BURJACK & oLlvElRA. p. g, est.1, figs. 6-9.'1991 Pufeoscor¡um oniúcum Burjack & Olive¡ra; OLIVEIRA, p.135, est.1O, figs. B-9.

Descr¡ção: vesÍcula originalmente esfénca, oca, pârede simpres, suporrando, em inserção angurar,
número variável de processos homeomórficos (6-40). A parede da vesícula é omamentada por retí-
culo constituído por d¡minutas malhas poligonais (preferencialmente exagonais), no cenlro das quais
sÈ aloja uma diminuta pontuação. os processos possuem tronco cônico ou cilíndrico, são ocos e
cÒmunicam-se livremente com o interior da vesicula; a extremidade distal subdivide-se em 3 a 6
ramos de p¡ime¡ra ordem, triangulares, ponteâgudos e rígidas ou flexíveis e prolongados por extre-
midades f¡lamentosas. É fraqúente â ocorrênc¡a de diminutâs subdivisões de segunda ordem. os
processos podem ser lisos ou, mais freqùentemente, omamentados por grãos ou crislas espiniformes
de d¡sposição helico¡dal. o mecanismo de de¡scência é assegurado por uma fenda mediana, de bor-
dos espessos, lisos ou percoffidos por caneluras pôrpendiculares ao bordo.

D¡mensöes cle 21 exemplares - diâmetro da vesícula: 29,5(37,s)4ogm; comprimento dos processos:

9(14,5)28pm; diâmetro dos processos: 1,S(2)g,Spm.

Comparação: segundo Burjack & oliveira (no prelo), esta espécie difere de Puteoscoñum acrostt-
curn Burjack & oliveira pera presençâ de floröes na extremìdade d¡star dos processos. A menor
complexidade dos florões dist¡ngue Puteoscortum on¡r¡cum Butjack & Oliveira (no prelo) de pufeos-

coftum polyankystruln wcânder & Loeblich 1977 e puteoscoftum williereae N¡artin 1981.

n¡stribuiçäo estratigráf¡ca e Eeográfica: estâ espécie restrita, até o momento, à Bacia do pâranà e
encontrada nos níveis conespondentes ao Frasniano,

P uteosco¡tu m wi llíreae Martin 1 98 1

(Est. lX, Fiq. 1)

1969 Balt¡sphaeridium pateozoicum stockmans & w ière, srocKMANS & wtLLIÈRE, est. 4, fig. 11.
197_4 Balt¡sphaer¡d¡um pateozoicum stockmans & w ¡ère, srocKMANS & wtLLlÈRE, est. 3, f¡é.13.
1981 Puteoscotf um w¡ltiereae lVtartin, MARTIN, p.28-29, est. 4, f¡gs. 1 a 6.
1983 Puteoscotluñ vlílliereae Mârtin, VANGUEStnlrue e¡ a/., p. ¡30, est.6,figs, 1,Se6.
1984 Puteoscotfum v/itliereae Martin, Í\4ARTIN, p. 30, est. 1, figs, 3 e 4t est. 2, ijgs, 1 â B.
1993 P¿lfeosco¡fum Çf . P. vtilliereae [¡artin, MOREAU^BENOIT ef a/., est. 6, fig. 22.

Dimensões de 08 exemplares - diåmetro da vesicula: 26(29)3opmi comprimento totaf dos proces-

sos: 22(28)34pm.
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D¡scussão: esta espéc¡e é cåracterizada por apresentar a vesícula omamentada por escultura for-
mada por uma rede arveorar de pequenas marhas porigona¡s, com perfuração no centro do alvéoro e
processog ocos comunicândo-se com o interior da vesícula. Estes processos podem possuir extremi-
dades com sudvisöes de segunda ordem. Ao contrário de vanguestaine ef a/. (1983), Martin (1984)
inclui dentro de 'P. wir¡ereae, espécimes cujo tronco dos processos é omamentado por esp¡nhos. os
exemplares aqui considerados como pertencentes a esta espécie apresentam as mesmas câracterís-
ticâs descritas por Martin (op. cit.l. contudo, não aresentam subd¡v¡sões nas exlremidades dos pro-
cessos.

D¡stribu¡çåo estratigråf¡ca e geográf¡ca: Eofamenniano, Bélgica (Man¡n, 1981, 1984 e vanguestai-
ne et a¿, 1984); Neofrasn¡ano a Eostruniano, sahara Argeriano (Moreau-Beno¡t ef a¿, 1993). Na Ba-
cia do Parâná, esta espécie é encontfada nos níveis correspondentes ao Neofrasniano a Neofamen-
niano.

Gênero Ste//¡,n¡uø Jardinê et a1.1972

Espécie-tipo: stert¡nium ocloaster (staprin) Jardiné et at. 1grz, p.298, est.2, figs.1-2. = veryhachium
ocfoasfer Staplin 1961, p.413, est.49, figs.3_4; fixado por designaç,ão original.

Ste ¡nium oppiclum (Deunff) Le Herissé & Deunff 19BB
(Est. IX; Figs. 2 e 3)

1.9^l9a!o!!e.dryxium opp¡dum Deunff ; DEUNFF, p. 69, esr. 3, f¡gs. 2_A.
19-81 Stell¡nium cÍ. S. m¡crcpotygonale Deunff; tr¡ÀnflN, p.32, esl.1, figs.1,1_12.
19A8 S.te in¡um-opp¡clum (Deunff) Le Herissé & Deunff; Lè HER|ssÉ &bEUNFF p.134-135, est.17

f¡gs. 12-13.
1991 Ste ¡nium opp¡dum (Deunff) Le Herissé & Deunff; OLtVEIRA, p. 137, est. 10, figs. 1O-12.
Dimensões de l0 exemprares - diametro da vesícura: 23(26)3opm; comprimento dos processos:
15(18)25pm.

Discussão: esta espécie possui como características, vesícula de contomo quadrangular com lados
levemente côncavos; a superfície da parede mostra-se lisa ou ligeiramente granulada. cinco a seis
processos com termìnações distais ponteagudas ou bifurcadas comunicam-se livremente com o ¡nte-
rior da vesícufa Quâtro destes processos se prolangam dos ângulos da vesicula, os outros se colo-
cam no centro das faces. s. oppidum apresenta semerhançâs morfológicas com s. compfum wcan-
der & Loeblich 1977 ' pera forma de seu contomo e número de processos, djferindo deste, portanto,
por possuir pelo menos um dos processos com a extremidade distal bifurcada,
Distribuição estrat¡gráf¡ca e geográficai Eofrasniano, Bouronnais, França (Deunff,19B0â); Eofa-
menniâno, Bélgica (ft¡artin,1981); Mesoneofrasniano; Boulonnais, França (Le Herissé & Deunff,
1988) Na Bacia do Paraná, esta espécie ocorre nos níveis equ¡valentes ao Givetiano a NeÒfamennr-
ano.

cênero funlsphaer¡dium Deunff & Evjit 1968

Espécie-tipo: Tunisphaerid¡um concentr¡cum Deunff & Ev¡tt 1968, p.3, est, 1 , figs. 1- 12; fixado por

designa$o original.
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Tun¡sphaeridium caudatum Deunff & Evitt 1968
(Est. lX, Figs. 4 e 5)

1968 Tun¡sphaer¡dium caudatum Deunff & Ev¡tt; DEUNFF & EV|TT, p. 4, est. 2, figs. ,t , 14; figs._
teldo. 9-12.

1974 Tunisphaer¡d¡um aff . caudatum Deunff & Evitt; pöTHE DE BALD|s, p. 377, est.1, figs.1-2;
est- 2. f¡9.1.

1978 Tunisphaer¡d¡um cf. caudatum Deunff & Ev¡tt; POTHE DE BALDIS, p. 246, est. 2, fig. 6;
est, 2, fig. 9.

1986 Tunisphaeridium caudatum Deunff & Evilt; BARREDA, est. Z, figs. 2, 9.
1991 Tun¡sphaer¡d¡um caudatum Deunff & Evitt; OLIVEIRA, p. l3O, eit. 1ó, figs. 1_0.
1996 Tunisphaer¡dium caudatum Deunff & Evitt; OTTONE, p. 139, est. 10, fig: f.
Dimensões de 28 exemprares - diâmetro do corpo centrar: 3g(4s)49¡rm; compnmento da vesícura:
9s(130)1eopm.

Discussåo: é importante ressartar a grande freqüência e a excelentè qualidade de preseruação dos
espécimes âtdbuídos a T. Çaudatum no material estudado. Esta espécje caracteriza-se por apresen-
tar o corpo central de contomo circurar, de onde partem processos que term¡nam em um comprexo
de finas ramificações, formando uma estrutura ramosa, sustentando umâ fina membranâ. os proces-
sos são sól¡dos e não se comunicam com o interior do corpo central. Alguns destes processos são
ma¡s alongados que os demais. conferindo à vesícula uma estrutura semalhante a câuda. Estâ é a
principal característ¡câ módorógicâ que diferenÕia T. caudatum das demais espécies do gênero.
D¡stribuição estratigráf¡ca e geográficai rìresosiruriano, crupo cr¡nton, Nova yorke, E.u.A. (Deunff
& Ev¡tt,1968); Eifeliano a Eogivetiano, paraguai (pöthe de Bardis,1974); Eodevoniano, urugua¡
(Pöthe de Baldis,1978); c¡vetiano a Frasniano, província de sarta, Aruentina (Bareda,19g6)i civet¡-
ano a Frasniano da Formação Los Monos, Bacia Tarija, Argentina (ottone, i996), Na Bacia do pãra-
ná, esta espécie é encontrada nos n¡veis atribuídos ao Emsiano a Frasniano.

Gènero Tyligmasoma (Cramer) playfotd 1977
Espécie-t¡pÕ: Tyl¡gmasoma arargadum (cramer)prayford 1977 , p.37 = Tr¡angut¡na arargada cramer

1964, p.334, est.6, figs.1, 4; fixado por designação originat.

Tyl¡gmasoma alatgadum (C-?,mer) playford 1977
(Est. lX; Figs. 6 e 7)

19^64 Tr¡angul¡na atargada Crameri CRAI,ER, p.334-33S, est.6, figs. 1 , 4.
1966a Veryhachiurn(?) sp.;DEUNFF, est.2, figs.17_18; uit,s, fig.+0.
19-67a Triangul¡na atargada Cramer; BR|TO, þ. t Z, 

"st. 
t , fig.b. 

"
19^67b Tr¡angul¡na alargada Cramer; BRITO, p.478, est.2, f r:gs.B_9.
1967c Tr¡angul¡na atargada Cramer; BRITO. 0.165. est.3. fi;.2.
1968 Triangulina alargada Cramer; JARDTNE & yApAUDJtÃN, p.464, est.4, fig.Z.
19_6-8 Tr¡angut¡na sp,; JARDINÉ & YAPAUDJIAN, p.464, est.4, i¡g.s.
1968 cf . Tr¡angul¡na alargada Cramer; l\¡AGLOIRÞ, est.¿, fig.9; est.6, fig.12; est.B, fig.42; est,43,

fi9s.8.43.
1969 Triangul¡na alargada Cramer; BRITO, est.1j, figs,Z-4.
19-71 Triangul¡na atargarla Cramer; SHESHEGOVA, ¡.31, est.B, fig,1O.
19,71 Tr¡angulina alargada Cramer; SHAESHEGOVA, p.48, est.12; figs.2, 1Z_j4, 17-18.
1972 Onondogella cytindr¡ca Jard¡né ef a/.;JARDINÉ at at., p.2gg, esi.1, figs.g_.10.
1973 onondagella cf . deunf¡i Richardson & roann¡des; RTCHARDSON & ro.-AN NTDES, p.261 

,

est, 12. f ig.7.
19^74 Tríangulina atargada Cramer; ANAN-yORKE, p. 132, est.2S, f¡g.5_6.
1974 Tr¡angulina atargada Crameri MOREAU_BENólT, p.1A9_.140, est.9, figs..lO_11.
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1976 Tr¡angulina alargada Cîame\ CRAMER & DIEZ, p. gS, est. S, figs. Sg, 61.
1977 Tyl¡gmasoma alargadum (Crcmer) playford, p. 38, est.19, figs.l-6.
1978 Triangul¡na alargada Cramer; POTHE DE BALD|S, p.249-246, est.4, fig.7.
1978 Triangulina aspera pothede Batdis; POTHE DE BALD|S, p. 246, est. 2:f¡g. 5i est.g,fig. S,
1_9^8oa_Tyligmasoma alaeãdum (Ç.s,mer) ptayford; DEUNNF, p. St+-StS, est.1, fig.9; est. Alfig. e.
1982 Triangul¡na alargada Cramer; eUADROS, p. SO, est. 7, fig. 34.
1983 Tyligmasorña atargadum (Cramer) playford; WCANDER & WR|GHT, f¡gs. S(3).

:984 Tyl¡gnasoma alargadum (Cramer) ptayford; MOREAU-BENOtT, p. 2OS,1st. à,'f¡g. g
1.9-85_ Tylìgmasoma atargadum (Cramer)playford; OUADROS, p.ZO, esi.te, fig.26. '
19^88 T,yt¡gmasoma atargadum (Cnrner) playford; QUADROS, est.1OS, fig.12.
1991 Tyl¡gmasoma atãrgadum (Cramer) playford; OLIVEIRA, p. 140, est..l 1, fig.4.
Dímensões rle 15 exemplares diiâmetro da vesícula: 56(62)65¡:m.

Discussäo: de acordo com a l¡teratura publicada, esta espécie apresenta grande variação na forma
e tamanho dos processos. A maioria dos espécimes estudados mostram tar variação ao rongo da
seqüência sedimentar, o que é considerado aqui uma variação intra-especifica.
Distribuiçäo estrat¡gráf¡ca e geográf¡ca: Emsiano (em parte), Noroeste da Espanha (cramer,1964l
cramer & Diez,1976); Zonas R e s = Neosiluriano, Emsiano a c¡vetiano, Bac¡a do pamaíba
(Brito,1967a, þ, c; 1969); Ludlowiano, Ged¡nnniano â Emsiano, sahara Algeriano, África do Norte
(Jardiné & Yapaudjian, 1968; Jard¡né,1972; Jardiné et at.,1972 e 1974)i siruriano, Françã (Moreau-
Benoit 1974); Emsiano a Frasn¡ano, Ghana, Áfricå (Anân-yorke,1974); ?Neodevoniano, u.s.s.R.
(sheshegovâ)ì G¡vetiano, ontário, canadá (Legaurt,1973); Emsiano a Eiferiano, ontário, canadá
(Playford,1977); ?Emsiano, Uruguai (pöthe de Batdis,l97B)i Givetiano, Ohio, E.U.A.(Wìcander &
wood,198l); lnteryâro R e ei = Ëmsiano a E¡feliano, Bacia do pamaiba (euadros,19B2); Eoemsiano
a Neogivetiâno, Américâ do Norte (wcander & wright, 1983); Givetiano, Líbia (Moreau-
Benoit,1984); Emsiano, Bacia do Amazonas (euâdros,1g8s); Emsiano a Eifeliano, Bacia do sor¡-
mões (Quadros,'1988). Na Bac¡a clo paraná, esta espécie é encontrada nos níveis equivalentes ao
Neopraguiano a Givetiano

cênero Urnbel/as phaeridium Jañiné et at. 1972
Espécie-t¡po: umbettasphaer¡d¡um sahar¡cum Jañiné et at.1g72, p,303, est.2, f¡gs. ,l 1-12; est.3, fig. 1 ;

f¡xado por designação original.

Umbellasphaerid¡um campanulatun Oliveira & Burjack (no prelo)
(Est. X; Figs. 1 ,2 e 3)

1?91 
Ulnl?ltlse.laerid¡um campanutatum Otiveirâ; OLIVEtRA, 143, est. , figs, S-7 (nom. nud.).

No prelo unbel/asphaer¡dium campanulatum oriveira & Burjack; oLrvEIRÃ a auìì- JRCK, p. +, est.
2, figs. 3, S-9.

Descrição: vesícula oca, de contomo equatorial subcircular a circular. A parede da vesicula é espes-
sa e rígida, totalmente recobertâ por 1o a 40 processos em forma de campânula ou rnfundÍbulos des-
providos cje tronco, sem comunicaçáo com o interior da vesícula. A região proximal dos processos
encontra-se fortemonte aderida à supedícìe da parede através de uma ampla área de contâtó; a
reg¡ão distal é memhranosa fina, transparenle e flexível. Em alguns exemplares, nos quais a porçào

membranosa não se encontra preservada é possível observar a base dos processos, as quais se
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apresentam como cicatrizes circulares rígidas, aderidas à superfície da parede da vesícula (Est. x;
Fig. 01), Método de desencistamento não observado.

Dimensões de 18 exemprares - diâmetro da vesícura: 4o(4g)48pmi comprimento dos processos:
10(12)16Um; diâmetro dos processos: I 1(22)31pm.

D¡scussão: esta espécie foi criada por oriveira & Burjack (no prero) por possuir a parede da vesícura
espessa e rígida; processos ¡nfundibul¡formes desprovidos de tronco e sem comunic€ção com o ¡nte-
rior dâ vesicula. A presençâ de pmcessos ¡nfundibuliformes sem troncos cresenvolv¡dos constitui-se,
de acordo com oliveira & Burjack (no prelo), na principal câracterística d¡stintiva en]rje tJ. campanula-
futn e as dema¡s espric¡es äntedormentö descritas para o género, L). deÍtandrei(Moreau-Beno¡t) Jar-
diné et a1.1972 e u. sahar¡cum Jardiné ef a1.1g72, com as quais encontra-se associado no material
estudado.

D¡stribuição estrat¡gráf¡ca e geográfica: esta espéc¡e restrita, até o momenro, à Bacia do paranâ é
enconlrada nos níveis atribuídos ao Frasn¡ano a Neofamenniano.

Umbellasphaeridium deflandrei (Moreau_Benoit)Jardiné et al.1gT2
(Est. X, Figs. 4 e S)

19_6-4 Hystr¡chosphaer¡d¡um sp.: REGAL|, p. 176, f¡g.8.
1967 Archaeohystrichosphaer¡díum deftantdreí Moreau-Beno¡tì MoREAU-BENolr, p.203, est. 1 ,ligs.22,23.
1972 Archaeohystrichosphaerid¡um deflandre¡ Moreau_Benoit; MOREAU_BENOIT, p.28B (não

ilustrado).
1972 umbellasphaer¡d¡um deftandre¡ (Moteau-Benoit) Jard¡né ef a/; JARDTNÉ ef a/,, p.303,

est.3, figs.2-3.
1974 umbellasphaer¡d¡um cr. defrandrei (Moreâu-Benoit) Jardiné ef a/.; BAR & RTEGEL, p.4s,

est.2, f¡9.9.
1976 Umbe asphaericl¡um deflandrei (Morcau-Benoit) Jañinê et at.., BR|TO, p.7S1, fig.6(c).
1984 umbe asphaer¡d¡um defrandre¡ (Moreau-Benoit) Jardiné ef ar; wooD, 'p.20i, 

"it. 
ì , 

'rlg. 
r o;

est.2, fig.13.
1991 umbellasphaer¡dium defrandre¡ (Moreau-Beno¡t) Jardiné ef a/.; ollvErRA, p. 144, est. 11,figs. 8-10.
1996 Umbe asphaerid¡um deflandre¡ (Moreau-Benoit) Jardiné ef a/.; OTTONE, p. 140, est. I,

figs, 7 e 10.

Dimensões de 21 exemprares - d¡âmetro da vesícura: 36(45)s6pm; comprimento dos processos:
5(8)11pm.

D¡scussão: trata-se de uma espécie bastante fraqüente na material analisado. possuem vesícula de
contomo circufar de parede rigida, I¡sa a escabrada. l\lais de v¡nte processos ¡nfundibuliformes curtos
e maciços cobrem toda a superfíc¡e da vesícula.
D¡stribuiçäo estratigráf¡ca e geográfica: r\¡esodevoniano, Bac¡a Tucano (Regar¡,1964); ?Emsrano,
Anjou, Françâ (tr,4oreau-Benoit,1 967, 1972t, Zonas L3-L7, Givetiano a strun¡âno, sahara argenano,

África (Jardiné et at-,1972), Frasniano, Bacia de Kera, chana, África lBar & Rieger,r974);
?s¡eginiano a Famenniano, Bacia do Tucâno (Brito,1976); Famenniano, Tennessee, E.u.A.; Tour-
naisiano, ohio, E.u.A. (wood,19B4); Givetiano a Frasniâno da Formaçâo Los Monos, Bâcia Tarija,
Argentina , Na Bacia do Paraná, esta espécie é encontrada nos níveis conespondentes ao Frasnrano
a Neo-famenniano.
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Umbellasphaeridium sahar¡cum Jañiîé et al. 1972
. (Est. X;Fig.1)

19,6! Hystrichosphaeridium., REGALI, fig. I
1965a Hysfrchos phaer¡d¡um sp.; BRITO, est.1, fig. S, B.
1969 Acritarca no +41-s3; LANZoNI & MAGLOIRE. est. 8. f ios.17_18.
1972 Umbelasphaeridium sahar¡cum Jardiné et a/.; JARDINË ef a¿, p. 03, est.2, figs.11-12; est.

3, f¡9. 1.
1974 Umbellãsphaerid¡um saharicurn Jardiné ef a¿; DAEMON, p. SSS, est. 1 , figs. 4-S.
1974 umbe asphaeridium cf . IJ. saharicum Jardinó ef a/; ANAñ-yonke, p.r'e¿i ési. ãs, rig. s.1974 Umhe\asphaerid¡um sâhar¡c¿,,fi Jardinó ef at; BAR A RIEGEL, est.Z, f¡g. tû.
1976 Umbe asphaeridium saharicum Jardiné e¡ a/.; BR|TO, p.750, texto_fig.4", fig 6(a)
19,82 Umbeltasphaer¡dium saharicum Jatdiné et aL: OUnORbS, p.St, est.7, fig. i. ' '
1984 Umþe asphaeridium saharicum Jardine ef at; LIMA, est.1, fig..l2.
1984 Umbelrasphaer¡dium saha/.,curn Jardin¿ ei al.; tt¡oRÊnu-BEñorr, p, 205-206, est. 4, fio.1.1984 Umbe asphaer¡dium sahar¡cum Jardiné ef al; MOLYNEAUX 

"t 
ul. 

'uri 
I , fç.i)

1984 Umbe asphaeridium saharicum ¡ardiné ef a/.1 WOOD, p. 2Og, est.1, f¡gs.O-TO; ;st. Z, figs.
3-12.

1984 Umbellasphaer¡d¡um cf. U. saharicum Jardinê et at.i WOOD, p. 203, est.1, figs.11-12.
1985 umbellasphaer¡d¡um saharicum Jardiné ef a/.; I\4ASSA & MoREAU-BENotrlãst. a,îg.t t1985 Uñbellasphaerid¡um saharicum Jardiné ef a/,I OUADROS, p. 51 , est. 18, fig.á9.
1988 Umbe asphaer¡dium sahar¡cum Jardiné e¿ al: OUADROS, est.S, fig.28. -
1991 Umbe asphaerid¡um sal¡a¡icurn Jard¡né ef a/,iOL|VE|RA, p. 146, e!t. tt, fig.tt.
D¡mensões de I exemprares - diâmetro da vesícura: 43(4g)s7pm; comprimento dos processos:
15(28)32pm.

Discussão: os exemplares aqul ¡ncluídos nesta espécie possuem as mesmas características defini-
das por Jardiné et al (1972, p.303). Porém, apresentam a extrem¡dade distal dos processos menos
robusta do que aqueles ilustrados por Jardiné et al. (op. c¡t.).

D¡stribu¡ção estratigráf¡ca e geográfica: Mesodevoniano, pemambuco (Brito,196s); Neofamennia-
no a struniano, sahara Argeriano, África (Lanzoni & Mâgroire,1969); Famenniano â struniano, saha-
râ Algeriano, Áfricâ (Jardiné et at.,1gzz); Frasniano a struniano (Zonas L5 - L7), sahara argeriano,
África (Jardiné et ar.,1974), Famenniâno a struniano, Bacia do Amazonas (Daemon, 1974); E¡fer¡ano
a Givetiano, ?Frasniano a Famenn¡ano, chana, África (Anan-yorke,1974); c¡vetjano â Frasniano,
Bacia de Keta, chana, África (Bar & R¡eger,1974); Frasniano a struniano, pemambuco (Brito, 1976);
Frasniano a struniano, Bacia do pamaíba (euädros,19B2); Neo-famenniano a strun¡ano, Líb¡a oci-
dental (Moreau-Benoit,1984); Frasniano a struniano, ohio, E.u.A. (rvroryneux et at.,1984)., Frasn¡ano,
Bacia do Amazonas (euadros,19BS); Frasniano a Famenniano, LÍb¡a (l/lassa & Moreau-Benoit,
1985)i Frasniano a Toumarsiano, Bacia dÒ solimões (euadros,19BB). Na Bac¡a do paraná, esta es-
pécie é encontrada nos níveis equivalentes ao Frasniano a Neofamenn¡ano.

Umbellasphaeridium sp
(Est. Xi Fig.0)

Descrição: vesícula oca, de contomo equatorial ctrcular. A parede da vesÍcufa é espessÍ¡ e rÍgidâ. 1s
a 30 processos cilíndncos e intundibuliform es emergem da superfície da parede, não se comunrcan-
do com o interior da vesícula. As extremidades distais dos processos se abrem em pâvilhão, formado
por uma membrana transparente. Método de desencistamento não observado.
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Dimensões de l1 exemprares - d¡âmetro da vesícura: g6(42l47vmi comprimento dos processos:
14(16)19pm.

comparação: umbellasphaer¡diarn sp d¡fere de u. saharicum por possuir processos mâis curtos e
em ma¡or número e de u. deflandrei por apresentar processos maiores e em menor quantidade. De
acordo com as dêfiniçoes onginais de Jard¡né ef al., 1972 para estas espécies. D¡fere também de u.
campanulatum por exibir processos infundibulÌformes com troncos desenvolividos.
Distriþu¡ção esiratigráf¡ca e geográfica: na Bacia do Paraná, esta espécie é encontrada nos nÍveis
conespondentes ao Frasniano.

Gênero Winw aloeusra Deunff 1977

Espéc¡e-tipo: lMnwaraeusia (veryhach¡um) d,sfracta Deunff 1g66a, p.23, est.1, f¡g. 2; fixado por

designação original.

Winwaloeusia disfractä (Deunff 1966a) Deunff 1977
(Est. X; Figs. 2 e 3)

1966a Veryach¡um dístratum Deunff; DEUNFF, p.23, est.1 , fig.z.
'1968 Acntârchae no 162; MAGLOIRE, p.481 , est.2, fig. 1 1.
1969 Veryhach¡um lairdi Deunffi STOCKMANS & WtLLtERE, est.1, f¡g.1g-.16.
1972 Veryhachium distratum Deunff; JARDTNÉ, p.822.
1976 Veryhach¡um d¡stractum Deunff; DEUNFF, p.60, est.1O, fig.13.
1977 l inwaloeusia distracta Deunffi DEUNFF, p.+oZ, est.t, iig.Z.
19_80_a Vv¡nwaloeusia d¡stracta (Deunff) Deunff; òeUNff, p.S17, est.1 , fig.14.
1985 Winwaloeus¡a d¡stracta (Deunff) Deunff; GALL, LE HERTSSÉ & DEúNFF, figs.g_10.
1991 W¡nwaloeusia d¡stracta (Deunff) Deunff i OL|VEIRA, p.1SO, est.1 1, figs,1 14_iS.

D¡mensöes de 14 exemplares - comprimento da vesícula: 2o(2g)26pm; largura da vesícula:
13(14)16pm; tamanho dos processos: 7(9)13pm.

Ðiscussão: trâta-se de uma espécie muito abundante e de pequenas dimensões, o que dificulta seu
reconhecimento. É constituída por uma vesícula de contomo retangular, de parede l¡sa. Em câda
ângulo da vesícula observa-se um processo, o quar se constitui num prorongamento da mesma, Na
parede da vesicula observa-se uma certa proeminência, a qual divide a supeffíc¡e da vesícura em
três partes.

Þistribulçåo estratigráfica e geográfica: Devoniano da Tunísia (Deunff,1966a); Eodevonrano,
sahara algerìano, África (fvlagloire,1968); Eofamenniano, Bélg¡câ (stockmans & Vvjlliere, 1969); Ne-
osiluriano a Neodevoniano, sahara, Áfricâ (Jardiné,1972); Eomesodevoniano, Tunísia (Deunff,19zz)i
Gedinniano, Finistére, França (Deunff,1g8ob); Neo-frasniano a Famenn¡ano, Formação lvleneage,
canadá (Gall et â/,,1985). Na Bacia do Paraná, esta espécie é encontrada nos níveis conesponden-
tes ao Neogìvetiano a Frasniano.
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Dlv¡são PRASINOPHYTA Round 1971

Ordem PTEROSPERMATALES SchiIIer 1952

. Femília CYMATTOSPHAERACEAE Madter 196A

Gênero Cymaflosp haera Welzel ex-Deflandre 1gS4

Espécíe-t¡po: cymat¡osphaera radlafa wetzel 1933, p.27, est.4, fig.B; fixado por subseqüente des¡-
gnação de Deflandre,1954, p.257,

Cyzrl,at¡osphaera devonica Deunff 1966a
(Est. X; Fis. 4)

1966 Cymatiosphaera devonica Deunff; DEUNFF, p.138-139, est. 4, fig.163.
1991 Cymatiosphaera devon¡ca Deunff; OLIVEtRA; p. 42, est.1, fig. 1)-
llimensöes de l6 exemplares - diåmetro total da vesícula: sz(s8)64pm; largura da membrana:
13pm.

Discussão: os espécimes aqui incluídos em C. devonica apresentam as mesmas características
definidas para esta espécie. contudo, possuem d¡mensões bem maiores do que aquelas observadas
por Deunff (1966â) nos exemplares do Neodevoniano de Boulonnais, França.
Ð¡str¡bu¡ção estratigráf¡ca e geográfica: Neodevoniano, Boulonnais, França (Deunff, 1966a). Na
Bacia do Paraná, esta espécie ocore em níveis equivâlentes ao Frasniano.

Cwatiosphaera winderi (Deunff 1967) emend. playlotd jgTT
(Est. Xl; F¡9. 5 e 6)

1997 Cymat¡osphaera w¡nderiDeunff; DEUNFF, p.21g-26},figs. 13, 17.
1967 Cymat¡osphaera cf. winden Deunff; DEUNÈF, p.2S9, i¡g.1S.
19-77 Cymatiosphaera winderi Deunff; pLAyFoRD, þ. tZ, est. +, figs. 1O_21.

1?91. 
C_ynatlgselaera w¡nderi (Deunff) ptayford; WôANDER & WóoD, p. 20_21 , est.1, figs. 6_7.

:?11 C^ymat¡gsphaera winder¡ (Deunff) ptayford; MOREAU-BENo|T, est. 1, f¡g. S.
1991 Cymatiosphaera winder¡ (Deunff) playford; OLtVEIRA, p. 43, est. 1, f¡gs. 2_4.

Dimensões de 18 exemplares - diåmetro total: 4S(S7,5)70Um.

D¡scussão: c- winderi é uma espécie de fácil reconhec¡mento por apresentar, na superfície da pare-
de do corpo central, escultura retículo-cristada facilmente observável sob microscopla óptica comum.
Bastante freqúente em nosso materiar, arguns espécimes incluídos em c. w¡nderinão apresentam a
omamentação tão robustã quanlo daquelas formas ¡lustradas por Playford (1977). Contudo, trata-se
da mesmâ espécie, possuindo todas as demais caracterist¡câs definidas por Plâyford (op. crf.), inclu-
sive as dimensões.

Distribuição estratigráf¡ca e geográf¡ca: Neodevoniano, ontário, canadá (Deunff,1967); Emsiano
à Eomesog¡vetlano, Ontário, Cânadá (playford, 1977); Givetiano, Ohio, E.U.A. (Wcander & Wood,
1981)i Eogivetiâno, Líbia ocidental (l\loreau-Benoit, '1984). Na Bacia do paraná, esta espécie é ob-
servada nos níveis corespondentes ao Emsiâno a Frasniano.

Gênero D¡ctyot¡d¡um (EisenackjgSS) emend. Staplin 1061

Espécie-tipo: D¡ctyot¡d¡um d¡ctyatum (Eisenack) Eisenack 19s5, p.179-1Bo = Le¡osphaera d¡ctyota

Eisenack 193Aa, p.27,28, est,3, figs.Ba_ci fixado por designação originat.

85



Oli\¡eira, S. F. _pÊlinotogia do Doloniano da Bac¡a do parâná

D¡ctwtidium cohora Wcander & Wood 1991
(Est. X; Fig. 8)

19^73 Dictptidium dictyotun Eisenack; LEGAULT, p. 52, est_ 1 1, fig. B,
1977 D¡ctyotid¡um sp. A; PLAYFORÞ, p. i9, est. S, fjgs. 1S-i6.
1981 D¡ctyotid¡um col¡ora W¡cânder & Wood; WCANbER &WOOD, p.2i-22, est.1, figs. B-10.
1984 Dictyotid¡um cohora Wcânder & Woodi WICANDER, est. 1 , fig. 6.
1991 D¡ctyotidiun colìora Wcander & Woodi OLtVËtRA, p. 45, est. 1, fig. S)

D¡mensões de I 1 exemplares - diâmetro da vesícula: 65(92)1 l gpm.

Discussão: os exemplares incluÍdos nesta espécie possuem dimensões relativamente maiores do
que aqueles descritos e ilustrâdos pof wcande!" & wood (1991, p. z1'zz). pcrém, apresentam as
mesmas caracterÍsticas morfológicas definidas parâ esta espécie.

Distribuição estrat¡gráf¡cã e geográfica: G¡vetiânô, ontário, canadá (Legault, 197a): Eomesogive-
tiano, ontário, canâdá (playford, 1977)i G¡vet¡ano, ohio, E.u.A. (wcander & wood,1gB1); G¡vet¡ano
da América do Node (wcander, 1994). Na Bacia do pâraná, esta espécie ocone nos níveis equrva-
lentes ao Neo-eifeliano a Eoglvetiano.

Família PTEROSpERMELLACEAE Eisenack 1972

Gêneró Duyernâysphaera (Staplin I 961 ) emend. Deunff .l 964a
Ëspécie-tipo: Duvcrnaysphàera tenu¡ôingulata stäprin fs61, p.4J4, est.49, figs. 10-11;texto{ig.9di

fixado por designaÉo original.

Duvernaysphaera angelae Deunff 1964a
(Est. Xl, Fig.7; Est. Xt, Figs. 1)

1.9^64a D-uvernaysphaera angelae Deunff; DEUNFF , p. 211_?12, tig. 1.
1.964a D_uvernaysphaera cf. angelae Deunff: DEUNFF, p. 213, figs. 2_8.
19-64a Duvernaysphaera stellata Deunff; DEUNFF , p. 212, ,;ig. 4.
19-64a Duvernaysphaera tessela Deunff; DEUNFF , p. ZlZ, tiá. S
1966a D_uvernaysphaera angelae Deunff; DËUNFF,p. 121, jst. 11, figs. .j1S-116.
1.9-66a Duvernaysphaera cf angelae Deunff; DEUNFÈ, est.6, figs. 4g_¡2.
1g^66a Duvernaysphaera stellata Deunff; DEUNFF , p. i21-1i2,'esi. 1 1 , fig, 1 i g; não est. ,1 

1 , fig. 1 17.
1.?99a Duvernaysphaera fesse/a Deunff, DËUNFË, p. 122, esr. 1 1 , fig. 1 19; est. O, figs. +a-ail
1.9^66 Veliferites tenuimarg¡natus Brito; BRITO, p. 79 (nom. nud.).
1.967a Velíferttes tenuimarginatus Brito; BRITO, p. 13, est. 1, fig. 11.
1.967^b V_eliferites tenuimarginatus Brito; BRITO, p. 477, est. I, figs. a_S.
1968 Duvernaysphaera tesseta Deunff; JARDIñE & yApAUDJiAN, p. 464, est. 4, fig. 1S.)19_69 Duvernaysphaera tessela Deunff; LANZONI & MAGLOIRE, p. 468, est. A, figs. 22_23.
19^74 Vel¡ferftes tenumarg¡natus Brito; pöTHE DE BALDIS, p. 376, est. 1,tig.7.
1974 Vel¡ferítes tenuimarginatus var. magnus pöthe de ealOes; poiHe DE B;LDIS, p. 326,

est. 1 ,f¡9. 14.
1974 

.Vel¡ferites tenu¡marg¡natus Brito; ANAN-yORKE, p. 125, est. 26, figs. 1 ,3_S, 7_9, não est. 6,
figs.2,6,10-11.

1981 Duvernaysphaera tessela Deunff; PLAYFORD, est. 2, figs. 5_7.
1986 Duvernaysphaera tesseta Deunff; BARREDA, est. 1 , fig.'s. 1_2.
1991 Duvernayspnaera ¡esse/a Deunfft OLIVEIRA, p, 46, esl 1. figs. 6_7.
1996 Duvernayspäaera fesse/a Deunff; OTTONE, p. tZ+, est. 6, fió. 9t est. 10, fog, S.
Dimensões de 1s exemprares - diâmeiro totar dâ vesÍcuja: gö(4r)48rrm; djâmeiro do corpo centrar:
23(28)34pm; largura da mërnbrana periférica: 6(S,S)1 1Um.

D¡scussäo: segundo wìcander & wood (i981), o grau de bifurcação na extremidade do processo
côn¡co, é variável N¡uitos espécimes não possuem bifurcação, enquanto outros apresentam uma
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bifurcação e/ou projeÉes cônicâs exageradas. Tanto esta d¡ferença quanto a forma côncavo e/ou
convexa das faces do corpo central, que normalmente possuem contomo quadrangular têm sido
usadas como critérios para diferenciação de espécies. Aqui estas diferenças são consideradas como
variação normal dentro de uma população, a exemplo do que foi proposto por Wcander & Wood (op.
c¡t.\.

D¡stribuição estratigráfice e geográfica: Devoniano, Tunísia, África (Deunff, 1964, 1960b); zona R,
Emsiano a c¡vetiano, Bacia do pamaíba (Brito, '1966, 1967a, 1967b), Mesodevoniano, paragua¡
(Pöthe de Bardis,1974); civetiano, sahara Argeriano, África (Jardiné & yapaudjiân, 1968)i
?Neofamenniäno, sahara Argeriäno, África llanzoni & Magloire, 1969); Ëmsiano a Frasniâno, Gha-
na, África (Anan-Yorke, 1974): E¡feliano a Famenniano, Sahara Algeriano, Á¡rica (..larO¡né, t sZZ;
Jardiné ef a|.,1974)i Frasniano, Bacia de camavon, Austrária (prayford & Dring,19g1)i civet¡ano,
oh¡o, E. u A. (wrcânder & wood, 1981)ì civetiano, Aménca do Norte (wìcânder & wrigth,19B3;
wicander,1984); G¡vet¡ano a Frasniano, província de sarta, Argentinâ (Baffeda,19g6); Neogivetiano
a Ëofrasniano da Formação Los Monos da Bacia Tarija, Argentina (ottone, 1996). Na Bacia do para-
ná, esta espécie é observada nos níveis equivalentes ao E¡feliano a Frasniano.

Duverna}Æ|phäera dr'ssr'mirrs Oliveira & Burjack, no prelo
(Est. Xlli Figs. 2 e 3)

1.991 Duvernaysphaera drss,m/,s Oliveira; OLIVEIRA, p. 49, est. 1, figs. B_10 (norr. nud.)
No prelo Duverna ysphaera dtssirn/ls otiveira & Bur¡aik; oLIVEIRA i BURJA'CK, p. o,Ët. f f f ,

figs. 9 e 13.

D¡mensôes de 20 exemprares - diâmetro do corpo centrar: 27(32,5)38pm; rargura da membrana
equator¡al: 8(12)14pm; diâmetro da vesícula: 48(S3)SBpm.
Discussão: os exemplares ¡ncfuidos nesta espécie apresenlam as mesmas característicâs descritas
para D d/ssimlrs, a qual se diferencia das outras espécies do gênero Duvernaysphaera, principal-
mente, por possuir a parede do corpo central fina (2pm) e esculturada por retículos com lâcunas
pouco dist¡ntas e muri mal def¡nidos.

D¡stribu¡ção estratigráfica e geográfica: esta espc:c¡e, registrada até o momento somente na Bacia
do Paraná, é encontrada nos níveis de idade correspondentes ao c¡vet¡ano.

Duvernaysphaera hel¡ocentrica Olive¡ra & Burjack (no prelo
(Est. Xlt F¡9, 4)

1969 Acritarche no 611-37; LANZONT & MAGLOtRE, est.B, f¡g.B
19-82 Duvernaysphaera rad¡ata Brito; eUADROS, p,+s, est.z,îg sz.
1991 Duvernaysphaera hel¡ocentr¡ca ol¡veira; ollVElRA, p. à0, est. 1, figs 11-13 (nom. nud.lNo prelo ouverna ysphaera her¡ocentr¡ca orive¡ra & Burjack; olrvErRn a-eun¡nix, p o eii rv

figs.4-2.

Dimensôes de 22 exemprares - diâmetro totâr:40(58)76pm; diâmetro do corpo centrar:31(44)62pm 
i

largura da ¡¡e mbrana equâtódal: 6(9)j4prn.
Discussão: os espécimes cons¡defados como pertencentes a esta espécie apresentam como cârac-
terísticas vesícula <ie contomo circular formada pelo corpo central cjrcular radiado, circundado pot
uma fina membrana equatoriar. A princincpar feição que diferenc¡a estâ espécie dâs dema¡s enqua-
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drâdas neste gênero é a presença das projeÉes (6 a B) radiais, robustas e fusiformes que conferem
ao corpo central uma forma aparentemente estrelada, pois ¡rradiam do centro do corpo central, são
proeminentes e diametralmente opostas.

Distribuição estratigráfica e geográf¡ca: Neodevoniano do sahara Algeriano (Lanzon¡ & Maglo¡re,
1969). Na Bac¡a do Paraná, esta espécie é encontrada nos níveis de idade correspondentes ao
Frasniano a Neofamenniano.

Duvernaysphaera tenuicingulah Stapl¡n 1961
(Est. Xli Figs. 5 e 6)

1961 Duvemaysphaera tenu¡cingulafa Staptin; STApLtN, p. 415416, est. 49, f¡gs. 10_1 1.
1977 Duvernaysphaera tenu¡c¡ngutafa Staptin; pLAyFORb, p.Z1-ZZ, est. B, figs: 1€.
1981 Duvernaysphaera tenuic¡ngulata Staplin; PLAYFORD, est. 2, f¡g. 4.
1981 Duvemaysphaera tenu¡cingulafa Staplin; WICANDER & WOOD, p. 24, est. Z, figs. g_S.
1981 Duvemaysphaera tenu¡cingutafâ Staptin; pLAyFORD & DRlNc, ¡ì. ZO,.est. O, fig's. f _i
1983 Duvernaysphaera tenuic¡ngutafa Staplin; WCANDËR & WRtcHi, fig. 3(7),
1986 Duvernaysphaera tenu¡cingulafa Staplin; BARREDA, est.1 , figs. 3,S.
1991 Duvemaysphaera tenu¡cingulata Stapt¡n; OLIVEIRA, p. 53, est. .1, figs. 14-1S.
1993 Duvernavsphaera tenu¡c¡ngutafa stapl¡n; MoREAU-BENotr, cooÙËL & L,ATRECHE, est.5,

fig.16.
1996 Duvernaysphaera tenuicingulafa Stapljn; OTTONE, p. 124, est.6, fig. 12.

Pimensôês de l5 exemplares - diâmetro total: g7(40)gzpm; d¡âmetro do corpo centrâl: 3l(36)4spm;
largura da membrana equatorial: 6(8)12pm.

Discussão: Foram incluídos em D. tenu¡c¡ngulafa os espéc¡mes cujo corpo central possu¡ contomo
circular, subcÍrcular ou por¡gonâr com rados retos, parede escabrada a psilada, circundado por umâ
fina membrana equatorial sustentada por bastões dispostos radialmente, conforme definição original
apresentada por staplin(.19ô1 ).

Distribuição estratigráfica e geográfica: Frasniano, Arbeda, canadá (staprin,1961); Neo-emsiano
a Eomesog¡vetiano, ontário, canadá (prayford,1977)i Neodevoniano, Austrária (prayford &
Dring'.1981; Playford, 1981); Neo-ems¡ano â Neofrasn¡âno, ohio, E.u.A. (w¡cander & wood, 1981);
Neogivetiano a Eo-frasniano, provÍncia de sâlta, Argentina (Barreda, l986). Na Bacia do paraná,

esta espécie é encontrada nos níveis de idade equivarentes ao Neo-emsiâno a Neofamenniano.

Gênerc Polyedr¡xr./m Deunff 1961

Espécie-tipo: Polyedr¡xíum cteflandreiDeunlf 1961, p. 217 = polyedrixium deflandrei Deunff 1gs4,
f¡g. 1 (ilustrado, mas não descrito); fixado por designação original.

Polyedrixium embudum Cramer 1964
(Est. Xllli Figs.1 e 2)

1964 Polyedr¡xium embudum Cramer; CRAI\¡ER, p. 319, fig. 32(S).
1966ó Polyedrixíum nudatun Deunffi DEUNFF, p. Ot_SZ, eit. tà, tig. lSO.
1977 Polyedr¡x¡um embudum Crameri PLAYFORD, p. A4, est.16, figs.1_4.
1977 Polyedr¡xium embudum Cramer; NAUTIYAL, p. 56, est,1, fig.12.
1981 Polyedi un cf .p. embudum C¡amer: WCAñDER & WOOb, p. 27, est. 3, fig. s
1981 Polyedr¡x¡um embudum Cramer; PLAYFORD, est. 4, fig. 6.
1981 Polyedrix¡um embudum Cramer; pLAyFORD & DRtNG, p. S1, est.1g, f¡gs.7_11,
1983 ?Polyedr¡x¡um embudum Cramer; WTCANDER & WRtGÈT, fig. 3(12).
1984 Polyedrix¡um aff . embudum Cramer; MOLYNEUXet at., est. Z, figs. ó, tZ.
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1985 Polyedrix¡um cf . p. embudum Cramer; WCANDER & PLAYFORD, p.114, est. 5, figs. 4,7.
1986 Polyedrixium emþudum Cramer; BARREDA, est, 3, f¡g. 1.
1988 Polyedrixium embudum Cãmer; L|-CHANG & W|CAñDER, p.126, est.2, figs. 9,19.
1991 Polyedrix¡um embudum Crameri OLtVEIRA, p. 54, est. 2, f¡g!. 1-4.
1996 Polyedrix¡uñ embudum Clamer; OTTONE, p. 132, est. 9, fig. 9
Dimensöes de- 12 exemplares - diâmetro total da vesícula: 4o(47)5sum; compr¡mento do corpo
centralj 29(35)41pm.

D¡scussão: existe grande variação na morforogia e grau de preservação dos espécimes, o que tem
levado vários autores a lerem certas dúvidas quanto a classificação desta espéc¡e. os exemplares
aqul incluídos em P embudum possuem as mesmas ca!-acterístic.âs definidas para esta espécie, a
qual apresenta vesícula de contomo quadrangular a retangular, composta por um corpo central, tam-
bém' de mesmo contomo e, com faces levemente convexas ou côncavas. o corpo central mostra-se
c¡rcundado por uma crista, que se une nos ânguros opostos com as duas cristas adjacentes; a Junção
das cristas nos ânguros produz uma aresta que pode ser no mínimo duas vezes tão arta quanto a que
circunda o corpo central. ocasionalmente, esta aresta estende-se para formar um curto processo. A
parede do corpo centrâl móstra-se escabrada â granulosa.

D¡stribu¡ção estratigráf¡ca e geográfica: Eodevoniano, Espanha (cramer, 1964); Neodevoniano,
Alberta, Çanadá (Naut¡yalL, 1977); Eomesodevoniano, Ontário, Canadá (Deunff, 1966a; playford,
1977); Neo-eifeliano â Frasniano, ohio, E.u.A. (wcander & wÕod, 1981)i Neodevon¡ano, Austrália
(Playford,'1981i Playford & Dring, 1981); Eoemsiano a Neofamenniano, América do Norte (wcander
& Wright, 1983); Neodevoniano, Ohio, E.U.A. (Molyneux et at.,jg}4li Neodevoniano, lowã, E.U.A.
(wcander & Playford,lggs); civetiano a Frasniano, província de sarta, Argent¡na (Baneda,1986);
Neodevoniano, Distrito de xnjiang, china (Li-chang & wcander,1988); c¡vetiano a Frasniano da
Formaso Los Monos, Bacia Tar¡ja, Argent¡na (oltone, 1996). Na Bacia do pa€ná, esta espécie
ocorre nos nívei conespondèntes ao l¡mitè Neopragu¡ano a Frasniano.

Pol yedfi xi u m fmgosul um playf otd 1977
(Est. Xlll; Figs. 3 e 4)

1966a veryhach¡utn pyramis Deunff; DEUNFF, p. 76-77, est. 13, fig. 1s2 (invárido, parataxa não re-
_^^- conhec¡do peto C.l.N.B. ou C.l.N.Z.)
1.9^l6a-Veryhachium cf . pyramis? - DEUNFF, p. 77, est. 12, fig. j06.

12!,1?^9lm?tjo.sehaera tr¡angutar¡s pörhe de Batdis; POTHEbE BALDtS, p. sZ6, est. 2, figs. 8,11-2.
1.Y!/ lotyedr¡xium fragosutum ptayford; PLAYFORD, p. 34_35, est.16, f¡gs. B_14.
1.9^8'l Polyedix¡um fragosutum ptayford; WTCANDER a WOOO, p. ZO, eCt. 3, figs. 6_7.
1983 Polyedr¡xium fragosulum ptayfordl WCANDER & WR|GHT, fig. a(1).
1988 P^olyedr¡x¡um cf . fragosutun ptayford; LE HERISSÉ & DEUNFF, p.tã2, est. 17, f¡g. g.
1.99^1 Polyedrix¡um fragosulurn playfordt OLIVEIRA, p. SZ, est. Z, fígs. 5_0.
1996 Polyedrixium fragosutum ptayford; OTTONE, p. lSZ, est. O, fig. S.

Dimensões de 22 exemplares - diâmetro tolal: 4B(ZB)1lSFm.

D¡scussäo: no material anlisado, esta espécie é muito abundante e bem preseryada. As afin¡dades
de nossos espécimes com P. fragosulum se jusiificam através das características morfolögicas
(forma, relaçáo processos/corpo central, etc,) e das dimensões comparáveis. os exemprares anar¡-
sados são bastantes semelhantes a veryhachium cf. pyramis(?') do Devoniâno da Tunisia, ilustrado
por Deunff (1966a, p,77, est.12, fig.106). W¡cânder & Wood (.1981, p,28) propõem a ¡nctusáo na sr_

noním¡a de P fragosulum as espécies veryhach¡um pyram¡s Deúîff 1g66a, veryhachium cf . pyrcmß



do De\¡oniano da Bacia do paraná

(?) Deunff 1966a e ?cyñatiosphaera triangulars pöthe de Baldis 1974. ïal proposição foi aqu¡ ado_
tada.

D¡str¡buição estrat¡gráf¡ca e geográf¡ca: Devoniano, Tunísia, África (Deunff,1966a); ? Mesodevo-
niano, Paraguai (Pöthe de Baldis,1974); Neosieginiano à Eomesoemsiano, ontário, canadá
(Playford,1977);.c¡vetiano, ohio, E.u.A, (wcander & wood,198i); Neosieginiano a Neogivetiano,
América do Norte (vvrcânder & wright,l g8a)i Givetiano â Mesofrâsniano; Bouronnais, França (Le
Herissé & Deunff,lgBB); G¡vetiano a Frasniano da Formação Los Monos, Bacia Tariia, Argentina
(ottone, 1996) Na Bacia do Paraná, esta espécie é encontrada nos níveis equivalentes ao Neopra-
guiano a Neofamenniano.

PolWdr¡xium pharaonis Deunff 1961
(Est. Xlll, Figs. S, 6 e Z)

'1954 Polyedrixium pharaonis Deunff ; DEUNFF, p,1065, fig. j (nom. nud.)
19_55 Polyed x¡um pharaonis Deunff; DEUNFF, b.f¿s, i¡g. 13'(nom. nud).
1?2? lotledlilium ct. pharaonis Deunff; DEUNÈF , p.11i,fis.17 (nom. nud.).
19_56 Polyedr¡xium pharaonis Deunff; DEUNFF, p dO_Ot, figita @om. nud.j
1961 Polyedrixium pharaon¡s Deunff; DEUNFF,þ. Zll. "
19^64b Polyedríx¡um pharaonis Deunff; DEUNFF, p. Al9, est. 1S, fig. 12.
1966a Veryhachium (potyedrix¡um) pharaonis Deunffi DÉUNFF,.p.-SA, est. 7, f¡g. 79; est.2, f¡g.12.
lll5^^ fgylunirm cf . pharaonis Deunff; DEUNFF, p. 60-61, est. 7, fig. BO.
t*,oÞa verynacntum pharaonis cheops Deunff; DEUNFF, p. 61 , est. 7, figs. 82, 84; est. B, figs. 93_94i

est. 6, figs. 42-40.
1,?9?a 

Ygry?chium pharaon¡s khephren Deunff; DEUNFF, p. 61-62, est. 12, fig. 126.
1966a.Veryhachium pharaonis mykerynos Deunff; DEUNF'F, p. 62, est. 7, flg.-Be.
1966 Veryhachium pharaonis Deunff; STOCKMANS & WLLIÈRE, p. +Oe, e-st.t, tig.tS.
19-6-7- Veryhachium pharaon¡s Deunf; MARTIN, p. 316-317 e 328, est.1, tig. 21. -
19^68 veryhachium pharaon¡s cf . c/reops Deunä; JARDTNE & YAPAUDJTÀN, p. 464, est.4, figs.3-4.
19^71. Veryhachium pharaon¡s Deunff; CRAMER, p. 98, fig. 28.
1.9_71 Veryhachium pharaon¡s Deunff; DEUNFF, p. 40_4tlest. g, f¡gs.10, 12, 13.

12!7?:y"^:,:flaraor,,s (DEUNFF) pharaonis iañiné ef a¿; JAR-D|NÉ et at.. p.301, esl. 2, f¡s. z.
)i!Í y3r"l,9 pnaraonis kephren ls/c/ Jardiné ef al; JARDTNÉ et at., p.3O2, est. 2, fig. 6.
t.ut r t'otyednxtum pharaon¡s Deunff; pLAyFoRD, p.35, est. i7, f¡gs. 1_9.
1.9-81 Polyedr¡xium pharaon¡s Deunff ; Wf CANDER & WOOD, p. Zg:2g, est. 4, figs. 1_2.
19-83 Polyedr¡x¡um pharaon¡s Deunff; WTCANDER & WRtcHT, p. 10, Ftc. 4(3).
19-85 Polyedr¡xium pharconß Deunff; N4ASSA & MoUREAU_BÊNoIT, est. 3, fig. 4.
1985 Polyedr¡x¡un pharaon¡s Deunff; WlCANDER a pLAyFoRD , p. j14_115, õst, 5, fig. 10.
19-85, Polyedr¡xiun pharaon¡s Deunff; WOOD & CIENDENING, ÊST. 2, FlG. Z.
1986 Polyedr¡xium ¡Jharaon¡s Deunff ; BARREDA. est. 3. f¡o. 2.
1.?19 lol)/etix¡um pharaonis Deunff ; LE HERTSéE & DEUïFF, p. 192, est. 17, fig. 2.
1991 Polyedrix¡um pharaonis Deunff; OLIVEtRA, p. SB, est.2, fìgs. 7_8.
199A Polyedr¡xian pharaonis Deunff; OTTONE, p, tS+, est. S, fig. l.
Dimensões de 18 exemprares - diâmetro da vesícura: 31(36)43pm; tamanho dos processos:
22(40)s8um.

Discussão: os espécimes anal¡sados apresentam grande variabil¡dâde no tamanho dos processos,
na largura das cristas, na espessura e na escurtura da parede do corpo centrar, Esta variação, consi-
derada uma varìação ¡ntra-específic€, Ievou à proposição de várias sub-espécies em trabalhos mais
ant¡gÒs Essas sub-espécies e aquelas incluídas nos gêneros crameria e Veryhachium foram consi-
deradas sinôn¡mas de p. pharaon¡s por prayford (1977), wcander a wood (1981) e Le Herissé &
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Deunff (1988) Por considerar estas variações como ¡ntra-específ¡câs, adotamos a sinoním¡â propos-
ta por W¡cander & WÕod (198.1).

D¡stribu4ão estrat¡gráf¡ca e geográfica: Mesodevoniano, ontário, canadá
(Deunff,1954a,1955,1956,1961,1966a,1971); Devoniano, E.u.A. (Deunff,1966b); civetiano, ontário,
Canadá (Legault,1973); Neo-siegin¡ano a Eomesogivetiano a, ontário, canâdá (playford, 1977); Ne-
odevoniano, Arberta, canadá (Naurtyar, 1977)i civetiano, Formação sirica, ohio, E.u.A. (w¡cånder &
wood,1981); Neosieginiano a Neofamenniano, ohio, E-u.A, (wcander & prayford,lg8s); c¡vet¡ano,
Kentucky, E.u.A. (wood & clendening, 1ggs): Mesodevoniano, Líbia (Massa & Moreau_Beno¡t,1g8s);
u¡vçr¡¿¡nú ã ¡-ràs¡ìranu, Frcvinciã de sartâ, Aragentina (Baneda,19g6); Neogivet¡ano a Mesofrasnia_
no, Boulonna¡s, França (Le Herissé & Deunff,198g); civetiano a Frasniano da Formação Los Monos,
Bacia Tarija, Argentina. Na Bac¡â do Paraná, estå espécie é encontrada nos níveis conespondentes
ao Neopraguiano a Neofamenniano.

Gênero Pferospe rmella Eiseîack 1g7Z
Espéc¡e-típo: Pterospermela aureorata (cookson & Eisenack) E¡senack 1g72, p. sg7, texro-f¡gs.1-3
= Pterospermops¡s aureorata cookson & Eisenack 19s8, p.49, est. g, figs. 1o-12; fixado por designa-

çáo original.

Pterospermella. circumslr¡ata (Jârdiné, Combaz, Magloire, peniguel &
Vanchey) Eisenack & Cramer 1973

(Est, XV; Fig. 1)

1968 Pterospermopsis sp. 1 Jardiné ef a/.; JARDINÉ & YAPAUDJIAN, est. 4, f¡g.19.
19-72 Pterospermella circumstr¡ata Jardiné e¡ a/.; ¡nnOlñÊ ef ã1.; p. 304, est. 3, figs. i3 e14,1973 Pterosperme a c¡rcumstriata Jañiné et al.; ÈfSerunõi a cnAMER, p. g7S
1976 Pterospermela d¡chridosß Loebrich & wìcander.i r-oeglIcr-{ & wrcANDER, p. 30, est.12,f¡gs. 1-5.
1977 Pterospermella circumstr¡ata Jañiné et at.: pt AYFORD, p. 36, est. 18, figs. 1_6.1983 Pferosperrn ella circumstr¡ata Jardiné ef al.; Xltr¡Vet, eiì.'t', figs. S_+.
1986 Pterospermetta c¡rcumstr¡ata Jardiné et a/.; Wf CÀñbÈn p. 3s4, est. 6, fig. B.

Dimensões de r3 exemprares - diâmetro totar: 5l(68)86pm; d¡âmetro do cofpo central: 23(34)46pm;
largura da membrana equatorial: 1B(21)38pm.

Discussão: os exemplares anal¡sados são morfologicamènte idêni¡cos aos descritos por Jardiné el
al (19721 para os sed¡mentos de idade emsiana do sahara Algeriano, África. como características
principais, estâ espécie apresenta o corpo central de contomo circular, constiuído por pregas concên-
tricas, em forma de anéis, formadas pela parede extema. A membrana equatorial relat¡vamente lar-
ga, apresenta-se soldada ao corpo central através dos anéis mais extemos.
D¡stribuição estratigráfica e geográfìca: Emsiano da Bacia de porignac, sahara, África (Jãrdiné &
Yapaudjian, 1968); Ernsiano do sahara Argeriano (Jardiné ef at., 1972 e Jardiné et ar., 1974); Eoge-
diniano das formaçöes Haragan e Bois d'Arc de okrâhoma, E.u.A. (Loebrich & wìc¿nder, 1976);
Eodevoniano (Emsiano) cia Bacia cje Moose River, ontariÒ, canadá (prayford, 1972); Eüdevon¡ano
da Bolívia (K¡myal, 1983)i cediniano da Formação Haragan, oklahoma, E.u.A. (wcânder, 1986). Na
Bâcia do Paraná' esta espécie é observada somente nos nÍveis conespondentes ao praguiâno â
Emsiano,
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Pterosperñella crass¡marginaþ Oliveira & Burjack (no prelo)
(Est. XV; Figs. 2 e 3)

1991 Ptergspermella crass¡marginafa Ol¡veira; OLIVEIRA, p. 62, est. 2, figs. 9-13 (nom. nud_).
No prelo P¡erospermella crass¡marg¡nafa ol¡vei'€ & Burjack; oLlvElRA E BURJACK, p. z, eót. +,

f¡gs. 1-3 e 8-12.

DÌmensões de' 30 exëmplåres - diâmetro total: s7(86)11spmi diâmetro do corpo central:
43(61)Bzpm; lârgura da membranã equatoriat: 7(10)14Um.

D¡scussão: os exempläres aqu¡ defin¡dos como pertencentes a esta espécie, possuem variaçóes no
contomo da margem equatorial do corpo central, no tamanho das lacunas que compóem a escultura
da parede e na distância entre os raios. No entanto, ao observar um grande número de espéc¡mes ao
longo da seqüência sedimentar analisada, pode{e perceber que estas diferenças parecem estar
relacionadas ao ciclo de vida e/ou evolução da espécie. Por esta razão, serão aqui consideradas
como variaçöes intrâ-específ¡ca.

comperação: esta espécie difere das demais, anteriormente descritas para este gênero, por possuir

corpo central relativamente grande em relação ao diâmetro total da vesícula, pela presença da mar-
gem equatorial espessa e por apresentar a membrana periférica estreita e perconida por raios,
Distribuiçäo estretigráf¡ca e geográfica: estâ espécie, restrita até o momento a Bacia do paraná, é

encontrada nos níveis conespondentes ao [ilesogivetiano a Neofamenniãno.

Ptetospemella heo, (Deunff 1966a) Eisenack, Crâmer & Diez 1973
(Est. XIV; Figs. 4 e 5)

'1966a Pferospermella heolDeunff: DEUNFF, p.124, est. 6, f¡gs.77-78; est.1O, fig. S.
1969 Pterospermella heolDeuntf: LANZONI & MAGLO|RE, elt. A, fig. 2.
1969 Pferospermella heot Deunff , STOCKMANS & WtLLtERE, p. 42; est. 2, fig. 5.
1973 Pterospermella heolDeuîff., EISENACKef a/., nov. comb., p,991.
1.9-74 Pterosperme a heol (Deunft) Eisenack ef at;GORKA, p. 238, est,1g, f¡g.1,
1981 Pterospermella cf . p. t?eol (Deunff) Eisenack ef â/. i MARTIN, p.27, est.4, figs.1_2.
19-88 Pterospermelta heol (Deu ff) E¡senack ef a/.t LE HERRTSE & DEUNFF, p. i11, est.11, f¡g.10.
1991 Pterosperme a heol (Deunffl Eisenack ef a/.i OLIVEIRA, p. 64, est.3, figs.3_ 4.

Dimensões de 40 exemplares - diâmetro total: 56(96)138pm; diâmetro do corpo central:
29(45)74pm; largura da membrâna equatonat: 14(27)39pm.

Discussão: os espécimes analisados säo peÍe¡tamente comparáveis à espécie desürita pot Deunff
(1966a) para o Devoniano da Tunísia, África. No entanto, a maioria possui dimensões ligeiramente
ma¡ores do que os exemplares africanos. Estâ espécie tem como cåracterísticas principais, corpo
central de contomo circular, circundado por uma membrana equatorial relativamente larga, a qual
exibe numerosas dobras radia¡s. A parede do corpo central, quando observada sob imersão pode
mostrar-se microreticulada.

D¡stribuição estratigráf¡ca e geográficar Devon¡ano tja Tunísia (Deunff,1966a)ì Neofamenniano a
struniâno, sahara Algeriano, África (Lanzoni & Magloire,1969)i Eofamenniano, Bélgica (stockrrans
& W¡liere,1969i Martin,'1981); Neofamenniano, Polônìa (Gorka,1974)i Fofrasniâno, Borrlonnais, Fran-

ça (Le Herissé & Deunff,1988). Na Bacia do paraná, está espécie é observada nos níveis equivalen-
tes ao ivlesogivetiano a Neofamenniano.
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Pterospermelta pemambucensis (Brito) Eisenack 1972
(Est. XV; F¡9.1)

1967a Pterpspermella pernambucens,s Brito; BRITO, p. 286, est,1, figs.l-4.
1969 Pterospermops,s sp. no 711-33; LAZONT & MAGLO|RE, est. 8, fig.12.
1974 Pterospermops¡s permambucens,s Brito; PöTHE DE BALDIS, p. 376, est.1, figs. S€.
1976 Pterospermops¡s pemambucensls Brito; BRITO, p. 7S1, f¡g. S.
1978 Pterospermops¡s pernambucenc,s Brito; POTHE DE BALDIS, p. 240, est. 2, fig. B.
1984 Pterospermella pernambucensis (Brito) Eisenack; LIMA, est. 2, fig.12.
1986 Pferosperrne lla pernan bucensls (Brito) Eisenack; BARREDA, est.6, fig.Z.
1991 Pterospermella pernambucens,s (Brito) Eisenack; OLIVEIRA, p. 66, est. 3, fig.1,

Dimensöes de 10 exemplares - diåmetro tolal; 74(82)94pm; diâmetro rjo corpo cent!"a! 1s(26)84[mi

largura da membrana equatorial: Z4(25)31pm.

Discussão: a ¡nexistênc¡a de uma descrição ma¡s detalhadâ das características desta espécie dificul-
ta o reconhecimento da mesma. Por isso, as espécies classif¡câdas por diversos autores e colocadas

aqui em sinonímia, såo duvidosas. Além disso, Brito (1967a) ao definir esta espécie não apresentou

as dimensöes, consideradas muito importantes na class¡f¡csçáo. Apesar de ter medido poucos

exemplares, pois são relat¡vamente raros em nosso material, acredita-se que possuem dimensöes

ma¡ores do que daqueles exemplares orig¡nalmente descritos pelo autor. Os espécimes observados

sáo mu¡to comparáveis morfolog¡camente a forma ident¡ficadâ por Brito (1976, p.7b1, fig.s), como p.

pernambucensis.

Distribu¡ção estratigráfica e geográfica: se comprovada a sinonímia desta espéc¡e, ela ocone no

Mesodevoniano, Bacia de Jatobá (Brito;lg67a); Neo-famenniano a Eotouma¡siâno, sahara, África
(Lanzoni & Magloire,1969); Eifeliano a c¡vetiano, paraguai (pöthe de Baldis,l974); Frasniano, Bacia
do Jatobá (Brito,1976). Na Bacia do Paraná, esta espécie foi observada nos níveis conespondentes

ao Frasniano.

Pterospermella refrculafa Loeþlich & Wcander 1976
(Est. XIV; Fiss,6 e 7)

1976 Pterospemella ret¡culata Loebtich & Wcanderi LOEBLTCH & WICANDER; p, 31, est.1 1,
figs.1-4.

1981 Pterospermella ret¡culata Loeblich & Wcander; WCANDER & WOOD; p.30, est. 4, figs. 4_6.
1991 Pterospermella reticulata Loebtich & \l^/¡cânder; OLIVEIRA, p. 67, est. 3, f¡g. 2.

Dimensões de 14 exemplares - d¡âmetro lotal: 62(70)B4pm; diâmetro do corpo central: 32(36)4oum;

largura da membrana equalorial: 16(18)23pm.

Þiscussão: os exemplares incluídos em P. reticulata possuem corpo central de contomo cÍrcular,

omamentação da parede constituida por retículos com lacunas e mur¡ bem dist¡ntos. O corpo central

mostra-se círcundado por uma fina membrana equatorial, a qual possui numerosas pregas que

emergem dâ penferia do mesmo. Trata-se de uma espécie de fácil reconhecimento e distinção em

relação as demais pertencentes ao mesmo gênero, por apresentar o corpo central visivelmente reti-
culado.
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Distr¡buição estratigráf¡ca e geográfica: Gediniano, okrahoma, E.u.A, (Loebrich & wcan-
der'1976); Givetiano, oh¡o, E.u.A. (w¡cander & wood,19B1). Na Bacia do paraná, esta espécie é
encontrad.a nos níveis equ¡valentes ao Emsiano a Frasn¡ano.
D¡scussão: os exemplares ¡ncluídos em P. reticulata possuem corpo central de contomo c¡rcular,
omamentação dâ parede constituída por retículos com lacunas e muri bem d¡stintos. o corpo cenfrâl
mostra-se circundado por uma fína membrana equatonal, a qual possui numerosâs pregas que
emergem da penferia do mesmo, Tratâ-se de uma espécie de fácir reconhecimento e d¡stinqäo em
relação as dêma¡s pe¡tencentes ao mesmo gênero, por apresentar o corpo central visivelmente reti-

Distribu¡ção estratigráf¡ca e geográf¡ce: Gedin¡ano, okrahoma, E.u.A. (Loebr¡ch & w¡can_
der'1976); Givetiano, ohio, E.u.A. (w¡cander & wood,1981). Na Bacia do paraná, esta espécie é
enconlrada nos níveis equivalentes ao Emsiâno a Frasniano.

Família TASMANITAcEAE (sommer) emend. sommer & van Boeker 'r963 (originarmenre designada
Ïasmanaceae Sommer 1956 (m: Sommer, p.1gO); subseqúente designação porTappan,lgBO, p.g1B.

Gènero Maranhites (Brito 1965a) emend. Burjack & OlÌveira 1989
Espécie-t¡po: Maranhites bras¡riens,s (Brito 196sa) emend. Burjack & oriveira .r gB9, p. 49-so, est. i ,

figs.1-2, 4-õ, B_9; fixado por designação original.

Maranhites brasit¡ensrs (Br¡to 196Sa) emend. Burjack & Ol¡veira 1989
(Est. XV; Figs. 3, 4 e S)

1965a Maranhites bras,Tlensrís Brito; BRITO, p. 4, est. A, figs. 4, 6_9.

1??2? T?smanttes sp.2 - BRtTo, p. 2, est. 2,' tis T.
1965b Maranhites öraslrens/s Brito; BRITO, p. ä, est, 1 , fig.I ,

1967b Maranhites öras/iensls Brito; BR|TO, b.f O¿, ..t.f,iigr. Z_S.
1967c Maranhites öras,lens/s Brito; BRITO, äst Z, t¡g, t l' "-
1967 Maranh¡tes brâsllensls Brito: DAÊMoN et ai., i.lZp, est. 4, Formas A, B, Fe L.1968 Maranh¡tes qa//tcus Tauooudeau-Lantz; fnUobUoËÀu_f-nNTz, p.162, est,1, fig.9; est.14,figs. 1-3.
1974 Maranhites brasirens/s Brito; DAEMON, p. S5S, est, 2, fig. 7.
1974 Maranhites öras//ensis; Forma A de DAÈMON et at.(156:Zl; ANAN_YORKE, p. 130, est. 28,fig.2.
1978 Maranhites Öraslrens/s Brito; BRITO, p. 84, est. 1, figs,.1O, 12_13.
1982 Maranhttes brasl/ensis Brito; QUADRòS, p. SO, est ï, fig aS
1n,89 Maranhites brast ens/s (Brito) Burjack & oiiveirä: eUil.lnbK & oLtVEtRA, p.49_so, est. 1 ,figs.1 , 2, 4-S. B-9.
1991 Maranhttes öraslrens/s (Brito) Burjack & Ol¡veirai OLIVEIRA, p.69, est.3,fig. 5,
Dimensöes de 28 exemprares - d¡âmetro da vesicura: 90(106)12srm; rargura do bordo equatoriar:
8(14)18pm.

D¡scussão: a mesma de Burjack & Olive¡râ (1989).

Distribuiçäo estratigrár¡cå e geográfica: zonas parinoróg¡cas o, p e e superior de Múrer na Bacia
do Pamaíba. cie acordo com Bdto ('1965b,1967 c 1976) de idade Frasn¡ano a sttufìiåno. Regafi
(1964), Brito (19654) e Erito (1978) registram esta espécie no Fothelho lbimirim da Bêcta do Jatobá,
para a quâl Brito (1978) atribui idade frasniana, Quadros (19g2) cita a ocorênc¡a dessâ espécie nas
zonas Q¡, Qs, P, oi, os e Ni de ¡dâde Eiferiano aToumârsiano da Bacia do pamaÍþa. rntervaro D5,
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Frasniano' Bacia do paraná (Daemon et at.,1g67): Frasniano a struniano, Bacia do Amazonas
(Daemon & contreiras,1971); Emsiano, França (Moreau-Benoit, 1974); Eofrasniano, Franç€
(Tougourdeau-Lantz, 1968); Ems¡ano a Frasniano, chana (Anan-yorke, 1974); Frasniano da Forma_
ção Los Monos da Bacia Tarija, Argentina (ottone, 1996).. Na Bacia do paraná, esta espécie é en_
cÕntrada nos níveis conespondentes ao Frasniano a Neofameniano.
obs.: os dados biocroestratigráf¡cos de M. brasitiensis são um tanto duvidosos, uma vez que vários
tjpos modológicos foram comumente agrupados dentro desta espécie.

l#ârãriftifes Þrifùr fofiãÉus Le Hedssé & Deunfi .l9BB

(Est. XVti Fig, 1)

1960 Pe,Saccus /aevlgalas Taugourdeau_Lantz; TAUGOURDEAU_LANTZ, p.147, est. 2. fio. 18.1e6B pensaccus iaevlsarus Tausourdeau-Lanrz; TAUGouRDËÂù-LAñiz: õ.ì6å: ;i.iä,'il;. ';.
19_7_Q M-aranh¡tes sp.: COrr¡eRZ a STREEL, p. ZOS esi. A, i¡gjZ.
1985 Maranhites perplexus Wcander & pLaþrd; Wf Cnfv'nEh & pLAyFoRD; p.1 10, est. 3,figs,114 e 118.
1988 Maranh¡tes brto¡ fotiatus Le Herissé & Deunffi LE HERrssÉ & DEUNFF, p_56,est.5,f¡gs.7-10.
1989 Maranhites br¡to¡ fot¡atus Le Henssé a Deunff; eún.JÁòK a oLrvErRA, p.'sq'".rc,'i¡äî.'o-¿.
1991 Maranhites britoi for¡atus Le Herissé & o"rnrr; olivrinÀ, p. 21, est. a, iig 1i.---'-' "- -

D¡mensões de 12 exemprares - diâmetro da parte centrar: 98(lo5)i3opm; rargura do bordo equató-
rial:23(24)26pm.

Discussão: os espécimes aqui agrupados nesta espécie possuem exatamente as mesmas Grracte-
rísl¡câs descritas por Le Herissé & Deunff (1ggg).
Distribuição esfrat¡gráf¡ca e geográfica: Frasniano, Bouronna¡s, França (Tougourdeau-Lantz, 1960,
1968) e Le Herissé & Deunff (1988); Toumaisiano do pas-de-carais (combaz & streer, 1970); Neo-
devoniano, Formação Lime creek, fowâ, Ë.u.A. (wcander & prayford, 1985). Na Bacia do paraná,
esta espécie é encontrada nos niveis cortespondenles ao Frasntano.

Maranhites ¡nsulafus Burjack & Ol¡veira 1989
(Est. XV; F¡9. 2)

1956 lasrnan/Tes ,rosesiJ Sommer; SOMMER, p.41g (¡n part.l
1963 

-r,apalonlfes 
mosesiT (sommer¡sommer & v"n aòui"i;éor,¡MER & vAN BoEKEL, p.62,

est, 2, figs. 1-3.

1::: I:l:f:f::rnosesi(sommer)sommer& van Boeket; BRtro, p.2, est.3, f¡ss.1_3, stuoo tapaJontes moses,ï (sommer)sommer & van Boeker: n¡oReRú-geNlotr,p."226. est.3,fig.7.1966 Tãpajonúes_mosest (Sommer)Sommer & van eoekei; éóu¡¡en a ver.r ebrxel p. ãä,,est. 1, fig. 10.
1966 Tapajonites rnosesiï (sommer)sommer & van Boeker; vAN BoEKEL, p.135, est. 1, fig. 8.e 61
:22!? L!?lanhjtgs /nosesr (sommer)Brfto; BRtro, "* i, r'is,.tz.
)ilt_";,!!!r!,nlres rroses,ï (Sommer)Brito; BR|TO, p. 164, est, 2, figs. 5_6.tvot MarannÍes Drasiliens/s Brito; DAEMON et at., p. 121l, est. 4, Fãrmas L, O, p, R e U.1968 Tapajonite^s /roses/) (sommer)sommer & van'Boek;ri-vÁN BoEKEL, p. r 3, 

'esi -t 
, t¡gs o-z;textoJ¡9. 6.

?1968 Tas,nan/tes /noses/i Sommer; LUDWIc & MúLLER, est. 44, fjg. 4.

]!!l l"alato,ryes moscs,l (sommer)sommer & Van Boekei; r-ANzoN'j & n¡AGLOTRE, esr. B, fig. 14.19Ì4 Maranhites mosesr; Forma p de DAEMoN et a/.( 1967)-ANAN_YoRKE, p rsf , äii zá,figÌ g.
1974 Maranhites brasliensrs; Forma p de DAEMoN ei at.lróoi¡-vonEAu BËNon-, p.122, est.7,fig.5.
1978 MaranhÍes mosesrï (Sommer)Brito; BRITO, est. 1, figs, 1_2 e 6.
1984 "complexo M. bras¡tiensis' de Wood; WOOô, p eOO] ést.r, figs.1_2, 14_16.
1989 Maranhites nsu/afus Burjack & oliveira; BUdJÀCK & o VEtRA, p.5a_54, est.1 , figs. 7, 1o e
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12.

1221y,?r:ry.* ¡lsu/afus Burjack & otiveira; oLtVErRA, p. 72, est. 3, fis. 10.
1ec3 Maranh¡tes bras,Trens,s Brito, Forma p de Daemon, ¡¡onEnu-aeruórr, coQUEL & LAïRE-CHEr est.6, fig. 17,
1996 Maranh¡tes ¡nso/afus Burjack & Ol¡veira; OTTONE, p. 1ZB, est. E, f¡g. 3.
Dimensöes de - 1B exemprares - diâmetrÕ totar: 7g(92)121pm; diâmetro dos espessamentos:
10('17)30pm; targura do bordo equatorial: 4(4,S)Spm.

Discussão e comparaçâo: durante as observaÉes efetuadas nenhum espécime com duas estrutu_
ras periféricas foi constatado, como rambém mencionado por Burjack & oliveira (19g9). M. insuratus
Buriack & oliveira 1989 crifere {2 espécie-tipo dc gônero pcrc seu ineûûr iã¡1.lârrrru, urenu¡âçâo do
bordo equatorial, estrutura lateral mal deferenciada e sobretudo, pelo reduz¡do número de estruturas
penféricas, as quais aparecem completamente isoladas umas das outrâs.
D¡stribuição estratigráf¡ca e geográfica: Frasniano, Bacia do paraná (Daemon e¡ a¿,1967); Neo_
famen¡ano a Toumaisiano, sahara Argeriano (Lanzoni & Magroire,l969); Frasniâno a Toumaisiano;
Bacia do Amazonas (Daemon & contreiras,1g71)i Eiferiano? a Frasniano do Ghana (Anan-
Yorke,1974); Frasniano a Toumaisiano; Bacia do pamaíba (euadros,19g2)i ?Frasn¡âno do peru e
Toumaisiano de ohio, E.u'A. e ontário, canadá (wood, 1984); Frasn¡ano da Formação Los Monos,
Bacia Tarija' Argentina (ottone, 1996). Na Bacia do paraná, esta espéc¡e é encont*d' nos níveis
equivafentes ao Frasniûno a Neofanìeniânô.

Maranhites lobulafus Burjack & Ol¡veirã 1989
(Est. XVI; Figs. 2 e 3)

1967 Maranhites bras,T,ensis Brito; DAEMON et a¿, est. 4, Forma E.
19^67_a.Maranhites sp.; BR|TO, est, 1 , fig. 1,
1989 Maranhites robutatus Burjack & o'iiveira; BURJACK & olrvErRA, p. s7-s8, est. 2, figs,11-12;est. 3, f¡gs. 1-2.
1991 Maranhites toöulafus Burjack & Ol¡ve¡ra; OLIVEIRA, p. 24, est. 3, fig. 9,
Þímensões de 14 exemplares - diâmetro total: BZ(106)165pm; altura dos lobos: 1Z(1S,5)1gpm.
D¡scussão e comparação: esta espécie fo¡ atriÞuida ao gênero Maranhites por Burjack & orive¡ra
(1989) devido a presençâ de uma forte concavidade, rocanzada em um ponto de contomo equatonar,
ass¡m como pela possibil¡dade de observa-se dois planos de simetna através da vesícula. A estruturâ
lateral é ¡nferida pera presença do encuryamento do bordo equatoriar, não apresentando quarquer
diferenc¡ação part¡cular. os exempfares anal¡sados correspondem exatamente a Forma E de Dae-
mon ef al (1967); corresponde a¡nda a Maranhìtes sp. irustrado por Brito (1967a), tratando-se, sem
dúvida, da mesma espécie, de acordo com as observações feitas por Burjack & orive¡ra (19g9).
Distribuição estratigráf¡ca e geográfica; intervaro D5, Frasniano da Bacia do paraná (Daemon ef
al 1967) Na Bacia do Paraná, está espécie é encontrada nos níveis conespondentes ao Frasn¡ano.

Maranh¡tes magnus Burjack & Ol¡veira 1989
(Est. XVt; Fig 4)

1g8g ill.dranh¡tes /nagnus Burjack & Ol¡vet*; BURJACK & OLIVEIRA, p, 55, est. 3, figs.lO_131991 Maranh¡tes magnus Burjack & Oliveira; OLIVEIRA, p. ZS, est. S, iig. Z.
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Dimensões de 16 exemplares - d¡âmetro total: 149(1sg)1Boum; diâmetro das estruturas periféricas:
19(26)32um.

comparação: M. magnus Burjack & oriveira 1989 difere das demais espécies do gênero por apre-
sentar dimensões maiores, forma e tamanho das estruturas periféricas diferentes, arém de possuir
robustos espessâmentos laterais, em forma de barras.
Distr¡bu¡ção estratigráf¡ca e geográfìca: na Bacia do paraná, esta espécie é oþservada nos nivers
equivalentes ao Frasniano a Neofameniano.

Maranh¡tes mclsesü (Sommer) Brito ernend. purjack & Oiiveira 1g8s
(Est. XVI; Fig. S e 6)

1956 l.asrnanfes ¡noses,i Sommeri SOMMER p. 4SB, est,1, f¡gs. 6€; est. 2, fig.5.1.9^6Ta.Maranhites rnosesll (Sommer) Brito; BRliO, esi. 2. fios. e_¿.1s6t Maranhites brasllensrs Brito; DAEMON et al., p. 12i, e"st. 4, Formas N e e,
1969 lapaJbl¡¿fes sp. no 711-33; LANZoNI & MAGLO|RE, est. B, fig.13.
1978 M.aranhites mosesí (Sommer) Brito; BRtTo, Àt, ì, i¡õ". s_stróv rwaranntes moses,ï (sommer) Bril. emend. Burjack & oriveira; BURJACK & olrvErRA, p.51-52, est. 2, fiss. 7_1O.
1991 Maranhites moses,T (sommer) Br o emend. Burjack & or¡veira; olrvErRA, p.26, est.g, fig. 8.1996 Maranhites mosesrT (Sommeri Brito emend. aurjacl a óliverra: orrorrlË, p. 130, est. B,fig.z.
D¡mensões de 25 exemprares - diâmetro totar: 80(112)158pm; estruturas equatodâis: 12(17)3opm;
expansões distais: 3(5)Bpm,

Discussão: a espécie M. mosesiifoi originalmente c€racterizada como portadora de 2 a 1S estrutu-
ras periférÍcas No presente trabalho são consideradas denlro desla espécie apenas vesículas porta-
doras de um número superior a 7 estruturas periféricas; nestas vesículas, as estruturas estão geral-
mente ligadas entre s¡ por espessamentos raterais, em forma de arcos, o mesmo não omne com
vesículas portadoras de menos que 7 estruturas equatoriais, as quais permanecem compretamente
isoladas umas das outras, configurando um conjunto morforóg¡co d¡stinto e aqui abrigado dentro da
espécie M. ,'¡su/afus defjnida por Burjack & Oliveira (1989).
D¡stribuição estratigráf¡ca e geográf¡ca: rntervâro D5, Frasniano, Bacia do paraná (Daemon ef
a/''1967); Famenrano a Toumâisiano, reg¡áo de Gran Erg occidentarr sahara ârgeriano (Lanzoni &
Magloire,l969); Devoniano dâ Bacia do Amazonas, Neo,devoniano a Eocarbonífero, Bacia do pama_
ibâ (Erito,1978); Frasniano da Formação Los Monos, Bacia Tânja, Argentina (ottone, 1996). Na Ba-
cia do Paraná' esta espécie é encontrada nos níveis equ¡valentes ao Frasn¡ano a Neofameniano.

Maranhites pùmus Burjack & Oliveira 1989
(Est. XVtt; Fig,1)

?1981.Maranh¡tes sp. B; pLAyFoRD, p.1AS, est. 4, figs. 1a, .t 
b.

19_89 Maranhites prmus Burjack & Oliveirai BURJACï & oLlVElRA, p. 56, est, 3, figs, 5_6.1991 Maranh¡tes prtmus Burjack & otivetra; oLtvrLnÀ, ó. ã 
-Ãt 

3, tig. 12.
D¡mensões de l5 exemprares ^ d¡âmetro totar: Bs(101)12sp.rìr rargura do bordo equatoriari
12(13)16pm.

D¡scussão e comparaçäo: dentre as espécies agrupadas no gênero Maranhites, esta é a que ocone
nos níveis mais inferiores dâ sequência sedimentar analisadâ. As característícas morfológicas do



bordo equatorial de M pimus lembram superf¡cialmente aquelâs de /t4. þntol stockmans & Wìll¡ere
1969 Porém, nesta última espécie como também ne variedade M. britoi fotiatus Le Herissé & Deunff
1988, não,existe o espessamento proximar e a parede que constitui a parte centrar da vesícura proje-
ta-se em direção ao bordo periférico, der¡mitando as regiões nas qua¡s se imprantam as expansões
equatoriajs, como defin¡do por Burjack & O¡veira (1989).
D¡stribu¡ção estrat¡gráf¡ca e geográf¡ca: Frasniano, Bacia de camavon, Austrár¡a (präyford,1981),
se confirmâda a sinonímia. Ne Bacia do Paraná, esta espécie é observada nos níveis equ¡valentes
ao limite G¡vet¡ano/Frasniano a Neofameniano.

M ara n h ite s stocr(rnansrT (Martin)emend. Martin 1 9g4
(Ëst, XVll; Figs. 2 e g)

1967 Maranhites braslrensls Brito; DAEMON et al., p. 121, est.4, Forma G.
1978 Maranhites bras,lensrs Brito; BR|TO, est.1, fig. g. -
1981 Maranhites stockrnans,T Mârtin; MARTIN, p. e? est. 4, figs.10 e ,14.

1331 l|::::tf:::t.ockmans¡i(Manin¡emeno.nrrårrin;rvrã-nrri.l,Ë.zs,esr. B,fiss.1.3_4,7e10.
!rrov /yrarannl¡es s¡ockmans,T (¡/arlin)emend. Martin: BURJACK & OLIVEIRA, p. Sa_SS, est. e, figs.

1991 Maranhites stockrnanslT (Martin)emend,Martin; OLIVEIRA, p. ZB, est. 4, f¡g, Z.
Dirnensões de Z0 exêmplares - d¡âmetro total: I 1O(.130)157!m.
Discussäo: nossos exemplares ainda que maiores, são similares aos espécimes descritos e ilustra-
dos por Martin (1981,1984), tratando-se, sem dúvida arguma, dâ mesma espécie. observando-se as
ilustraçöes da Est. xv ; Figs. 2 e 3, pode-se ev¡denciar, com grande faciridade, a presença de pe-
quenos grânulos intemos, alojados nas concavidades do espessamento equatorial conforme descrito
por Martin (op. c¡t.).

D¡stribuição estratigráf¡ca e geográf¡ca: Neofrasniano/Eofemenniano, Bélgica ([¡artin,1981,1984).
Na Bacia do Paraná, esta espécie é observada nos níveis equ¡valentes ao Frasniano.

MaÍanh¡tes to¡go¡ Burjack & Ol¡ve¡ra 1989
(Est. XVtt; Fig. 4)

19_89 Maranhites tolgot Burjack & Oliveira; BURJACK & OLtVEtRA, p. 56_57, est. 3, f¡gs. Z_9.1991 Maranh¡tes tolgol Burjack & oliveira; Ot_tVÉlRÀ p. a0,-Àt ¿ flg. I
D¡mensões de 15 exemprares - diâmetro totar: 1oo(104)114um; dimensão aproximada dos espes-
samentos: 16(18)20um.

D¡scussão e comparaçåo: trata-se de uma espécie de amplitude vertical bastante reduzida. M. toí-
gol difere de M. b/'as/iensis pelo pequeno número de estruturâs equatonais. o número de estruturas
equatoria¡s, âss¡m como a forma aproximam-na de arguns espécimes de M. rnoses,T. Nesta úrtima
espécie, entretanto' as estruturas do bordo equator¡ar possuem uma expansão em forma de aba e a
estrutura lateral é llal def¡n¡da, de acordo com as característ¡câs definidas por Burjack & oliveira
(1989) para estas espécies.

D¡str¡buição estrat¡gráfica e geográfica: na Bacia do paraná, esta espécie é encontrada nos níveis
equivalentes ao À.4esofrasniano a Neofameniano



cênero Pseudo/unul¡d¡a Bñlo & Santos 1965)emend.

Brilo & Quadros 1985 emend.

Espé¡ie-tipo: Pseudolunul¡dia imperatrizensis Brito & Santos 1965, p.20, est.2, fig.l (aqu¡

. 
emendada; fixada por designação orioinal).

Diagnose emendada: vesícula de parede dupla em forma de meia lua (crescente), elcremidades
anedondadas; a parede pode mostrar-se l¡sa, micropuntada, granulada ou dotada de pequenos espi-
nhos ou bastões distribuídos uniformemente por toda a superfície da vesícula.

üiscussåo: wilson & urban (1968, p.1z-19, est.1, figs.1-12) descrevem um novo gênero, eu,squl/,-
¡es do Neo{evoniano de okjahoma, E.u.A., o qual apresenta como característicâs â forma, que
varia desde oval, suboval, elíptica até crescente; parede composta por duas camadas, sendo a ex-
tema lisa ou granulada, constituída por microcanais vistos em cortes transversa¡s. Segundo estes
autores, a parede pode, também, mostrar-se perfurada. Tais perfuraÉes seriam conseqüência da
má preservação do material e/ou da preparação palinológica. Em 1971, wlson & urban sugeriram
que a espéoie P. imperatr¡zensis fosse transferida para o gênero Quisquitites por apresentar as
mesmas características definidas para este gênero, inclus¡ve as d¡mensões. lvlencionam ainda que a
omamentação de P- imperatr¡zensrs, como ¡lustrado por Bdto & santos (196s, est.z, fig.l), parece
comesponder a grânulos grosseiros, exibindo melhor estado de preservação do que aqueles observa-
dos em Quisguü¡fes. Através da análise de nossos espécimes, pode-se evidenciar que existem
exemplares que exibem escultura da parede const¡tuída por espinhos ou baslões (grânulos desen-
volvídos) e também por grânuros menores. por esla razão estamos propondo uma diagnose emen-
dada pâra este gênero. A princípio, por uma queslão de prioridade, seria coerente adotar a sugestäo
de wlson & urban (1971), pois o gênero eu¡squitites foi proposto por estes autores em 196g, en-
quanto que Pseudolunul¡dia foi definido por Brito & Santos em 196s. contudo, manteremos este
gênero como proposto por Brito & santos (1965) emend, Brito & Quadros (1985), dev¡do a inexistên-
cia de uma comparação mais detalhada entre os dois gêneros em questão e por não ter sido obser-
vadoem Pseudolunul¡d¡a, até o momento, os microcanais descritos por wlson & urÞan (1971).

Pseudolunul¡dia imryratr¡zens¡s (Brito & Santos 1965)
emend. Brito & Quadros 1985 emend.

(Est. XVll; Fig. 5)

19-65_ Pseudolunulid¡a ¡mperatr¡zensls Brito & Santos; BRITO & SANTOS; p.20, est.2, fjg..f .

1965b Pseudo/un ut¡dia ímperatr¡zensls Brito & Santos; BRITO, est,1, fig,2.
19-67b Pseudolunul¡d¡a imperatr¡zens,s Brito & Santos; BRITO, p. 476, ¿st, 2, figs. 1-2.
1967c Pseudolunul¡dia ímperat zensls Brito & Santos; BRITO, est. 3, flg.1.
1982 Pseudolunul¡d¡a imperatr¡zensls Brito & Santos; QUADROS, p, 47, est. S, 1ig. 24.
19_85 P-seudolunulidia ¡mperatr¡zens,s Brito & santos; BRlro & euADRos, p. 2BS, est. 1 , figs. 1-2.
1988 Pseudolunul¡d¡a ¡mperatrizensrs (Brito a santos)emend. Brito & euadros; euADRos, est, 4,

fig.24.
1991 Pseudolunul¡día imperatrizensls (Brito & santos)emend Brito &. ouadros; ot"lvElRA, p, Ba,

est. 4, f¡gs. 3-5).
1996 Pseudolunul¡dla sp. Ottonei OTTONE, p. 130, est. 9, fig. .10.

O¡ãgnose emendada: vesícula de contomo em forma de meia lua ou crescente, com extremidades

arredondadas A escultura da parede pode ser constituída por bastões de bâse pol¡gonal e extremi-
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dades af¡ladas (pequenos espinhos) e/ou grânulos d¡stribuídos regurlarmente por toda superfície da

vesícula.

Dimenqões de 14 exemplares - comprimento da vesícula: 85(92)98pm; largura da vesícula:

38(42)4spm.

Discussåo: entre os espécimes anal¡sados não fo¡ observada a presença de espécimes dotados de

omamentação micropontuada, Parede de escultura |isa foi verificada somente em cinco exemplares,

enquanto que omamentação granuladâ está presente na ma¡oria dos exemplares. Por esta razão,

sugerimos que as diferençâs, na omamentação, como citadas por Brito & Quadros (1985) sejam

P¡ rrrËr v ¡r\rdu u\rr Pc¡ r rur ¡ r\rr rur.

Distr¡buição estratigráfica e geográfica: Zona Q, Mesodevoniano, Bac¡a do Pamaíba (Brito &

Santos,1965); Meso a Neodevonianoi Bacia do Pamaíba (Brito,1965b); Zona Q Superior, provável

Mesodevoniano, Bacia do PamaÍba (Brito,1967b, 1967c); Frasniano/Fameniano, Bacia do Pamaíba

(Quadros,1982); Frasniano/Fameniano, Bacia do Solimöes (Quadros,1988)i Frasniano da Formação

Los Monos, Bacia Tarija, Argentina (Ottone, 1996). Na Bacia do Paraná, esta espécie é encontrada

nos níveis conespondentes ao N4esoneofrasniano a Neo-fameniano.

Obs.: Brito & Ouadros (1985) concluem que o gênero Pseudolunul¡d¡a é um excelente fóssil-índice

do Neodevoniano das bac¡as paleozó¡cas bras¡le¡ras.

D¡v¡säo CHLOROPHYTA Pascher 1914

Ordem cHLOROCOCCALES (Marchand 1895)Pascher 1915

Família HYDRoDIcTYAcEAE (Gray)Dumortier 1829

Gênero Pefrovli?a Oliveira & Burjack (1996)

Espécie-tipo: Petrov¡na connafa Olive¡ra & Burtack (1996).

Petrovina connata ol¡veira & Burjack (1996)
(Est, XVll; Figs. 6)

1991 Petrov¡na connafa Ol¡veira; OLIVEIRA, p. 84, est. 4, figs. 6-8 (nom. nud.l.
1996 Petrov¡na connata Oliveira & Burjack; OLIVEIRA & BURJACK, ps. 46-47 , est. 1 , figs. 1-6;

est, 2, figs. 1-2.

Descriçäo: organismo colonial de contomo circular, simetria radial e bordo lobado. A colonia é for-

mada pela união de sete (mais raramente seis) unidades fortemente soldadas enlre si dispostas em

um mesmo plano. A fusão entre as d¡versas unidades se dá lateralmente, geralmente, nâ região

médio-prox¡mal, ficândo a extremidade d¡stal totalmente livre. A disposiçao espacial das vánas uni-

dades origina na parte cenlral uma ampla área ou lúmen de contomo circular a estrelado. Na regrão

de uniáo inter-unrdades, observa-se um forte espessamento da parede, de forma circular, semelhan-

te a um anel, cujo diâmetro médio é de 16pm. As unidades individuaìizadas são idênticas, ocas, es-

féricas ou ovais de contomo subcircular a elíptlco. Parede relat¡vamente fina, podendo apresentar-se

lisa ou micrôgranuladã. Os miorogrânulos såo mäis desenvolvidos nas exlremidades proximais c

distais. Na extremidade distai das várias unidades, obserua-se uma abertura circular simpies

(criptopiloma) bastante sugest¡vo de uma estrutura de desencistamento.

{sr,..r r i I ìr ì !r i. :.:. ì,i", r-.1ì, ti:.;:ìi-:llì:i -, í.¿ 5S
^ ti : Li )_: lr i ti i;;.t *,
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Dimensões de 30 exemplares - diâmetro total: 89(112)175pm; comprimento das unidades:

32(36)80pmi largura das unidades: 29(38)51pm.

Discussåo: durante o curso das observações efetuadas ao longo da seqùênc¡a sedimentar, foi pos-

sível perceber pequenas vanações dos espécimes definidos como perlencentes a P. ôonnafa. Quan-

do esta espécie surge, nos nívejs equivalentes ao Neofrasniano, as colôn¡as são const¡tuídas por

unidades de contomo subcircular e os pontos de união ¡nter-unidades localizam-se na regiáo médio-

proximal, resultando um lúmen de contomo estrelado. A medida que a espécie evolui, ou seja, nos

níveis mais superiores, as unidades passam a ex¡bir contomo elíptico e ligação inter-un¡dades locali-

zada na região mais proximal que med¡ana, ûcssionando redução no tamanho do lúmÊn qijc, ao

mesmo tempo tende a um contomo mais circular. As d¡ferenças morfológicâs supra-mencionadas,

bem como a existência de colônias com seis unidades foram consideradas por ol¡veira & Burjack (no

prelo) como variações intra-específ icas.

Distribuição estrat¡gráfica e geográfica: Esta espécie, restritâ até o momento à Bacia do Paraná, é

enôontrada nos níveis conespondentes ao Mesofrasn¡ano.

6. RESULTADOS DA ANÁL|SE PALTNOLóG|CA E DtSTRtBUTçÃO BTOGRONOESTRATTGRÁF|-

cA DOS ACRTTARCA$ S. Í_" NOS PAçOS E AËLORAMENTOS ESTUÐADOS

6.1. Nos poços

Para os 14 poços analisados, tanto o resultado do estudo palinológico quanto a distribu¡ção

biocronoestratigráfica das espécies de âcritarcas s, /. analisadas såo âpresentados nas F¡gs. 16 a 19.

6.2. Nos afloramentos

Para o materìal de superfície, estes dados são apresentados alravés de tabelas somenle

para as seções aflorantes que possuem espessurâ igual ou superior a 50m, como é o caso dos aflo-

ramenlos 07 e 28, ilustrados pelas Figs. 30 e 31. Para os demais, estes resullados são apresentados

para cada uma das amostras, como descrito abaixo.

As proposições de idade das associações de acr¡tarcâs s. /. encontradas, em cada uma das

amostras do material de superfície, são feitas âtravés da comparaçäo e conelação com as mesmas

associações registradas nos poços, conforme Fig, 34.

l0l
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Oli\æirâ. S. F Pal¡nolog¡a do De\,oniano da Eacia do Paraná

6.2.1, Flancos noroeste e norte - estados do Mato Grosso do sul e Mato Grosso

(Flgs. 10 e 1l)

(0f). RV-l-MS - Pedreira na cidade de Rio Verde do Mato Grosso do Sul, próximo ao hospital do
municípilr, afloramento com I 12m de espessura - 11 amostras.
- Amostras composlas por silt¡tos argilosos, cinza-esverdeados na base, passando a síltitos
arenosos e arenitos finos rumo ao topo. Das 1l amostras processadas, as 5 mais basais
revelaram-se férteìs, e as outras 6 estéreis, provavelmente por representarem os sed¡mentos do
topo, onde se mostram ma¡s grossos e alterados por oxidação, dificultando a preservação dos
pal¡nomorfos. As c¡nco amostras basais, que se apresentaram férteis, revelaram-se portadoras dos
seguintes acritarcas:

AM. 01 (base)
Palacanthus ledanois¡¡ B¡merga benson¡¡
cymat¡osphaera winder¡ Tyligmasoma alargadum.
Ev¡tt¡a remota

AM. 02 (0,50m da base)
B¡merga þenson¡¡ Tyl¡gmasoma alargadum
Multiplicisphaerid¡um tamusculosum Polyedryx¡um pharaonis
Polyedryxium fragosulum Mult¡plicisphaeridium ampliatum
Palacanthus ledanois¡¡ Cymat¡osphaera winder¡.

AM. 03 (1,50m da base)
cymatiosphaera w¡nderi Evittia remota
Tyl¡gmasoma alargadum Polyedryxium emþudum
B¡merga bensoni¡ Polyedryxiumfragosulum

AM. 04 (2,50m da base)
B¡merga benson¡i Çymat¡osphaera w¡nder¡.
Tyligmasoma alargadum

AM. 05 (4,00m da base)
Tyl¡gmasoma alargadum Palacanthus ledano¡s¡¡
Polyedryxium frãgosulum Navifusa bacillum
Bimerga bensonii Cymat¡osphaera windeti
Os acritarcas presentes nestas amoslras indicam idede ems¡ana,

4M.06 (5,00m da base),4M.07 (6,50m da base), AM.08 (8,00m da base), AM.09 (9,00m da
base), AM. l0 (10,00m da base) e AM. 11 (1lm da base)

Estéreis.

(02). RV-2-MS - Pedreira Barrerra Fiqueira, 3 Km a leste da cidade de Rio Verde do
[rato Grosso do Sul - 02 amostras - Buraco com 3m de profundidade.
- Amoslras constituídas po¡ folhelhos cinza-claro, bastante alterâdos. Somente uma das duas
amostras col etadas mostrou-se féñ¡1.

AM. 0l (base)
Estéril

AM. 02 (topo)
Ev¡ftia remota Palacanthus ledanoisii
Nav¡fusa bac¡llum Cordobes¡auruguayens¡s
Tyl¡gmasoma alargadum
Cymat¡osphaera w inder¡
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P al ac a nt h u s ledano¡ s i i
Cymat¡osphaera windei
Ev¡ttia remota

Bimerga bensoni¡
M uft ¡ pl¡cjs ph aer id i um ram u sc u I os u m
Polyedryx i um fragos u I u m
Palacanthus ledanois¡i

Cym at io s ph ae ra w i n d eri
Tyllgmasoma alargadum
B¡merga bensonii

Bimerga benson¡i
Tyl¡gmasoma alargadum

Tyligmasoma alargadum
Polyedryx¡um fragosulum
Bimerga bensonii

B¡merga bensonii
Tyl¡gmasama alargadum.

AM. 02 (0,50m da base)
Tyligmasoma alargadum
Polyedryx¡um pharcon¡s
M u lt ¡ p I ic is ph ae r¡di u m a m pl i at u m
Cym at ios ph aera w i n de r¡.

AM. 03 (1,50m da base)
Evitt¡a remota
Polyedryxium embudum
Pol yedryx ¡ umfra gos u I u m

AM. 04 {e,50rn da base}
Cy m at ¡ osph a e ra w ¡ nde ri.

AM. 05 (4,00m da base)
Palacanthus ledanoisii
Navifusa bac¡llum
Cymat¡osphaera winderi

Os acritarcas presentes nestas amostras indicam idade emsiana.

4M.06 (5,00m da base), AM.07 (6,50m da base), AM.08 (8,00m da base), AM. 09 (9,00m da
base), AM. 10 (10,00m da base) e AM. l1 (11m de base)

Estéreis.

(02), RV-z-MS - Pedreira Bane¡ra Fique¡ra, 3 Km a leste da cidade de
Mato Grosso do Sul - 02 amostras - Buraco com 3m de profundidade.
- Amostras constituídas por folhelhos cinza-claro, bastante allerados. Somente
amostras coletadas mostrou-se fér1¡1.

Rio Verde do

uma das duas

Evittia remota
Nav¡fusa bac¡llum

4M.01 (base)
Estéril

AM. 02 (topo)
C ym at ios ph ae r a w inde ri
Palacanthus ledanoisii

Tylígmasoma alargadum Çordobesiauruguayensis
Os acritarcas presentes nesta amostra indicam idade emsiana.

(03). RV-3-MS - Rodovia BR 163, trecho Rio Verde - Campo crande, Km 1 ,5
amostras
- Amostras compostas por siltitos arenosos, cinza-claros, com indícios de alteração.

02

AM. 0l (base)
l- sten I

AM. 02 (topo)
Estéril

(04). RV-4-MS - Rodov¡a BR 163, C¡dade de Rio Verde de
amostras
- Amostras const¡tuídas por folhelhos miúceos, c¡nza. Todas as
portâdoras de palinomorfos.

Mato Grosso/Ms - 04

4 amostrâs TevelaTam-se

tI7
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AM. 01 (base)
Palacanthus ledano¡si¡ Evittia remota
Tyl¡gmasoma alargadum Bimerga benson¡i

Tytigmaóoma atargadum AM' 02 (0'50m 
Effiur.utø rutirututu

Bimerga þensonii Ev¡tt¡a remota
cymat¡osphaera w¡nder¡ Polyedryx¡um embudum
Cordobesia uruguayensis

AM. 03 (1,00m da base)
T¡lygmasoma alargadum Cordobesia or¡ental
Bimerga benson¡¡ Mult¡pl¡cisphaerid¡um ramusculosun
Evittia remota Cymatiosphãera winderi

AM. 04 (2,00 da base)
Palacanthus ledanois¡¡ Bimerga benson¡i
Evittia remota Cordobes¡a uruguayensis
Tyligmasoma alargadum Polyedryx¡um fragosulum
Os acritarcas presentes nestas amostras ¡ndicam ¡dade emsiana.

(05). RD-s-MT- Rodovia BR 364, Km 150,8, Rondonopólis-Alto Garças/MS - 01
amostre
- Amostra composta por folhelhos esverdeados, mic'áceos e com indíc¡os de alteração.

AM. 01 (me¡o do aflormento)
Ëstéril

(06). DA-1-MT- Rodov¡â Dom Aquino -Campo Verde, Km 10 - 02 amostras
- Amostras compostas por arenitos finos e folhelhos síllicos, esverdeados, com indíc¡os de
alteração.

AM. 0l (base)
Estéril

AM. 02 (topo)
Estéril

(07). DA-2-MT - Rodov¡a Dom Aquino - Campo Verde, Km 19 - 10 amostras
- Este afloramento possu¡ aproximadamente 50m de espessura. As âmoslras coletadas são

const¡tuídas por folhelhos c¡nza-esverdeados e folhelhos sílticos, cinza, m¡c,áceos, com f¡nas

lenles de arenito fino, às vezes carbonosos, Das 12 amostras analisadas, somente uma, a do topo

não apresentou material, possivelmente, devido ao estado, relativamente, avançado de alteração

que apresentava.

O resultado da análise pal¡nìlóg¡ca deste afloramento e apresentado na F¡9. 30

Como mencionado anteriormente, os I primeiros metros deste aflÕramento säo portadores de uma

microflora indicadora de idade situada no l¡mite Givetiano/Frasniano e o restante, 42,0m rumo

ao topo, apresentam acritarcas indicadores de ¡dade eomesofrasn¡ana, Ëstes sed¡mentos já

tiveram esta mesma idade inferida por Ol¡ve¡ra ef a/. (1995).
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(08). CG-1-MT - Estrada para Cachoeira das Andorinhas, Km 01, voçoroc¿l no lado
d¡re¡to da estrada - Chapada dos Guimarães/MT - 03 amostras
- Amostras compostas por folhelhos c¡nza-claro, aparentando indícios de alteração.

AM. 01 (base)
Estéril

AM. 02 (1,00 da base)
Estéril

AM. 03 (2,00m da base)
Ëstéril

(og). 7sD-1-MT - Perfil Vassoural - Cónego rúoÍinhos¡/âssoural - Çhapada dos
Guimarâes/MT - 03 emostras
- Amostras constituidas por folhelhos, micâcéos, c¡nza.

AM. 01 (1,50m da base)
Muftiplícisphaer¡d¡um ramusculosum Ev¡tta remota
cymat¡osphaera w¡nderi Nav¡fusa bacillum
Pterospermella ret¡culata Duvernaysphaera angelae
Tunisphaer¡d¡um caudatum Polyedyxium embudum
Estiastra rhyt¡doa Polyedryx¡um fragosulum
Tyligmasoma alargadum Hapsidopalla sannemannii
Pol¡edryxium pharaonis Cordobesia oñental
Os acritarcas presentes nesta amostra indicam idade givetiana.

4M.02 (56,50m da base)
Estéril

AM. 03 (58,00m da base)
Estéril

(10).7SD-3-MT - córrego Jamacá - chapada dos Guimarães/MT - 01 amostra
- Amostra constituida por folhelhos sílticos, m¡c'áceos, c¡nza.

AM. 01
B¡merga bensoni¡
Polyedryx¡um embudum
Tyl¡gmasoma alargadum
Pt e ros pe rme ll a ret ic u I at a
Evittia remota
Tunisphaer¡dium caudat um
Nav¡fusa þac¡llum
Palacanthus ledano¡si¡
Polyedryx¡um pharaon¡s
Pte rosperme lla circ u mstr¡ at a
Polyedryxium lragosulum
Cymat¡osphaera w inder¡
M ult ipl¡c ¡sphaerid¡ um ampl ¡ at um
Os acrìtarcas presentes nesta amostra ìndicam idade emsiana para estes sed¡mentos

(11). 7SD6-MT - Cabeceira do Cónego Aldeia Velha - Chapada dos Gu¡marães/MT - 03

amostras
- Amostras compostas por folhelhos micáceos, cinza
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Palacanthus ledanois¡i Tyl¡gmasoma alargadum
Pterospérmelta reticutata Potyedryxium embudum
Os acritarcas presentes nesta amostra indicam ¡dade givetiana.

Polyedryx¡um ftagosulum
T un ¡s ph a e r¡d¡ um c a u d at u m
Navifusa bãc¡llum

Estiastra rhytidoa
Nav¡fusa bacillum

P al ac ant h u s le da no¡ si i
D uve rn ay s ph ae ra t e n u ¡c ¡ng u I at a
Pt e ros pe rm e I I a ret i c u I at a
Ev¡tt¡a remota
B¡merga benson¡i
M uft ipl¡c¡sphae r¡dium ram usc uloum

Pt e ros pe rme ll a ret ¡ c u I at a
Tyligmasoma alargadum
Est¡astra rhytidoa
Cymat¡osphaera w ¡nder¡
Polyedryx¡um embudum
stellinium oppidum
Tunísphaer¡d¡um caudatum

AM. 01 (nível 2,30m)
Cym at i os ph aera w inde ri
M ult¡pl¡císph aer¡dium ram usc ulosum
Est¡astra rhytidoa

AM. 02 (nível 3,25m)
Tunisphaeridium caudatum
C ym at ¡os ph a e ra w inde r¡

AM. 03 (nível 3,85m)
Tyl¡gmasoma alargadum
C ym at¡osphaera w ¡nde rí
Navítusa bac¡llum
Tun¡sphaer¡d¡um cadatum
Est¡astra rhyt¡doa
Stellinium oppidum

AM. o1 (1" Cachoeira )
Evittia remota
Medioc or pote con s P¡c u u s
Polyedryxium Pharaon¡s
D uvern a ys ph ae r a a nge I ae
M u lt ipl ic is ph aet idi u m ra m u sc u I os um
Nav¡fusa bac¡llum
Geron elegans

Evitt¡a remota Muftiplicisphaer¡d¡um ramusculosum
Os acritarcas presentes nesta amostra ¡ndicam idade givet¡ana,

os acritarcas presentes nesta amostra indicam idade correspondente ao Givetiano.

(12). 7SD-7-MT - chácara Monjolinho - cónego [/onjolo - 1" e 2u Cachoeiras -chapada dos
Guimarães/MT - 03 amostras
- Amostras composta por folhe lhos sílticos, mic¿iceos, de cor cinza.

Os acritarcas presentes nesta amostra, indicam idade givetiana.

AM. 02 ( 2" cachoeira)
Mult¡pl¡c¡sphaer¡d¡um ramusculosum Pterospermella ret¡culata
Est¡astra rhytidoa Cymat¡osphaera winderi
Os acritarcas presentes nesta amostra indicam idade givetiana.

AM,03 ( Chácara Monjolinho - folhelho Ponta Grossa)
Tun¡sphaerid¡um caudatum Est¡astra rhytidoa
Geron elegans Cymat¡osphaera w¡nder¡
Tyligmasôma alargadum B¡merga benson¡
Haps¡dopalla sannemannii Navifusa bacillum
Polyedryx¡um embudum Polyedryx¡um fragosulum
Pterospermella ret¡culata
Os acritarcas presentes nesta amostra ¡nd¡cam ¡dade givetiana.

(13). 11SD-2-MT - cónego Boca¡na/Laranjal - Chapada dos Gu¡marães/MT - 02 amostras
- Amostras compostas por folhelhos micáceos, cinza.

AM.0l (Folhelho do Córrego Bocaina Laranjal #20)
ÇÕrdobes¡a or¡ental Evitt¡a remota
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AM. 02 (folhelho no córrego Bocaina Laranjal)
Tyl¡gmasoma alargadum Polyedryx¡um fragosulum

P a I ac a nt h us I edan o is i ¡

Tyl¡gmasoma alargadum
Pterospermella heol
Polyedryx i u m fr agos u I um
Hapsidopa a sannemanni¡

Eviftia remota
Pterospermella ret¡culata

Palacanthus ledanois¡¡
D uve r n ay sph a e r a a nge I ae
D unaysphaera t en uicingulata
P ol yedr¡x¡ u m f rago s u I u m
Pterospermella reticulata
Cymat¡osphaera w¡ncleri
Ev¡tt¡a remota
Polyedryxium embudum

Pteros perme ll a ret ¡c u I at a
Navifusa bac¡llum
Tun¡sphaerid¡um caudatum
Evittia remota

Evittia remota
C y m at ¡os ph aera w í nderi
Pte ros pe rme ll a ret ¡c u I at a
Nav¡fusa bacillum
Polyedryxium pharaonis

Navífusa bac¡llum
Tunisphaer¡dium caudatum

Tyligmasoma alargadum
Polyedryxium fragosulum
Poyiedryxium pharaonis
B¡merga benson¡i
T u n i s ph aer¡ d¡ um c a u dat um
Nav¡Íusa bacillum
Muft ipl¡cisphaeridium ramusculosum
Est¡astra rhyt¡doa

Palacanthus ledano¡sii
D uve rn ay s ph ae r a a nge I a e
Nav¡fusa bacillum
Duvernaysphaera tenuicingulata

Duvernaysphaera angelae
Est¡astra rhytidoa
Haps¡dopalla sannemannii
M ult ¡ pl¡c ísphae r¡d¡um ra m usculosum

Os acritarcas presentes nestas amostras indicam ¡dade emsiana.

(14). llSD-3-MT - Cachoe¡la Aspiral - Cónego Jamacá - Chapada dos Guimarães/MT - 06
amostras
- Amostras compostas por folhelhos micáceos, c¡nza, que em alguns níveis moslram-se azulados,

AM. 01 (1,00m da base e aba¡xo da cachoe¡ra)

Tun¡sphaer¡dium caudatum W¡nwaloeusia disfracta
Os acritarcäs presentes nesta amostra, indic€m idåde givet¡ana para estes sedimentos.

AM. 02 (4,50m da base e abaixo da cachoeira)
T un ¡ s ph ae rid¡ u m c a u dat u m
Est¡astra rhytidoa
Pterospermella reticulata
Tyl¡gmasoma alargadum
Polyedryx¡um pharaon¡s
Os acritarcas presentes nesta amostra ¡ndicam ¡dade g¡vetiana.

AM. 03 (6,00 da base e abaixo da cachoeira)
Polyedryxium pharaon¡s Polyedryxium embundum
Cymat¡osphaera w¡nder¡ Duvernaysphaera tenu¡c¡ngulata
Evittia remota Tun¡sphaeridium caudatum
Duvernaysphaera angelae Mult¡plícisphaer¡dium ramusculosum
Polyedryxium fragosulum Geron elegans
Palacanthus ledanoßi¡ Est¡astra rhytidoa
Duvernaysphaera angelae
Os acritarcas presentes nesta amostra indic€m idade g¡vetiana.

AM. 04 (7,00m ba base e abaixo da cachoeira)

Os acritarcas presentes nesta amostra, indicam ¡dade g¡vetiana.

AM. 05 (26,00m da base e acima da cachoeira)
Estéril
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AM, 06 (27,00m da base e acima da cachoeira)
Esléril

(15). 11SD-9-MT - Mirante da Cachoeira Véu de Noivas - Châpâda dos Gu¡marães/MT - 04
amostras
- Amostias compostas por folhelhos micáceos, cinza-claro, mostrando ¡ndícios de alteração,

AM. 01 a 04
Todas estéreis

(16). 11SD-13-MT - Estrada para câsa dos padres - Chapada dos Guimarães/MT - 03 amostras
- Amostras compostas por folhelhos cinza, mostrando ¡ndíc¡os de oxidação.

AM" 01 a 03
Todas estéreis

(17). llSD-16-MT - Condomínio Mono das Esperanças - margem direita do Cónego Capão do
Boi -Chapada dos Guimarães/MT - 01 amostra
- Amostra composta por folhelhos micáceos, de cor c¡nza.

AM. OI
Evitt¡a remota Nav¡fusa bacillum
Pterospermella circumstriata Tyl¡gmasoma alargadum
Pterospermella reticulata Polyedryxiumfragosulum
Polyedryxium emþudum
Os acritarcâs presentes nesta âmostra ind¡cam idade ems¡ana.

(fg). 11SD-17-MT- Cabeceira do Cómego Jamacá - Chapada dos Guimarães/MT - 03 amostras
- Amostras compostas por folhelhos cinza.

AM. 01('l ,50m da base)
Ev¡ttia temota Polyedryxíum fragosulum
Tyligmasoma alargadum Palacanthus ledano¡s¡¡
B¡merga benson¡i Mult¡plicsphaerid¡um ampl¡atum
Os acritarcas presentes nesta amostra indicam idade ems¡ana.

AM. 02 (5,00m da base)
Ev¡ttia remota Nav¡fusa bac¡llum
B¡merga benson¡í Pterospermella reticulata
Polyedryxium fragosulum Tyligmasoma alargadum
Geron elegans Mult¡pl¡csphaeridium ampl¡atum
Os acritarcas presentes nesta amostra indicam ¡dade emsiana.

AM. 03 (5,00m da bese)
B¡merga benson¡i Polyedryxium tragosulum
Palacanthus ledano¡s¡¡ Pterospermella c¡rcumstriata
Tyl¡gmasoma alargadum Tunisphaerid¡um caudatu¡n
Os acntarcas presentes nesta amostra ind¡cam ¡dade equ¡valente ao Emsiano.

(19). llSD-18-MT - Fazenda Bocaina Cachoe¡ra Segredo - Chapada dos Guimarães/MT - 04
am ostras
- Amostras compostâs por folhelhos mic'áceos, cinza

AM. 01 (base - Faz. Bocaina)
Duvernaysphaera tenu¡cingulata Mult¡plic¡sphaer¡dium ramusculosum
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Pte ros p e rme I I a ret ic u I at a
T u n i sph a eri d¡ um c audat um
Navifusa bac¡llum
Estiastra rhyt¡doa
Palacanthus ledano¡s¡
Os acritarcas presentes nesla amostra indicâm idade givetiana para estes sedimentos

AM.02 (1,80m da base - Faz. Bacaina)
D uve rn a y s ph a era t e n u i a i ng u I at a
Cymat¡ospera w¡nder¡
Polyedryx¡um pharaonis
D uvernays ph ae r a ange I ae
Polyedryxium embudum
M ult i pl ¡c i s ph ae r¡di u m r a m u s c u I os u m

Nav¡fusa bacillum
Duvernaysphaera angelae
Pterospermella ret¡culata
M ult ipl¡cisph aer¡dium ram usc ulos um
D uvern aysph aera ten uic¡ngulata

Cym at ¡osp h a e ra w i nde ri
Tyl¡gmasoma alargadum
Polyedryxium pharaonis
Polyedryxium embudum

T u n ¡s ph aerid¡ u m c a ud at u m
Evitt¡a remota
Pt eros p e m e I I a ret ¡ c u I at a
P al ac ant h u s I e da no ¡s ¡ ¡

Polyedryxi um fragosol um
Est¡astra rhytidoa

Polyedryx¡um pharaonis
Tun¡sphaeridium caudatum
C ym at i os ph ae ra w i nde r i
Est¡astra rhyt¡doa

M u lt ¡ pl ic is ph a e r¡ d i u m r a m u sc u lo s u m
Polyedyxium embudum
Çymat¡osphaerc winder¡
T u n¡s phae r id¡ um c a udat u m
Pteros per m e I I a ret ¡c u I at a
P a lac ant h u s le d a noi s¡ ¡

Polyedryxium pharaon¡s

Os acritarcâs presentes nesta amostra indicam idade givetiana para estes sed¡mentos

AM. 02 (3,50m da base - Faz, Bocaína)

Os acritarc€s presentes nesta amostra indicam idade givetiana

AM. 03 (5,00m da base - Faz, Bocaína)
Duvernaysphaera angelae
Leiofusa pyrena
Ev¡ttia remota
Nav¡fusa bacillum
Estiastra rhytidoa
D uve rn a y sph a er a t e n u¡ c ¡ n g ul at a
Geron elegans
Ev¡tt¡a remota Tyligmasoma alargadum
Os acritarcas presentes nesta amostra indicam ¡dade givetiana.

(20). 11SÞ-1g-MT - Fâzenda Bocaína, Cachoeìra Segredo - chapada dos Gu¡marães
amostras
- As amostras deste afloramentos são composlas por folhelhos micáceos, c¡nza.

Cymat¡osphaera winden
Pterospermella ret¡culata
Evittia remota
Estiastra rhytidoa
Tilygmasoma alargadum
D¡ct¡ot¡d¡um cohora
Os acritarcas presentes nesta amostra ¡ndicam idade g¡vetiana.

AM.2 (6,00m da base - cachoeira segredo)
Pterospermella reticulata Estiastra rhytidoa
Ev¡tt¡a remota Polyedryxium fragosulum
Duvernaysphaera angelae Duvernaysphaera tenu¡cingulata
Cymat¡osphaera w¡nderi Polyedryxiun pharaon¡s
Polyedryxium embudum
Os acritarcas presentes nesta amostra indicam idade g¡vetiana.

AM. 0l (3,50m - Cachoe¡ra Segredo)
D uvern ay s ph aer a a nge I a e
Nav¡fusa bacillum
Polyedryxium embudum
Tun¡sphaeridium caudatum
Duvernays phae ra t e n uic ¡ ngulat a
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Os acritârcas presentes nesta amostra ¡ndicam idade givetiana.

AM. 4 (10,00m da base - Câchoeira Segredo)
Duvernaysphae ra tenu ¡c ingulat a
D uvem a y s ph ae r a a nge I ae
Pol yedrix ¡ um fragos u I u m
Ev¡tt ¡ a s p¡n uret ic u I at a
Os acritarcãs presentes nesta amostra indicam ¡dade givetiana"

(21). BG - 1 - MT - Saída da cidade de Bana do Garças - Cuiabá, BR 070, Km 03 - 04 amostras
- Amostras compostas por folhelhos e folhelhos sílticos, cinza-claro, com indícios de oxidação

AM. 01 a 04
Estéreis

6.2.2. Flanco nordeste - Estado de Goiás (Fig. 12)

(22). lV -l- GO - Rodoviâ lporá - lvolândia, Km 07 - 0l amostra
- Amostra composta por s¡lt¡tos cinza claro

Á,M" 01

Estéril

(23). lA - 2- Go - Rodovia Amonnópolis - Mont¡vidiu, Km 16,5 - 01 amostre
- Amostra composta por silt¡tos cinza claro

AM. 0l (base)
Estéril

(24). Al - 3- GO - Rodov¡a Amorinópolis - lporá, Km 01 - 03 amostras
- Amostras compostas por silt¡tos e folhelhos cinza.

M ult i pl ¡c ¡ s ph a e ridi u m r a m u sc u I os u m
Pt e ros pe rm e ll a ret ¡c u I at a
Est¡astrc rhß¡doa
T u nis phae r¡ d ¡ um c a u dat u m
Polyedryx¡um embudum

Palacanthus ledano¡s¡¡
Pterospermella ret¡culat a

AM. 3 (8,00m da base - cachoeira segredo)
Nav¡fusa bacillum
D uvem ay sph ae ra a n ge I ae
P a I ac ant h us I e danoisi i
P olyedryx i um fragos ul u m
Cymatiosphaera w inder¡

Estiastra rhytidoa
Pt er o s pe me I I a ret ¡c u I at a
T¡lygmasoma alargadum

AM. 01 (base da Fm. Ponta Grossa)
Estéril

AM. 02 (1,50m da þase)
Polyedryxí um fragos ulum
HaPs¡doqalla sannemannii

Bimerga bensoni¡
Os acritarcas presentes nesta amostra ¡ndicam ¡dade correspondente ao Emsiano.

AM. 03 (2,50m da base)
Estéril

(25). ll -4 -Go - Rodovia Go 060, lrecho lporá - lsraelândiâ, Km 2,8 - Estrada vicinal à direìta,
Km 6,7 - 0'l amostra
- Amostra composta por srltitos cinza claro, com ¡ndíc¡os de oxidaçåo.

AM. 01 (base da Fm. Ponta Grossa)
Esténl
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(26). PF - 5 -GO - Rodovia lporá-Caiapônia, Km 27,2 - margem do córrego do posto f¡scâl - 03

amostras
- Amostras compostas por folhelhos mic'áceos, cinza esverdeados

AM. 01 a 03 (leito do córrego)
Esf¡astra rhyt¡doa
Bimerga benson¡i
D uve rn a y s pha e ra a nge I a e
Os acritarcâs presentes nestas amostras ind¡cam ¡dade givetiana

(27). Pc - 6 - Go - Rodovia Palestina - Çaiapônia, Km 12 - 01 amostra

- Amostra composta por folhelhos miúceos, cinza.

Ev¡tti a s pin uret i c u lat a
Polyedryx¡um pharaonis

AM. 01 (meio do afloramento)
Nav¡fusa bac¡llum
Çy mat i o s P h ae ra w i nde r¡
P al ac a nt h us I e dan o ¡ s ¡ ¡

Ev¡ttia remota

AM. 01 (base da Fm, Ponta Grossa)
Haps¡doPalla sannemanni¡
TYligmasoma alargadum

AM 01 (base do afloramento)
C ordob es i a ur ugu a Y e ns is
Polyedryx¡ um fragosul um
Palacantus ledanoisi¡

AM. 02 (1,00m da base)
Pte r o s Pe r m e ll a c ¡ rc umt r ¡ at a
Bimerga bensoníí
Palacanthus ledanÒis¡¡
PtetosPermella ret¡culata
M ult ipl¡c isphaer¡d¡um am pl¡at um

Os acriatarcas presentes nesta amostra ind¡cam idade givetiana.

6.2.3. Flanco leste - Estado do Paraná (Fig. 13)

(?S)- JAG-1-PR - Fenov¡a Jaguariaiva - Jacârezinho, Km 2,2 a 6,6 - 31 amostras
- Amostras compostas, na maioria, por folhelhos mic'áceos, cinza, com níveis carbonosos e

algumas, por siltitos mic'áceos, cinza.
os resultados referentes a anál¡se palinológica deste perfil é apresentada na Fig. 31

(29). FN - 32 - PR - Rodovia PR 092, Km 231 ,5; trecho Jaguariaiva - Arapoti, base da Formação
Ponta Grossa - 01 amostra
- Amostra composta por s¡ltitos cinza

Stellin¡un opp¡dum
Polye dryx¡um fragos ul um
Polyedryx¡um pharaon¡s
Est¡astra rhß¡doa

Ev¡ttia remotã
P oly e dryx ¡ u m f ra gos u I u m

Cymat¡osphaera w inderi
Tyligmasoma alargadum
B¡metga benson¡i
Ev¡ttia remota

T un¡sph ae tiu m c a ud at um
Evittia remota
Polyedryxium fragosulum
Tyligmasoma alargadum
C ym at ¡os ph ae ra w ¡ nde r¡

Navífusa bacillum Pterospermella circumstr¡ata
Os acritarcas presentes nesla amostra ¡ndicam ¡dade ems¡ana.

(30). MJ - 2 - PR - Rodovia PR 092, trecho Jaguariaiva - Arapot¡, Km 226,5 - 14 amostras
- Amostras compostas por folhelhos, siltilos e folhelhos sílticos de cor cinza' micáceos,
apresentadÕ alguns níveis carbonosos.
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Os acritarcas presentes nesta amostra indicam idade emsiana.

Os âcritarcâs presentes nesta amostra indicam idade emsiana

C y m at i os phaera w in de ri
Evittia rgmota remota
Pte rospe rme ll a ret¡c ulat a
Pol ye dryx i u m f ragos u I u m

Ev¡tt¡a remota
Pol ye dryxi u m f r agos u I u m
Tyligmasoma alargadum

Palacanthus ledano¡s¡i
Tyligmasoma alargadum
Cordobes¡a or¡ental

Pterospermella ret¡culata
Tun¡sphaer¡d¡um caudat um
Polyedryxium fragosulum

AM. 03 (2,00m da base)
M ult i pl ¡c is ph aer¡ d¡ u m a m pl ¡ at u m
Tyl¡gmasoma alargadum
Tun¡sphaer¡dium caudatum
cordobe s¡ a u r u g u a ye n s i s

AM. 04 (4,00m da base)
Tyligmasoma alargadum

AM. 05 {6,00rn da base}
Tyligñasoma alargadum
Navifusa bacillum
Cordobes¡a or¡ental
Pte ros pe rm e I I a c i rc u m st r ¡ at a

AM. 06 (7,00m da base)
C ordobe s¡ a u ru g u a ye ns ¡ s
cym at ios ph ae ra w i n de r¡
Pterc s pe rme I I a ret ic u I at a

AM. 07 (9,40 de þase)
cordobesia or¡ental
Pt ero spe rme I I a ret ic u I at a
Ptero s pe rme I I a c irc u mst r i at a
Eimerga benson¡¡
Tunisphaeridium caudatum

AM. 08 (10,90 da base)
Po lyedryx i u m fra g os u I u m
Cordobes¡a uruguayensis

AM. 09 (11,60m da base)
Cordoþesia uruguayensis
Pte ros perm e I I a ret ¡ c u I at a
Ev¡lt¡â remota

AM. 10 (13,00m da base)
Tyligmasoma alargadum
Cordoþesia uruguayensis
Palacanthus ledano¡s¡

C y n at io sph a era w i nde ri
T u ni sph aeridi u m c a u d at um

Evitt¡a remota
P ol ye dryx¡ u m fragos u I u m
T unis ph a eri d i u m c a ud at u m
Pt e rospe rme I I a ret ¡ c u I ada
C ordob e si a u r ug u a ye ns is
Os acritalcas presenles nesta amostra ¡ndicam idade emsiåna

Palacanthus ledanois¡¡ Bimerga bensoni¡
Os acritarcâs presentes nestã amosträ indicåm ¡dade ems¡ana.

Palacanthus ledanois¡i
Cy m at i os ph aera w i nder¡
Cordobes¡a uruguayens¡s
Evittia remota
Ty I ¡ gm as orn a al a rg a d u m
Polyedryx¡um fragosulum
Os acritarcâs presentes nesta amostra indicam idade ems¡ana

Cymatiosphaera w¡nder¡
Pt e ros pe rm e I I a ret ¡ c u I at a
T unisph aer¡d¡ um c a udat um
Os acritarcâs presentes nesta amostra indicam idade emsiana

Os acritârcas presentes nesta amostra indicam idade emsiana.

AM. 11 (13,50m da base)
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B¡merga benson¡¡ Evitt¡a remota
Os acritarcas presentes nesta amostra ¡ndicam ¡dade emsiana.

M ult i plicis ph a e ridi um ra m u sc u los u m
Cordob e s ¡ a u ru g u a y e n s is
Ç y m at ¡o s ph ae ra w ¡n de ri

T un is pha e r¡d i u m c a u dat u m
Evitt¡a remota

Pte rospe me ll a c ¡rc u m st f ¡ at a
T u nis phae ridi u m c a u dat u m
Pte ros pe rm e I I a ret ic u I at a
Ev¡ttia remota

Ev¡tt¡a remota

Cy m at iosphae ra w i nde r¡
P olye d ryxi u m fra gos u I u m
Tyligmasoma alargadum

Geron elegans
Polyedryxium pharaonis
Cymatiosphaera w ¡nder¡

Tyligmasoma alargadum
Polyedryx ¡ u m frag os u I u m
Pt e ros pe rme I I a ret ic u lat a

AM. 12 (14,00m da bese)
P ol y edryx¡ u m f ragos u I um

AM. 13 (15,10m da base)
Polye dryxi u m fragos u I u tn
HapsidoPalla sannemanni¡
Çymat iosqhaera w inderi
c ordoþ es i a u r ug u a y e n si s

4M.01 (topo da Fm. Furnas)
Pt erosp e r m e I I a c irc un st ri at a

AM. 02 (þase da Fm. Ponta Grossa)
Polyedryxium pharaonis
T u n¡s ph ae r id¡ um c a u dat u m
Polyedryxium embudum

Pt e ros pe r m e I I a ret ¡c ul at a
Hapsidopalla sannemannii
P ol y e d ryx ¡ u m fra gos u I u m

Tyligmasoma alargadum Palacanthus ledano¡s¡i
Os acritarcas presentes nestâ amostra indicam idade emsiana.

(31). PISA-PR - Desvio para Pisa, Km 01, nas proximidades da cidade de Jaguariaiva - PR - 03
amostras
- Amostras compostas por silt¡tos cinza

Polyedryxium fragosulum Mult¡plicisphaer¡dium ampl¡atum
Os acritarcãs presentes nesta amostrã ¡ndicam ¡dade neo-praguiana.

Cordobesia uruguayensis Bimerga bensonii
os acritarcas p[esenles nesta amostra indicâm idade emsiana.

AM. 03 (base da Fm. Ponta Grossa)
Estéril

(32). MsD-1-PR - Rodovia PR 151, trecho Ponta Grossa - Palmeiras, Km 19,5, mârgem do Rio
Caniú, lado reito da rodovia - 04 amostras
- Amostras compostas por folhelhos micáceos, cinza.

AM. 01 (base do afloramento, vale do córrego)
Cymat¡osphaera winderi Tunisphaeridium caudatum
Evittia remota Dictyotidium cohora
Tyligmasomâ alargadum Ev¡ttia sommeri
B¡merga bensonií
Os acritarcas presentes nesta amostra ìndicam idade givetiana.

4M.02 (1,00 acima da anterior, vale do Córrego)

Evittia re¡nota Est¡astra rhyt¡doa
Os acritarcas presentes nestà amostra indicam idade givetiana.
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4M.03 (5,50m acima - vale do córrego)
Tyl¡gmasoma alargadum Pterospermella reticulata
Polyedryxium fragosulum Duvemaysphaera tenuicingulata
Cymatiosphaera w¡nden Tunisphaer¡dium cadatum
Os acritarcas presentes nesta amostra indicam idade givetiena.

AM. 04 (6,50m acima - vale do córrego)
Pterospermella.reticulata Duvernaysphaera tenuic¡ngulata
Tyligmasoma alargadum Polyedryx¡um fragosulum
Qymat¡osphaera winderi Estiastra rhytidoa
Tunisphaeridium caudatum
Os acritarcas presentes nesta amostra indicam idade givetiana.

(33). MSD- 2 -PR - Rodovia PR 151, Ponta Grossa -"¡ Palmeira, Km 16 - 03 amostres"
- Amoslras composlas por folhelhos cinza.

P oly e d ryx i u m fragos u I u m
D uve rn a ys p h a e r a t e n u ic i n g u I at a

AM. 01 (base do corte)
l:slen I

AM. 02 (1,50m da base)
Bimerga bensonii
Estiastra rhß¡doa
Duvernaysphaera ten u¡cingulat a

AM. 03 (2,20m da bãse)
Cy m at ios phae ra w inde r ¡
Cy m at ios ph ae ra de von ¡c a

Ev¡ttia remota
Tyl¡gmasoma alargadum
Tunisphaerid¡um caudatum
Pte ros pe rm e I I a ret i c u I at a
os acritarcas presentes nesta amostra indicam idade givetiana.

Tyligmasoma alargadum Tunisphaeridium caudatum
Os acritarcas presentes nesta amostra indicam idade givetiana.

(34). PG-l -PR - Rodovra BR 376, trecho Ponta Grossa - Londrina, Km 424 - 10 amostras
- Amoslras compostas por siltitos cinza, com níve¡s de folhelhos e arenitos finos.

AM. 01 (base do afloramento, acima dessa amostra há um þanco de arenito)
Material carbonizado

AM. 02 (1,00 m acima, depo¡s do aren¡to)
Evíttia sp¡nureticulat a Navifusa bacillum

AM. 03 (l,50m acima)
Material carbonizado

AM. 04 (mesmo nível dâ anterior)
Le¡lusa pyrena

llaterial carbonizado

AM, 05 ( 3,00m acima da base)
G orgon ¡s ph ae ri d i u m ret ic u lat um

Mu¡ta matéria amola

AM. 06 ( 4,50m acima da base)
lvlaterial cârbon¡zado.
l\¡uita matériâ amorfa.

AM. 07 ( 5,50m acima da base)
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Material carbonizado.

AM. 08 ( 6,50m acima da base)
Material carbonizado.

AM, 09 ( 7,50m acima da base)
Material carbonizado.

AM. l0 ( 9,00m ac¡ma da base)
Material carbonizado,

Os acritarcas L. pyrena e G. reticulatum, apesar de muito raros devido à oxidação, indicam idade
neog¡vetiana a frasniana para estes sed¡mentos, de acordo com Ol¡veira e¿ a/. (1995).

(35)- CT-z-PR - Rodovia Çastro -Tibagi, Km 60 - chegada à cidade de T¡bagi/ PR - 06 arnostras
- Amostras compostas por siltitos e folhelhos cinza.

4M.01 (esta amostra é um s¡lt¡to caletado dentro dos aren¡tos Furnas, próximo ao topo
dessa un¡dade).

Estéril

AM, 02 (porção basal da Fm, Ponta Grossa)

Polyedryx¡um pharaonis Cymatiosphaera winderi
Os acritarcas presentes nesta amostra indicam idade ems¡ana.

Év¡tt¡a remota
Polyedryx¡um pharaonis
Tunisphaeridium caudatum
Polyedryx ¡um fragos ul um
Bimerga benson¡¡
Os acritarcâs presentes nesta amostra indicâm idade emsiana.

AM. 04 ( 1,50m da base)
Estéril

AM. 05 ( 2,50m da base)
Estéríl

AM. 06 ( 3,50m da base)
Estéril

(36). EF-3-PR - Ferrovia Ponta crossa - Paranaguá, Km 238,95 - 05 amostras
- Amostras compostas por folhelhos cinza-esverdeados,

Tyl¡gmasoma alatgadum
Polyedryx¡ um fragos ul um

Pterospermella retic ulata
Polyedryx¡um fragosulum

Bimerga bensonii
Hapsidopalla sannemannii

AM" 03 (0,50m da base)
C y m at ios ph ae ra w in de r¡
Pte ros pe rm e I I a c i tc um st ri at a
M u lt ¡ p I ¡c is ph ae ri di u m a m pl i at u m
M u lt ¡ p I ic is ph ae ri di u m r a m u sc u I os u m

AM. 01 (base do afloramento)
Estéril

AM. 02 (1,00m da base)
HaPS¡doPalla sannemann¡i
Ev¡tt¡a remota

Tyl¡gmasoma alargadun
Os acritarcas presentes nestâ amostra ind¡cam idade ems¡ana.

AM. 03 {2,00m rra basè}
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Esténl

AM. 04 (3,00m da base)
Estéril

AM. 05 (4,00m da base)

(37). CA4-PR - Fenovia Ponta crossa - Paranaguá, Km 221 ,65 - 15 amostras
- Amostras compostas por siltitos cinza e folhelhos sílticos, cinza-esverdeados.

Tyl¡gmasoma alargadum Cymat¡osphara w¡nder¡
Os acritarcas presentes nesta amostra indicam idade ems¡ana.

P olye dryx ¡ u m f ragos u I u m
Cymat¡ophaera w¡nderi
Tunisphaeridium caudatum
Os acritarcas presentes nesta amostra ¡ndicam idade ems¡ana.

AM. 03 e AM. 15
Estéreis

(38). CWT'{6-PR - Rodovia Bom Retiro - São Domingos, Km 05 - 01 arnostra
- Amostra composta por folhelhos sílticos, mic,áceos, c€¡rbonosos, de cor cinza

AM. 01 (Ponta Grossa, acima do Membro T¡bagi)

Pte rosper m e I I a c i rc u m st ri at a
Ev¡ttia rcmota
Bimerga bensonii

Tun¡sphaerid¡um caudatum
Geron elegans

AM. 02 (2,00m da base)
Pt e ros pe m e I I a ret ic u I at a
Palacanthus ledanois¡i

D uve r n ays p h ae r a a nge I ae
Eviltia sommeri
Navifusa baci um
Obs.: Matenal cârbanizado.
Os acritarcas presentes nesta amostrâ ind¡câm idade givetiana.

(39). CWT{7-PR - Rodov¡a Bom Retiro - São Domingos, Km 12 - 01 amostra
- Amostra composta por silt¡tos cinza claro.

AM. 01 (base do afloramento)
Polye dryxi u m Íra gos u I u m
P al a c a nt h u s I e dan o¡ s¡ i
M u lt ¡ pl¡c i s ph ae ri d ¡ u m ra m u sc u I as u m

Polyedryxium embudum
P olye dryx í u m fra gos u I u m

AM. 0l - Acima do Membro T¡þagi
Tyligmasoma alargadum
Pt erospe rme la ret ¡c ulata

Polyedryxium fragosulum Est¡astra rhyt¡doa
Os acritarcas presentes nesta amostrâ indicam ¡dade givetiana.

(40). CWT48-PR - Rodovia Bom Retiro - São Dom¡ngos, Km 20 - 0l amostra
- Amostra compostã por siltitos esbranquiçados e bioturbados.

AM. 01 - Ponta Grossa aba¡xo do Mb. Tibagi
Estéril

(41). CWT49-PR - Rodovia BR 376, trecho Ponta crossa - Apucarana, Km 30 - 0l amostra
- Amostra const¡tuida por siltttos cinza-cìaro.

AM. 01 - Ponta Grossa acima do Mb. Tibag¡
Fstéril
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(42), CWT-13-PR - Rodovia BR 376, trecho Ponta Grossa - Apucarana, Km 52 - 0'l amostra
- Amostra constituída por folhelhos cinza-escuro, míc'áceos e carbonosos.

AM. 01 - Ponta Grossa ac¡ma do Mb. Tibagi
Tyl¡gmama alargadum Pterospermella crass¡marginata
Est¡astía rhytidoa cymatiosphaera winderi
T un ¡s ph a e r¡ di um c a udat u ñ
os acritarcas presentes nesta amostra indicãm idade neo-givetiana.
(43). CWT-í4-PR - Rodovia BR 376, lrecho Ponta Grossa - Apucarana, Km 75 - 01 amostra
- Amostra composta por folhelhos cinza, micáceos, com finas lentes de arenitos f¡nos,

AM. 01 - Pontã Grossa äcima do Mlt' T¡beEi
Estéril

(tl4), CWT-16-PR - Rodovia BR 376, trecho Ponta Grossa - Apucarana, Km 77 - 01 amostra
- Amostra composta por folhelhos cinza.

AM. 01 - Ponta crossa acima do Mb. T¡bag¡ (abaixo da Grupo ltararé).
Estéril

(45). CWT-34-PR - Rodovia PR 151, trecho T¡bagi - Ponta Grossa, Km 43 - 03 amostras
- Amostras compostâs por folhelhos cinza-escuro, micáceos e betuminosos.

AM, 01- base da Formação Ponta Grossa
Cymatiosphaera winder¡ Pterospermella circumstriata
Tyligmasoma alargadum Palacanthus ledano¡s¡i
Bimerga benson¡¡ Eviftia remota
Polyedryxiurn pharaon¡s Tunisphaer¡dium caudatum
Pte ros pe rñe I I a ret ic u I at a
Os acrilarcas presentes nesta âmostra ind¡cam idade emsiana.

4M.02 - Porção média da parte basal da Formaçäo Ponta Grossa (7m acima da AM.o'l).
Tun¡sphaeridium caudatum Cordobesia uruguayens¡s
B¡merga bensonii cordobesia oriental
Cymat¡osphaera winderi Tyligmasoma alargadum
Poliyedryxium fragosulum Evittia remota
Os acritarcas presentes nesta amostra indicam idade emsiana.

AM. 03 - Base do Mb. Tibag¡
Estéril

(46). PS-13-PR - Rodovia PR 092, trecho P¡raí do Sul - Ventania, Km12 - 01 amostra
- Amostra composta por s¡lt¡tos cinza-claros

AM. 01- (siltito Furnas)
Estéril

(47). W-Z-PR - Rodovia BR 376, trecho Ponta crossa - curitiba, Km 519 - 02 amostras
- Amostras compostas por siltitos cinza-claros e micráceos

AM. 01 - folhelho Ponta Grossa - nas prox¡midades do Parque de Vila Velha
Polyedryxium fragosulum Tunisphaer¡dium caudatum
W¡nwaloeusia d¡stracta Tyligmasoma alargadum
Polyedryxium pharaon¡s Multipl¡c¡sphaer¡d¡um ampl¡atum
Os acritarcas presentes nesta amostra indicâm idade emsiana.
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AM.02 - folhelho Ponte Grossa - nas proximidades do Parque de Vila Velha - 1,5m acima da
AM.01.

Pol ye dryxi u m fragos u I um
Evittia rçmota
Palacanthus ledano¡s¡¡
M u lt i pl¡c ¡s ph ae r¡di u m a m p I ¡ at u m
Os acritarcas presentes nesta amostra indicâm idade emsiena.

6,2.4. Flanco Sul - Departamento de Durazno - Uruguai (Flg,14 )

(¡t8). PE-URU-l - Blanquillo Oeste-Durazno - 03 amostras
- Amostras compostas por arenitos finos e siltitos c¡nza-claros, mic.áceos

4M.01 - Formação Cerrezuelo
Estéril

AMs. 02 e 03 - Formação cordobés
Estéreis

(49). PE-URU-2 - Custera Blanquillo - Durazno - 0Z amostras
- Amostras compostas por arenitos f¡nos e siltitos cinza-claros, misáceos.

AM. 0'l - Formação cerrezuelo
Estéril

AM. 02 - FÕrmåçåo Cordobés
Estéril
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7, COMPARAçÃO ENTRE AS ASSOCIAçÖES DE ACRITARCAS ANALISAÞAS COM OUTRAS

Ánens ruo BRAsTL E No MUNDo

No Erasil, os estudos relativos aos acritarcas s. /. ainda são muito ¡ncip¡entes, Na Fig. 32

nota-se que a grande maioria das espécies já conhecidas foram registradas pela primeira vez por

Olive¡ra (1991) e no presente trabalho. Das formas aqui identific€das e anteriormente descritas,

apenas 16 são comuns àquelas encontradas na Bac¡a do Pamaíba, 08 nas bacias do Amazonas e

Sol¡mões e 06 na Bac¡a Tucano-Jâtobá. Estes números são ainda muito reduz¡dos d¡ante da r¡queza

em sedimentos propícios para esta finalidade em nosso pais. conseqüentemente, tal escassez de

dados tomâ bastante superficial uma conelação entre sedimentos de mesma idade nas bacias

paleozó¡cas brasileiras. contudo, é de se esperar que os gêneros e espécies encontrados na Bacia

do Paraná estejam, também, presentes nas demais bacias brasile¡ras e nos diversos sít¡os

deposicionais representativos da sedimentação devoniana, uma vez que destas áreas, através de

conexões marinhas a partir do Mesodevoniano é amplamente aceitável.

os acritarcâs s. I aqui anal¡sados säo comparáveis, mesmo que superficialmente, às zonas

O, P, Q, R e S de Müller, sugendas por Brito (19674 e 1967b) para os sedimentos de idade

conespondente ao Emsiano a Frasniano da Bacia do Pamaíba. Podem, também, ser comparadas às

cenozonas Margachrtina catenaria (Prâguiâno), Tyligmasoma alargadum (Emsiano), Ramoch¡t¡nâ

ramosl (Eifelianol, Alpenachitina eisenacki (c¡vetiano) e Sphaerochitina /uc,anol (Frasn¡ano),

propostas por Ouadros (1982 e 1985) para as formaÉes ltaim, Pimenteira e Cabeças da Bacia do

Pamaíba e Formações Maecuru, Ererê e Membro Barreirinha da Formação Curuá da Bacia do

Amazonas, respectivamente. Várias destas datações estão desatualizadas, segundo Melo (lnf.

verbal).

Com relação a outras áreas da América do Sul, os acritarcâs estudados são comparáveis às

formas de idade givetiana a frasniana da Bacia do Noroeste, Província de Salta, na Argentina

(Barreda, 1986) e Paraguai - Bacia do Chaco (Pöthe de Baldis, 1974 e 1978), Podem ainda ser

comparados às associações de idade conespondente ao Eifeliano a Fameniano da Bacia do chaco,

Paraguai (Ol¡ve¡ra, 1995) e Emsiano a Franiano da Bolívia (Kimyai, 1983, Wood, 1995 e lsacson,

1996)

Nas F¡gs. 32 e 33 percebe-se que, gloÞalmente, o paleomicroplâncton de parede orgânicâ

aqui estudado, apesar de apresentar várias formas exclusivas, até o momento, da Bacia do Paraná,

pode, no enlanto, ser perfe¡tamente comparado, pela notável similandade a nível específico, com as

associações de idade eodevoniana dâ Formação Haragan, Oklahoma, E. U. A. (W¡cander, 1986);

givetiana da Fo¡maÉo Sil¡ca, Ohio, E. U. A. (Wcander & Wood, 1981); eodevon¡ana do Dolomito de

Kentucky, E. U. A. (Wood & Clendening, 1985). Pode, também, ser comparada às formas do

Neodevoniano (Frasniano) da Formação Lime creek, lowa, Ë. U. A (Wcânder & Playford, 1985). No

canadá, há semelhança com as formas do lvlesodevoniano da Bacia de l\4oose River, ontário

(Playford. 1977) e, finalmente, com aquelas da região de Alberta, descritas por Legault (1973), todas

na Améncâ do Norte.
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Figura-texto 334 - Abreviaçöes das localidades e bilbliografia consultada'

AC - Alþerta, Canadá (Stapl¡n,1961; Nautyial, 1977).

AF - Anjou, França (Moreau-Benoit, 1974).

AM - Bacia do Amazonas (Daemon & Contreiras, 1971; Brito, 1976; Quadros,1985)

AR - ProvÍncia de Salta, Argentina (Baffeda, 1986) e Formação Los Monos' Bacia

Tarija (ottone, 1996).

At, - Austrál¡a (Playford & Dring, 1981; Playford, 1981)

BE - Bélgica (Stockmans & Williére,1966, Mart¡n,1981; Martin, 1984; Vanguestaine e¿ a/., 1983).

BF - Boulonna¡s, França (Tougoudeau-Lantz, 1960; 1968; Deunff' 19664i Deunff '1980a, Le

Herissé & Deunff, 1988).

Bo - Bolívia (Kimya¡, 1983t Wood, 1995; lsacson, 1996).

BS - Bacia do Solimóes (Quadros, 1988).

ES - Noroeste da Espanha (cramer, 1964t Cramer & Diez, '1976),

FF - Finistére, Françâ (Deunff, 1980b).

cA - Ghana, África (Anan-Yorke, 1974; Bar & Riegel, 1974).

lO - loì ê, E. U. A., (Wc€nder & Playford, 1985).

KE - Kentucky, E. U. A. (Wood & Cledening, 1985).

LO - Líbia Ocidental (lVloreau-Benoit, 1984).

NY - Nova Yorke (Deunff & Evitt, 1968).

oC - Ontário, Canadá (Deunff, 1957; Legault, 1973i Playford, 1977; Wood' 1984)

oK - Oklaroma, E. U. A. (Loeblich & Wicander, 1976i Wcander, 1986)

oH - ohio, E. U. A. (W¡cander, 1974; Wcander & Wood, 1981; Wood, 1984; l\¡olyneux ef al,

1984i Wcander & Playford, 1985).

PA - Paragua¡ (Pöthe de Bâld¡s, 1974 e 1979i Ol¡veira, 1995),

PB - Bacia da Pamaíba (Brito, 19674, 1967b, 1967c; Quadros, 1982)

PO - Polônia (Gorka, 1974).

PR - Bacia do Paraná (Lange, 1967i Daemon ef al., 1967, Burjack & oliveira, 1989; ol¡veira, 1991

e nô presente trabalho.

SA - Sahara Algenano, África Oo Norte (Mâgloire, 19681 Jardiné et al., 1972, Moreau Benoit ef a/.,

1993).

TA - Tunísia, Áfric€ (Deunff, 19644; Deunff 1966b e Deunff, 1977),

TC - Tibet, China (Gao, 1986).

TE - ïennessee, E. U. A. (Wood, 1984).

TJ - Bâcia Tucano-Jatobá (Brito, 1965a, Brìto, 19761 Brito, 1978).

UR - Uruguai-Bacia do Paraná (Pöthe de Baldis, 1978 e no presente trâþalho)'

XC - Xnjìang, China (Li-Chang & Wcander, '1988).
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Ne África do Norte, as espéc¡es aqui regislradas podem ser corTelac¡onadas com as

associações de idade emsiana a frasniana, cofTespondentes às zonas A, B e C, descritas por Anan-

yorke (1g74) para os sedimentos de Ghana. É comparável, também, às formas descritas por Bâr &

Riegel (1974) para a Bacia de Keta, tamþém em Ghana. No Sahara Algeriano, são comparáveis às

zonas J, K, Lr a L¡ de Jardiné ef at. (19721, conespondentes ao Neopragiano a Eofameniano Nesta

mesma região, pode-se comparar aos acritafcâs ¡luslrados por Lanzoni & Magloire (1969), Jardiné ef

at. (1972) e Moreau-Benoit ef a/. (1993), de mesma idade. Na Líbia ocidental, podem ser

comparadas às formas descritas por Mofeau-Benoit (1984), l\ilassa & Moreau-Beno¡t (1985) e,

tarnþém, àquelas de Deunff (19604) para a Tunísia.

observando-Se a Fig. 32, nota-se que as associases microplanctônicas, de idade

neodevonianas, registradas na Bacia de camavon, Austrália, por Playforci & Dring (1981) e Playford

(1981), apresentâm pouca simtlaridade, apenas 5 espécies comuns, quando comparadas as

aSSOCiaÉes encontradas nos OUtroS continentes. lsso, provavelmente, esta relacionâdo com o

carater endêmico da microflora australiana.

Apesar de possu¡r um grau de similandade relativamente þaixo com as associações descriias

para o continente europeu, os palinomorfos aqui estudados podem ser comparados às formas

descritãs para a região de Eoullonnais, França, por Deunff (19804) e Le Henssé & Deunff (1988)l

Espanha, por cramer (1964); Bélgica, por lvartin (f9S1 e 1984) e Vanguestaine ef ai. (1983). Nestâ

última iocâlidade, a grande maioria das espécies registradas em sedimentos do NeodevonianÔ

atingem o Fameniano, o mesmo ocorendo na Bacia do Pâfaná, onde foram registradas formas

diagnósticâs deste estágio em testemunho do poço 2 - O - I - PR.

8. CORRELAçÃO BIOCRONOESTRATIGRÁFICA ENTRE OS POçOS E AFLORAMENTOS

A conelação b¡ocronoestratigráfica entre os 14 poços e os 48 afloramentos analisados (Fig

34) foi efetuada utilizando-se os poços RSP-1 e z-AG-1-MT como referenciais por possuírem maior

número de amostras estudadas e por apfesentarem maior quantidade de espécies distribuídas ao

longo das pilhas sedimenlares.

O comportamento bioestratigráfico das espécies, nos diversos poços analisados mostra que

há certa diferença na amplitude vert¡câl de determinadas formas. Estas diferenças, muito

provavelmente, está associada à pobre amostragem real¡zada em alguns poços' onde a grande

presença de intrusões magmáticas metamorfiza os sedimenlos e, conseqüentemente carbonlza a

matéria orgânica. Além dìsso, podem a¡nda estar relacionada àS modìf¡caçöes (parâmetros

ambientais) sofridas no meio amb¡ente àquela época.

Na conetação rcalizada (Fig. 34), adotou-se como dafum o l¡mite G¡vetiano/Eifel¡ano, por

representaT a base de um evento transgressivo muito bem cafacterizado biocronoestrat¡graficâmente

rìa Bacla do paraná e facilmente reconhecido, tanto com relaÉo aos palinomorfos quanto pela

litologia.
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Os acritarcas s. /., apesar de representarem um grupo ainda pouco estudado no Brasil,

mostram-se bastante úteis para correlação entre estralos quando são devidamente classificados.

Outra vEntagem é que possuíam háb¡to planctônico, facil¡tando sua ampla d¡stribuição geográfic€.

9. IDADE

Propor a idade relativa das associações estudadas const¡tuiu-se numa tarefa bastante difícil

frente à escâssez de estudos referentes a acr¡tarcâs s./., pnncipalmente em nosso país. Oliveira

(1991), em sua dissedação de mestrado, efetua a revisäo taxonômica e bioestmtigráf ica de várias

espécies anteriormente registradas nas bacias do Pamaíba e Amazonas. Nestas bacias, alé o

momento, os estudos relac¡onados a zoneamentos e datações relat¡vas, tendo por base os acritârcas,

mostram-se comparativamente mais avançâdos, E, a grande maioria das espécies registradas na

seqüência sed¡mentar aqui analisada são citadas pela primeira vez por Burjack & Oliveira (1989),

Olive¡ra (1991), Oliveira & Burjack (1996) e Burjack & Ol¡veira (no prelo) para o flanco NW da Baciâ

do Paraná, e somente uma é inéd¡ta.

como estes microfósseis são considerados cosmopolitas é possível conelâcionar as formas

aqui identificadas com as de outras regiões, descritas na literatura estrangeira, que aprôsentem

maior sim¡lâridâde em termos pâleomicrôfloríst¡cos, na tentãt¡va de propor idade dos mesmos.

A¡nda que, no geral, considerados cosmopolitas, constata-se que alguns faxa podem exibir

um certo prov¡ncial¡smo. lsto é evidenciado pela restriçâo de determinados gêneros e espécies, até o

momento, em certas regiões geográficas, inclusive na Bacia do Paraná. Este endemismo de cerlos

taxa que poderia vir a ser um fator l¡mitante na ut¡lizaçåo de bibliografia estrangeira com vistas à

coreiação e datação de associações palinológicas, contudo não a inviabiliza devido ao carater

cosmopolita do qrupo.

O endemismo de determinadas formas pode estar d¡retamente relacionado à alterações nos

parâmelros físico-quim¡cos ambientais (temperatura, salinidade, turþidez da água, etc.), diante das

quais várias espécies podem mostrar-se sensíveis. Por outro lado, o aparente provincial¡smo de

certos acritarcas s./. pode estar relacionado ao pequeno volume de traþalhos relativos a estes

microfósseis em d¡versas áreas do mundo, ou, ainda, ser decorência da seleção, por grande número

de pesquisadores, de somente alguns taxa com vistas ao lrabalho estrat¡gráf¡co, desconsiderando-se

a assoc¡ação como um todo.

observando-se as tabelas de distribuiçäo vertical das espécies (Figs. 10 a 29), percebe-se

que algumas formas apresentam pequenas diferenças em suas distribuições verlicais na conelação

entre os 14 poços estudados. Estas diferenças, observadas no pos¡cionamento bioestratigráfico das

espécies, pode ser ainda maior quando esta comparação é feita entre diferentes bacias na Amérìca

do Sul e outras, dispersas nos diversos continentes. Por esta razão, é importante levar em

conslderação o rânge bioestratigráfico mundial das espécies e as similaridades paleomicroflorísticas

entre as diversas áreas, na tenlativa de propor uma idâde, a majs aproximada possivel para uma

associação de acrìtarcâs s.l, Com esta finalidâde foi confeccionada, para este trabalho, uma tabela

de distribuição mundial dos acritarcâs s. /. (Fig. 33).
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Soma-se a essas dificuldades a quase total ausência de zoneamentos efetuados

exclusivamente com base em acritarc€¡s s.¿, que possam se representativos de padrões locâis e/ou

regionais. No Bras¡l somente existem os zoneamentos propostos por Quadros (1982 e 1985) para as

becias do Pamaíba e Amazonas. Contudo, estes zoneamentos foram efeluados utilrzando-se

espécies de acritarcas em conjunto com quitinozoários, sendo que estes últimos foram considerados

mais importantes na def¡niçáo das cenozonas propostas por este autor.

Quadros (op. crf.) estabeleceu o seu modelo com base nos trabalhos de Cramer (1964),

soþrô quitinozoários e acritarcâs da Espanha; Lanzoni & Magloire (1969) que apresentam um

zoneamento baseado em esporos e algumas espécies de acritarcas para o Sahãra Algenano; Jard¡né

et al.(1972), que estabelecem os limites entre Siluriano/Devon¡ano e Neodevon¡ano da Europa

util¡zando acritarcas e, f¡nalmente, Jârd¡né ef al. (19721, que estabeleceram um zoneamento

fundamentado exclus¡vamente em acritarcâs para a seqüênc¡a paleozóica do Sahara Algeriano.

Deve ser ressaltado que Quadros (1982 e 1985) utilizou em seu s¡stema de biozoneamento,

preferencialmente, espéc¡es de acritarcas comuns às áreas comparadas e correlacionadas, além de

formas, até aquela época, exclusivamente bras¡le¡ras, ta¡s como Ev¡tt¡a sommer¡ e Pseudolunul¡d¡a

imperatrizensis.

Em termos mund¡ais, o zoneamento proposto por Jardiné ef al. (1972t para a seqüênc¡a

paleozó¡cå do Sahara Algeriãno na África é o único a util¡zar somente acritarcas para caracterizaÇåo

das zonas, Portanto este zoneamento é o único referencial út¡l para aux¡liar na definição dos estág¡os

e no estabelecimento dos limites entre os mesmos.

Para a defrnição da idade dos sedimentos analisados, os poços 2-AG-1-MT e RSP-1 são

utilizados tamþém como seções de referência, por possuírem maior número de amostras e por

exibirem maior quanttdade de espécies ident¡f¡cadas. Além disso, esle últ¡mo poço encontra-se com

sua rdade def¡nidâ com base nos esporos (Loþoziak et a/., 1988) e nos acritarcas (oliveira, 1991). o
poço 2-AG-1-NIT, também, encontra-se com sua porçáo basal datada por Loboziak ef a/. (1995),

com base nos miósporos, o que permite comparações, uma vez que os palinomorfos oconem juntos.

As idades propostas por Loboziak et at (1988) e Loboziak e¿ a/. (1995) estribam-se nas zonas

estabelecidas por Streel et at. (9A7') para as regiões da Ardeno-Rnânia, na Europa. Este

zoneamento, por sua vez, teve como suporte as zonas conodonles descritas por Weddige (1977),

que foram intemacionalmente reconhecidas e utilizadas na def¡niçåo do Periodo Devoniano por

Oliver & Chulpac (1991 ).

os níve¡s ma¡s basa¡s da seqüência devoniana, conespondentes aos sedimentos da

Formaçåo Fumas nos poços estudados, revelaram-se estéreis para acritarcas s. /., possivelmente,

por terem sido depositados em ambiente sob maior influência continental. Contudo, Loboziak ef a/.

(1995) identificaram nos níveis conespondentes à porção superior da Formação Fumas, no poço 2-

CN-1-SC, testemunho 23, entre 1455 -1457m, uma associaçäo de esporos composta por formas de

pequeno tamanho. Dentre elas, esIão: D¡ctyotriletes e¡nsiens¡s, D. cf. granulatus, D¡bol¡spotítes cf.

verrucatus, Am¡cosporites sp., Chel¡nospora cf. casslcu/a e c. cf. retorr¡da.

Segundo Loboziak et at. (op. clt.), â presença destas espéoes de claro significâdo

bioestratigráfico somada à ausênsia de Emphanispor¡tes annulafus e Brochotriletes bellatulus, cúlo
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aparecimento define a base da zona de Oppel annulafus- bellatulus (AB), situada próximo ao l¡mite

Emsiano/Praguiano, levaram os autores a restringir a ¡dade deste intervalo ao Eopraguiano. Além

disso, considerando a ¡dade praguiana, também, foi atribuída por D¡no & Rodngues (1995) aos

sedimentos aflorantes, representativos da porção mais superior da Formafro Fumas, na região de

Jaguariaiva, PR.

Amostras de superfície, conespondentes ao topo da Formação Fumas, coletadas no

aflorâmento 31(1) F¡9. 13, onde existem lentes de s¡ltitos intercaladas aos arenitos, apresentaram os

acritarcas Pterospermella circumstriata, Multiplicisphaer¡dium ampliatum, Ev¡ttia remota e

Polyedryx¡um fragosulum. Esta associação apresenta similaridade cÐm o paleomicroplâncton de

idade gediniana, descrito por Loeblich & Wcander (1976) e W¡cander (1986) para a Formação

Haragan, Oklahoma, E.U.A., e com as formas incluídas nas zonas J e K, de idade praguiana a

emsiana definidas por Jardiné et at. (1972J para o Saharâ Algeriano, África oo Norle. Esta

semelhança é devida, pnncipalmente, à presença das espécies P. circumstr¡ata e M. ampliatum

restritas, até o momento, ao Praguiano a Emsiano. As demais espécies presentes neste intervalo

possuem mâior amplitude bioestratigráfica, oconendo tanto em tenenos mais ant¡gos, como

Siluriano, quanto mais jovens, como Frasniano.

A espécie P. tragosulum, apesar de atingir o Frasniano, tem seu registro mâis antigo restrito,

até o momento, ao Neopragu¡ano de Ontário, Canadá, (Plâyford, 1977). Além disso, a ausência das

espécies Cymatiosphaera winderi, Navifusa bac¡tlum e Palacanthus ledanoís¡i, no nível em questão,

sugere idade conespondente ao praguiano para estes sedimentos, uma vez que tais formas têm seu

prime¡ro aparecimento no Eoemsiano na Bacia de Moose River, Ontário, canadá, (Playford, 1977);

no sâhara Algenano, África oo Norte (Jardiné et at, 1972)i em Ghana, na África ocidental (Anan-

Yorke, 1974) e na Bacia do Amazonas (Quadros, 1985). Estes taxons são bastante comuns nos

níveis basa¡s da Formação Ponta Grossa, na Bacia do Paraná, considerados de ¡dade emsiana.

Em amostras deste mesmo afloramento (31), Dino & Rodrigues (1995) identificaram diversas

espécies de esporos e algumas de acritarcas, as quais não foram observadas em nosso material.

Entre os esporos incluem-se Brochotriletes foveolatus, D¡ct¡otr¡letes ems,ens/s, D. subgran¡fer,

RetusoiflTefes maculatus, Emphanisporites rotatus, E. micrornatus e synor¡spor¡tes venucatus e os

acritarcas Schizocystia p¡losa, Sch¡zocyst¡a sahar¡ca, Tetraletes granulatus e T. variab¡l¡s.

Baseados, exclusivamente, nos esporos, Dino & Rodngues (op. cÍ,) determinam idade

praguiana para estes sedimentos. Dessa maneirã, considera-se que pelo menos o topo da Formaçáo

Fumas tenha-se depos¡tado durante o Eodevoniano (Praguiano), podendo em algumas localidades

ser contemponânea à deposição dos pe tos Ponta Grossa, como observado na Fig. 34 e já

menc¡onado por Lange (1967) e Daemon et a/. (1967),

A porção mats basal da Formação Ponta Grossa, corespondente aos níveis s¡tuados entre

1419,90 -1423,50m, testemunhos 21 e 22 1ø poço 2-CN-1-SC, na Sub-bacia de Apucarana e 1400-

1403m, testemunho 18, no poço 2-AG-1-NIT, na Sub-bacia de Afto Gârças revelou-se portadora das

espécres Pterospermella circumstriata, Muft¡plicisphaer¡d¡um ampl¡atum, Tyl¡grñasoma alargadum,

Evítt¡a remota, Polyedryxium fragosulum, Polyedryxium pharaonis, Polyedryxium embudum,

Haps¡dopalla sanneñannii, Polyedryxium embudum e Palacanthus ledano¡s¡i, Cymat¡osphaera w¡nder¡



olr\Þira, S. F do De\^rniâno da Bâciâ do Psrâná

e Bimerga benson¡¿ Estâs espécies ¡nd¡cam idade correspondente ao Praguiana a Emsiano, de

acordo com as similaridades cronologia observada entre a dislriþuição bioestratigráfica desta

assoc¡açáo nos níveis da unidade em questão e a distribuição biocronoestratigrafia mundial das

mesmas, observada na Fig. 33.

Os niveis 1400-1403m, testemunho 18, do poço 2-AG-1-MT e 1422,50 - 1423,50,

lestemunho 22, do poço 2-CN-1-SC säo portadores das espéc¡es T, alargadum, E- remota, B.

benson/T, P. circu,7],str¡ata, M. ampl¡atum, P. fragosulum, P, pharaon¡s, e C. w¡nder¡ indicatrvas do

Eodevoniano (Pragu¡ano â Emsiano). A exemplo do que já foi exposto, a presença destes toxons e a

ausência N. bacillum, H. sannemannii e P. ledanais¡i, espéc¡es, cujos primeiros registros indicâm de

¡dade conespondente ao Emsiano, lavorece a atribuição de idade, provavelmente, neopraguiana

para estes níveis. Contudo a presença da espécie C. winder¡ no testemunho 18 do poço 2-AG-1-MT

o pos¡ciona na base do Eoemsiano, possivelmente no l¡mile Ems¡ano/Pragu¡ano.

A espécie T, alargadum, presente no intervalo em questão, é descnta nas zonas R e S =

Neos¡luriano a c¡vetiano da Bacia do Pamaíba (Brito, 1967b), Siluriano do Sahara Algeriano, África

(Jard¡né & Yapaudjian, 1968; Jardiné, 1972 e Jardiné et al., 1977\. P. pharaonis é registrada em

sedimentos de idâde praguiana em Ontário, Canadá (Playford, 1977) e Ohio, E.U,A. (Wicander &

Playford, 1985). L bensoníi, descrita pela primeira vez no mesodevoniâno da Bacia do Paraná

(Ol¡veira, 1991)e Bolívia (Wood, '1995), é encontrada em grãnde quantidade nesta porçåo basal da

Formaçäo Ponta Grossa, associada às formas mais antigas.

As espécies H. sannemannii, P. ledano¡s¡i, C. w¡nder¡ e P. embudum observadas nos níveis

situados em 1419,90 -'1421,90m, testemunho 21 do poço 2-CN-1-PR ¡ndicam idade emsiana para

este intervalo, uma vez que elas têm seu primeiro registro no Eoemsiano na Bacia de Moose River,

ontáno, Canadá, (Playford, 1977)', no Sahara Algeriano, África do Norte (Jardiné et al, 1972), em

Ghana, África Ocidental (Anan-Yorke, 1974) e na Bacra do Amazonas (Quadros, 1985).

Pode-se, portanto, concluir, com base nos acritarcas, que os níveis conespondentes a

1422,5o-1423,59m, teslemunho 22 no poço 2-CN-1-SC e 1400-1403m seriam de idade equivalente

ao Neopraguiano. o testemunho 18, no poço 2-AG-1-MT de idade conespondente ao limite

Emsiano/Praguiano e o nível 1419,90-1421,90m, testemunho 21 do poço 2-CN-1-SC teria idade

atribuída à base do Emsrano

O trabalho de Loboziak ef a¿ (1995), referente aos esporos encontrados nestes mesmos

níveis da porção basal da Formação Ponta Grossa, oferece informaSes sobre a idade destes

sed¡mentos, o que agora nos poss¡b¡lita a aliar os dados fomecidos pelos acrìtarcas com aqueles

disponíveis soþre os esporos.

Loboziak et al. (op. c,t. ) observaram uma microflora composta pelos esporos D¡ctyotr¡letes

emslensts, D. cf. granulatus, Dibol¡spotites c'l. verrucatus, Amicospor¡tes sp., Chel¡nospora cf.

casslcu/a, C. cf. retorrida, Emphan¡sporites rotatus, Synor¡sporites tr¡pap¡llatus, Ðlborspofifes sp.,

Cymbospor¡tes sp., Dtctyotríletes sp. cf. Ð. r¡chardson¡¡ e C¡natriradites sp, cf. c. d¡aphanus.

Segundo os aulores, a presençâ destes taxons e a ausência de Enphanisporites ânnulâtus, espécie

indicatrva do Emsiano, favorece a atriþuiÉo de idade pré-emsiana para este intervalo.

t44
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Nota-se que há certa d¡screpância entre as idades fomecidas pelos acritarcas - Eoemsiano

(presente trabalho) e esporos - Neopraguiano (Loboziak ef a/., 1995) para os sedimentos encontrados

no interyalo 1419,9G1421,90m, testemunho 21 do poço 2-CN-1-SC. Esta d¡ferença pode estar

associada ao fato de Loboziak et al. (op.cit.\ terem se enganado ão posicionarem o testemunho 22

(situado entre.1422,50 - 1423,50m) em 1457,0m, intervalo que pertence ao testemunho 23,

Formação Fumas, de idade eopraguiana, como discutido anleriormente,

Os níveis biocomelatos encontrados imediatamente sÕtopostos aos de idade

neopraguiana/eoemsiana, conespondentes à porção mais basal da Formação Ponta Grossa, estão

presentes nos poços: z-AG-1-MT, entre 1aoo-1402m, testemunho 17; 2-AP-1-PR, entre 3651-4051m,

testemunhos 31 a 34; 2-O-1-PR, entre 1396,50-1630m, testemunhos 19 a 21; 1-R-1-PR, entre

'1463,70-1432m, testemunhos 19 e 20; La Pâloma, entre140 - 250m, testemunhos 1 e 2 e nos

afloramentos 0l , 02, 04, 05, 10, 13, 17,18,24,28,29,30,31(2),35,36,37,45e47.
com relação aos resultados þiocronoestrat¡gráficos dos sedimentos de superfície, relativos

aos referidos afloramentos, estes foram inferidos com base na conelação e similaridade entre as

associaçöes encontradas nos testemunhos dos poços.

Amostras provenientes deste intervalo revelaram-se portadoras de uma associação de

acritarcas relat¡vamente ricå em número de espécie, com exceção dos testemunhos pertencentes

aos poços perfurãdos na Sub-bac¡a de Apucârâna (PR e SC), onde a grande quantidade de ¡ntrusões

magmát¡cås metamorfizou a matéria orgân¡ca, deixando-a escura, dificultando o reconhecimento e a

identificação dos palinomorfos, tanto desta porção quanto das superiores.

Nestes níveis foÍam identificadas 15 espécies, sendo que a maioria delas apresenta ampla

distribuiçáo vertical. A associação contida nestes testemunhos e afloramentos apresenta similaridade

com o paleomicroplâncton de idâde gediniana a ems¡ana, descrito por Loebl¡ch & Wcander (1976) e

Wicande¡ (1986) para a Formação Haragan, oklahoma, E.U,A,; com a associação de idade

neosieginiana a emsiana, descrita por Playford (1977) para a região de Ontário, Canadá; com as

espécies de idade neosieginiana a givetiana da América do Norte (Wcander & Wright, 1983); com as

formas incluídas nas zonas J e K, de idade neopraguiana â ems¡ana definidas por Jardiné et a/.

(19721 paÂ o Sahara Algenano, África oo Norte, e, também, com as associações de idade emsiana

oriundas da Bacia de Pol¡gnac, Sahara, África, estudadas por Jardiné & Yapaudj¡an (1968). Observa-

se ainda certa similarìdade com as formas do Eodevoniano da Bolívia, descrìtas por Kimya¡ (1983).

A distribu¡ção blocronoestratigráficâ mundial das espéc¡es apresentada na F¡9, 33 e as

similaridades existentes entre as microfloras registradas no intervalo em questão com áreas acima

especific¿das, sugere idade conespondente ao Eodevoniano para esle paleomìcroplâncton.

A presença das espéc¡es Pterospermella circumstriata e Muft¡plicisphaerid¡um ampl¡atum nos

testemunhos e afloramentos acima relacionado, reforça ¡dade eodevoniana, uma vez que eslas

formas restrìtas, até o momento, a sedimentos desta idade, são aqui util¡zadas como índicativas do

Praguiano a Emsiano. sem, contudo. indicâr o limite entre estes estágios, como já discutido.

Tyligmasoma alargadum, Êv¡tt¡a remota, Polyedryxium fragosulum, Polyedryxium pharaon¡s,

Polyedryxium embudum, Hapsidopalla sannemann¡¡, B¡merga bensonii, Cordoþesia oriental,

Cordobesia uruguayens¡s, Pterospermella ret¡culata e Tun¡sphaeridium caudatum, presentes nestes
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níveis. ocorrem em sedimenlos mais antigos que Emsiano e, também, mais jovens, podendo a

maìoria delas alcançar o Frasniano.

As espécies Cymatiosphaera winder¡, Palacanthus ledanoisi¡, e Navifusa bacrl/um têm seu

primeiro aparecimento no intervalo em questão, o que sugere idade emsiana para estes sedimentos,

uma vez que tais formas são registradas somente a partir do Eoemsiano na Bacia de Moose River,

ontário, canadá, segundo Playford (1977); no Sahara Algeriano, Átrica oo Norte (Jardiné et a/.,

1972); em Ghana, África Ocidental (Anan-Yorke, 1974); na América do Norte (Wcander & Wright,
'1983) e na Bacia do Amazonas (Quadros, 1985), como descrito anteriomente.

Os niveis encontrados bioestrat¡graficamenle sotopostos aos anteriormente descritos são

encontrados entre 151,80 - 300m, testemunho 2 do poço RVR-1; 348 - 358,60m, testemunho 3 de

RSP-1; 169'1,65 -1835,65m, testemunhos 29 e 30 do poço 2-JA-1-GOi 3458 - 3651m, testemunhos

30 e 31 do poço 2-AP-1-PR| 1290 -1405, testemunho 18 do poço 2-O-1-PR; 830 - 1400m,

testemunhos 13 a 15 do poço 1-¡¡O-1-PR e entre 1302 - 1462m, testemunhos 16 a 18 do poço 1-R-1-

PR. Ta¡s intervalos são þ¡ocronoconelatos pela presença comum de uma associação relativamente

pobre, tanto no número de espécies quanto de espécimes. Este fato muito provavelmenle está

relacionado ao predomínio de sedimentos mais arenosos, deconentes de maior influência continental

durante a deposição desles sedimentos, detectada pela altâ ¡ncidência de elementos alóctones

(esporos e cutícula vegetaì)

Duvernaysphera tenu¡c¡ngulata, presente somente nos intervalos dos poços 1-R-1-PR e La

Paloma, tem seu primeiro registro a partir do Neo-emsiano, como evidenciado na Fig. 33. Esta forma

não está presente nas amostras dos afloramentos mencionados, considerados de idade eodevoniana

(emsiana). Este fato faz sugerir que tais sedimentos são mais ant¡gos que Neo-emsiano. Nos poços,

a prime¡ra oconència da referida espécie é importante para posicionar a proximidade do limile

E¡feliaño/Emsiano.

É importante salientar que nenhum dos afloramentos, com sedimentos representat¡vos do

referido ¡ntervalo, fomeceu amostras férteis para anál¡se pal¡nológica. Talvez isto se verifique por

serem constituidos, essencialmente, por sed¡mentos mais grossos, o que é desfavorável à

preservação dos palinomorfos e, também, por permitirem maior percolação de água, acelerando os

processos químicos que rapidamente oxidam a matériâ orgânicå, destruindo-â totâlmente.

As espécies Tyl¡gmasoma alargadum, Palacanthus ledanois¡¡, Tun¡sphaer¡d¡um caudatum,

Evittía remota, Polyedryx¡um fragosulum, Polyedryxium pharaon¡s, Duvernaysphaera angelae,

Duvernaysphaera tenuic¡ngulata, Mult¡plicisphaer¡d¡um ramusculosum, Bimerga bensoni¡,

Cymat¡osphaera winderi, Pterospermella reticulâta, Hapsidopalla sannemanni¡ e Dictyotld¡um cohora

presentes nos níveis relacionados, são, na maioria, dententoras de ampla distribuiçäo

bioestratigráfica e encontradas no intervalo inferior a este, como já discutido. Contudo, esta

associaçáo apresenta similarìdade com aquelas incluídas na zooa L3 do Eifeliano a Fameniano da

Sahara Algeriano, África (Jardiné et at.,1972); Mesodevoniano do Parâguai (PÖthe de Baldis, 1978:

Emsrano a Frasniano de Ghana (Anan-Yorke, 1974).

A distnbuição biocronoestratigráfica mundial das espécies de acritarcas (Fig. 33) e as

similaridades existentes entre a associação registrada no intervalo em questäo com áreas
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especificadas, sugere para esta paleomicroflora idade conespondente ao Ë¡feliano. Além disso, o

nível 151,80 - 300m, testemunho 02 do poço RVR-1, b¡ocronocorelato aos demais intervalos

mencionados acima, encontra-se com sua cronologia definida como sendo equivalente ao Eifeliano,

tanto com base nos acritarcas por Oliveira (1991, ps.172 e 173) quanto nos esporos por Loboziak et

a/, (1e88).

A presença de D. angelae, D. tenu¡cingulata e D¡ctyot¡d¡um cohora nos referidos níveis,

reforça a idade eifeliana atribuída, uma vez que estas espécies têm seus primeiros registros restritos,

até o momento, a sedimentos desta idade. D. cohoa, porém, tem sua primeira ocorrência na Bacia

do Paraná no Neo-eifeliano, de ac,ordo com oliveira (1991) e no presente traþalho.

Deve-se lembrar que D. cohora é encontrada no nível 348 - 358,60m, testemunho 03 de

RSP-1 e, âssociada à esta forma, são também encontradas, neste intervalo, espécies consideradas

índ¡cativas do G¡vetiâno, tais como: Esf¡asfra rhytidoa, E. sp¡n¡ret¡culata, Ev¡tt¡a sommeri, Stellinium

oppidum e Hapsd/opalla ¡nvenusta. E. sommeritem seu primeiro registro a 348m, nível considerado

por Loboziak ef a/. (1988) como sendo pertencenle a zona AD Lem pela primeira oconênciâ do

esporo Gem,nospora lemurata, que Ind¡câ a base do Givet¡ano neste poço.

Util¡zando-se exclusivamente os acritarcas para inferência de idade, percebe-se que o l¡mite

G¡vetiano/Eifel¡ano pode ser inferido com cerfa segurançå, quando há os primeiros registros

sucess¡vos das espécies que compõem a âssociação acima mencionada, como fÒi observado na

base do poço RSP-1 e demais poços.

Os níveis compreendidos entre 21,20 -'151,80m, testemunho '1 do poço RVR-1; 348 -

220,00m, testemunho 2 do poço RSP-1; 1202,85 -1070,20m, testemunhos 14 a 16 do poço 2-AG-1-

MT; 1650 -1696,50 m, testemunhos 27 e 28 do poço 2-JA-1-GOi 1011,60 -1290m, testemunhos 16 a

17 do poço z-o-1-PRi 820 - 830m, testemunhos 11 e 12 do poço 1-MO-1-PR; 1680 - 2460m,

testemunhos 27 a29 do poço 2-CA-1-PR; 1246,10 -1302m, testemunhos 13 e 14 do poço 1-R-1-PR,

calhas 2060 a 21OZ do poço ASU I, calha 2025 do poço ASU ll e afloramentos 7(1),9, 11, 12, 14,'19,

20, 26, 27, 32, 38. 39 e 42 revelaÊm-se proporcionalmente ncos em número de espécies e

espécimes comuns de acritarcas s./, Dentre elas, a maioria apresenta ampla distríbuição vertical,

omnendo nos níveis inferiores e superiores a estes.

A associação contida neste intervalo apresenta similaridade de 80% com o

paleomicroplåncton descrito por Wicânder & Wood (1981) para a Formação Sil¡ca, Ohio, E.U.A., de

idade givetiana. Similandade um pouco menor é verificada com as formas devon¡ânâs do Dolomito

de Kêntucky, E.U.A. (Wood & Clenden¡ng, 1985); Formação W¡lliams lsland na Bâcia Moose River,

Ontáno, Canadá (Playford, 1977) e de Boullonais, França (Deunff, 1980a e Le Herissé & Deunff,

1988). Apresenta a¡nda uma certa similaridade com as associaçöes contidas nas zonas L1 a L3

definidas para o civetiano do Sahara Algeriano, África, por Jârdìné e1 al.(1972), com aquelas

situadas na zoña Alpenachit¡na eisenacki, de idade givetiana, definida para a Formâção P¡menteiras

da Bac¡a do Pamaíba e Formação Ererê da Bacia do Amazonas por Quadros (1982 e 1985),

respectivemente; com as associaçöes descritas para os estratos givetianos da Líbia Ocidental por

Moreau-Benoit (1984) e ¡Iâssa & Moreau-Benoit (1985) e ainda com associações de idade givetiana
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presentes na Bac¡a Del Noroeste na Provínciâ de Salta, Argentina, de acordo com Baneda (1986) e

no Ghana, África ocidental, segundo Ana-Yorke (1974), entre outros.

â distribuição b¡ocronoestrat¡gráfrca mundial das espécies apresentada na Fig. 33 e as

similaridades existenles entre as associações reg¡stradas no ¡ntervalo em queståo, com áreas acima

especif¡c€das, sugere para estes palinomorfos idade conespondente ao G¡vetiano.

A presença das espécies Estíastra rhyt¡doa, Ev¡tt¡a sommeri, Duvernaysphaera dlssrmilrs,

D¡ctyot¡d¡um cohora, Leiofusa pyrena, Stell¡nium oppidum, Hapsídopalla ¡nvenusta e Haps¡dopalla

exornata nos níveis acima relacionados reforça ¡dade g¡vetiâna atribuída ao intervalo em questão,

uma vez que estes taxons têm seus primeiros registros no Givet¡ano e a maioria sáo restritos, até o

momento, a sedimentos desta idade.

A espécie Ev¡tt¡a sommer¡, de ocorrência restrita às bacia sul-americanas, tem sido registrada

em sedimentos do Emsiano a Struniano das bacias do Pamaíba e Amazonas por Quadros (1982 e

'1985) e Zonâ R, Eodevoniano da Baciâ do Pamaíba (Brito, 1967þ). No entanto, esta espécie é

encontrada na Bacia do Paraná nos niveis conespondentes ao G¡vetiano. Segundo J. H Melo (lnf.

verbal) E. sommeri, nestas bacias é exclusiva do Neodevoniâno.

Tanto esta biocronoconelação quanto as dos níveis sotopostos a este tiveram como suporte

o poço RSP-1 , datado por Olive¡ra ( 1991) com base nos acritarcas, utilizado para calibrar as idades

fomecidas pelos esporos, encontrados no mesmo poço, datados por Loboziak ef al (1988).

De acordo com a conelação b¡oestratigráfica real¡zada, o intervalo compreendido entre 220 -

348m do poço RSP-1, de idade givetiana, atnbuída por Loboziak et al. (op cit.), oliveira (op. cd.) e no

presente trabalho, conesponde aos seus equivalentes cronobioestratigráficos encontrados nos

demais poços e afloramentos acima relac¡onados. Estes níveis apresentam uma similaridade de

pratìcamente 1OO% na compos¡ção das associações neles registradas (ver tabelas de d¡stribuiçäo

biocronoestratigráfica - F¡gs. 16 a 27)

Os niveis s¡tuados entre 10 -100m, testemunho 01 do poço RPL-1; entre 4,7O - 22Om,

lestemunho o1 do poço RPS-1; entre 990 -1070,20m, testemunhos 12 e 13 do poço 2-AG-1-MTi

entre 3280 - 3348m, testemunho 28 do poço 2-AP-1-PR; entre 990 -1011,60m, testemunho 15 do

poço 2-O-1-PR; entre 1640 -1689m, calhas 1770 a 2025 do poço ASU I, calha 1605 do poço ASU ¡l e

testemunhos 16 a 20 do poço 2-CA-1-PR são conelacionáveis por possuírem uma rica associação de

acritarcas com praticamente 100% de similaridade.

A partir da base deste lntervalo oconem os primeiros registros sucessivos de espécies dos

gènercs Maranh¡tes, Pseudolunulid¡a e umbellasphaer¡d¡um , além de vários outros de ocorrência

restrita, até o momento, à Bacia do Paraná, como evidenc¡ado poroliveira (1991), Oliveira & Burjack

(no prelo) e no presente trabalho. Ta¡s gêneros, já conhecidos, säo considerados por diversos autores

como indicadores de idade conespondente ao Neodevoniano. No Brasil por Brito (1967b e 1967c);

Daemon ef a/. (1967)i Daemon & Contreiras (1971)i Daemon (1976)ì Quadros (1982 e 1985); Brito &

Quadros (1985); Burjack & oliveira (1989); olive¡ra ('1991) e Ol¡ve¡ra ef a/. (1995). Contudo' a

espécie Maranhites brasl/¡ens/s foi registrada por Quadros (1982 e 1985) em sedimenlos do Eifeliano

a Tournaisiano nas bacias do Pamaíba e Amazonas, respectivamente. Jardiné ef a/. (1972) e Wood

(1986) entre outros, acreditam que o primeiro aparecimento de UmÞellasphaer¡d¡um deflandret indica
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o limite Givet¡ano/Frasniano, emborã estâ espécie tenha sido registrada no Emsiano de Anjou'

Françâ por Moreau-Beno¡t (1966, 1967,1972 e 1974). Segundo J. H. Melo (lnf verbal) M bras¡l¡ensis

I¡mita-se.ao Neodevoniano das bacias do PamaÍba e Amazonas

Através da biocronoconelação com o poço RSP-'1, cuja idade baseada nos esporos e

acritafcas encontra-se bem definìda por Loboziak ef a/. (1989) e Oliveira (1991), respectivamente, e'

também, por ev¡denciar claramente âtravés da distribuição cronobioestratigráfica mundial (Fig. 33)

que os gêneros refendos acima realmente sejam indicâdores do Neodevoniano (Frasniano a

Neofameniano) que idade equivalente ao Frasniano é inferida pâra estes níveis. Esta cronologia é

atribuída com segurançâ, por esse intervalo não possuir espécies ¡nd¡câtivâs de uma idade mãis alta,

como Neofrasniano alto ou mesmo Fameniano.

A idade neofrasniana defin¡da por Loboziak ef â/. 11988) para para o topo do poço RsP-1,

também não possui, segundo estes autores, características de Neofrasniano muito alto O memo

pôde ser inferido através dos acritarcls, uma vez que não se encontra presente nestes níveis taxons

cßmo P. willieraea , ¡nd¡cativo de tal idade.

É importante salientar que a idade proposta para os níveis situados entre 220 - 348m do poço

RSp-1, com base nos acritarcas, não difere das mesmas infendas por Loboziak et al (op. cit)

relativas âos esporos. O l¡mite Frasniano/G¡vetiano, aqui definido através da primeira oconência do

Gënerc Maranhites, parece ter suporle no zoneamento realizado através dos esporos, o qual é fixado

na base da Zona de Oppel TCo. Segundo Loboziak ef a/. (1988), tal l¡mite não pode ser precisamente

definido pelos esporos e se situaria entre os níveis 2OO,1O - 244m, provavelmente em tomo do nível

2ogm, no qual se registra a última oconência do esporo Rhabdospontes langii

De todos os poços estudados, o RPL-1 é o único que apresenta, no seu topo, sedimentos

correspondentes ao Neofrasniano mais alto, ¡dade que consideramos ser bem marcada pelo primeiro

apafecimento da espécie PrJteoscoñum wílliereae, encontrada, até o momento, no Eofameniano,

Bélgica (Martin, 1981, 1984 e Vanguestaine ef al., ',1983); Neofrasniano a Eostruniano, sâhâra

Algerìano (Moreau-Benoit ef a/., 1993), não alcançando, entretanto, o Fameniano como ocorre em

algumas destas localidades.

cons¡dera-se que os últimos 8om do poço RSP-1 sejam corelacionáveis ao poço RPL-1, de

idade neofrasnianã alribuída pelo surg¡mento sucessivo de vários gêneros e espécies, como

Petrovina connata, Pterospermella pernambucens¡s, B¡polarisvelata accreta, Advenasphaer¡d¡um

acerosum e Advenasphaerid¡um acrost¡chum, não alcançando, porém, idade neofrasniana alta, como

aæntece no topo do poço RPL-1.

ldade coÍespondente ao Fameniano somente pode ser atribuída ao ¡ntervalo compreendido

entre 953 - 954,40-m, testemunho 14 do poço 2-O-1-PR, câlha 1705 do poço ASU I e calha 1600 do

poço ASU Il, onde encontra-se presente uma associaçäo de acritarcas típicâ do Neofrasniano a

Famen¡ano (Fig,22). Associada a estas espécies encontra-se P. will¡ereae, reg¡strada somente neste

inlervalo, correspondente à uma seção de diamictitos, ânteriormente considerados como parte do

Subgrupo ltararé, de idade neocarbonifera.

Loboziak ef a/. (1995) foram os primeiros a determinar a idade neofameniana para estes

níveis do poço 2-O-1-PR, at¡cerçados na presença dos esporos Retispora lepidophyta' Vallat¡spor¡tes
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hysfrlcosus, V. cf. vallatus, Knox¡spor¡tes hederatus e Rad¡izonates sp. Segundo estes autores, a

presenç¿¡ destas espécies camcteriza a Zona de intervalo lepidophyta-nitidus (LN). Tal Þiozona

correspgnde às partes média e superior da zona Ptaesulcafa de conodonte, de idade equlvalente ao

Neofameniano.

ldade.Neofameniana é adm¡tida para este ¡ntervalo, uma vez que aí foi registrada a

oconênciâ da espécie P. williereae, indicativa desta idade, como discutido anleriormente.

A Figura 35 mostra a distribu¡ção biocronoestratigráfica das espécies de acritârcas s. I
encontradas na seqüênc¡a devon¡ana da Bacia do Paraná.

9.1. A litoestrat¡graf¡a da seqüência devoniana marinha da Bacia do Paraná

9.1.1 . No Bresil

Com relação à litoestratigraf ia da seqüência devoniana da Bacia do Paraná conclui-se que a

Formação Fumas, unidade basaÍ desta seqüencia, teve grande parte seus sedimentos depositados

duranle o pré-Emsiano, como discutido anteriormente. Porém, podendo ter sido, em algumas

locâljdades, contemporrânea à sedimentação da Formação Ponta Grossa, como já sugerido por

d¡versÖs autores

A Formação Ponta Grossa, na Sub-bacia de Apucarana, encontra-se l¡toestratigraficamente

subdividida nos membros Jaguaríaiva, Tibagi e São Domingos, os quais possuem seus

biocronoconelatos na Sub-bacia de Alto Garças, os membros informais infenor, médio e superior,

respectivamente.

De acordo com as idades obtidas, os membros ma¡s basais da Formação Ponta Grossa,

Jaguariaíva, nã Sub-bacia de Apucarana, e inferior, na Sub-bac¡a de Alto Garças, teriam se

depositado a part¡r do limite Emsiano/Praguiano até o Neo-emsiano (Fig. 34). O membro Tibagi, na

Sub-bacia de Apucarana e médio, na Sub-bacia de Alto Garças, teriam se depositado durante o Neo-

emsiano a Eifeliano. O Membro São Domingos, na Sub-bacia de Apucarana, e superior, na Sub-

bac¡a de Alto Gârças, teriam se orig¡nado durante o limite Givetiano/Eifeliano a Frasniano,

alcançando e/ou permanecendo preservado em alguns locais sedimentos de idade equivalente ao

Famen¡ano (Neofameniano).

9.1.2. No Uruguai

No Uruquai, a sequência devoniana assenta-se diretamente sobre o embasamento.

Litoestrat¡graficamente, é representada pelo Grupo Durazno, composto de baixo para cima pelas

formações Cerrezuelo, Cordobés e La Paloma.

A un¡dade basal, Formação Cenezuelo, é litoconelata da Forma$o Fumas, de ¡dâde

eodevonianã.
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A Formaçåo Çordobés, biocronoconelata ao Membro Jaguariaíva e membro ¡nferior da

Formação Ponta Grossa nas sub-bacias de Apucarana e Alto Graças, respectivamente, apresenta

idade equivalente ao Eo a Mesoemsiano.

Soþreposta a Formação Cordobés, encontra-se os sedimentos arenosos representativos da

Formaçåo La Paloma, de idade neo-emsiana a eifeliana, cronocorelatos aos dos membros Tibagi e

médio das suþbacias de Apucârana e Alto Garças, respeclivamente.

9.1,3, No Paraguai

os sedimentos de idade devoniana, encontrados nesta porção dâ Bacia do Paraná, a¡ndâ

permenecem sem designação formal. O pacote de sedimentos desta idade e depos¡tados sob

influência marìnha, representam somente o topo da seqüência (Givetiano/Frasn¡ano-Fameniano).

10. COMPARAçÃO ENTRE OS RESULTADOS BIOCRONOESTRATIGRÁFICOS OBTIDOS E

ËSTU DOS PRÉVIOS

10.1. No Bräs¡¡

As clássicas subdivisões bioestratigráf icas da seqüência devoniana da Bacia do Paraná

foram estabelecidas por Lange (1967) e Daemon et al. (1967). Estes zoneamentos operacionais säo,

ainda, utilizados pela maioria dos estratígrafos na atribuição de idade, principalmente no estudo de

estrâtigrafia regional.

Lange (1967) e Daemon ef at (1967), al¡cerçados, essencialmente, na presença de

quit¡nozoános e esporos, respectivamente, reconhecem cinco suþdivisões þiocronoeslraligráficas:

Dl, D2, D3, Da e D5. O intervalo D1, compreende sed¡mentos estéreis da Formaçáo Fumas. O D2'

representa o estágio Emsìano, idade atribuída ao l\ilembro Jaguariaíva da Formação Ponta Grossa.

O D3, equivale ao estágio Ë¡feliano, conesponde ao Membro Tibagi. O D4, representa o Neo-

eifeliano/G¡vet¡ano, equivalentes ao intervalo conespondente ao Membro Sáo Domingos. E,

f¡nalmente, o Ds, também, Frasniano, idade atribuída ao ¡/embro São Domingos

No presente traþalho foram estudados sete dos treze poços analisados por Lange (1967) e

Daemon et a/ (1967), são eles: 2-AG-1-MT, 2-JA-1-GO, 2-AP-1-PR, 2-O-1-PR, 2-CA-1-PR' 1-R-1-PR

e 2-CN-1-SC, os quais contituem em objetos de comparação, como obseNado na Fig 36

A F¡g. 36 sintel¡za as diferençãs existentes entre as idades atribuídas, pelos autores op. cif.,

aos testemunhos dos refridos poços e aquelas aqui inferidas. No entanto, cabe lembrar que a

cronolitoestratigrafia apresentada foi baseada nos dados ora obtidos e, que os resultados dos

referidos autores foram adequados à cronoestratigrafia para facilitar a comparação

Na Fig. 36 são relac¡onados somente os números cofespondentes aos testemunhos dos

poçosl mâtores detâlhes com relação as profundidades podem ser obtidos nas figuras relativas às

distribuiçóes biocronoestratigráficas para câda poço, F¡gs. 16 a 29.
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É importante ressaltar que os afloramentos não foram relacionados para comparação das

idades obtidas, uma vez que näo são co¡nc¡dentes, e a maioria daqueles visitados pelos referidos

autores, na década de 60, não existem ma¡s.

Observando a Fig. 36, percebe-se que são raras as d¡crepâncias ex¡stentes entre as ¡dades

aqui atribuídas aos testemunhos dos poços com âquelas inferidas por Lange (1967) e Daemon ef a¿

(1967). A mais pronunciada delas está situada nos testemunhos 22 e 23 do poço 2-CN-1-SC,

posicionados no E¡feliano e G¡vetiano, respect¡vâmente. Aqui, no entanto, é admit¡da idade

praguiana para estes lestemunhos, conforme sugerido por Loboziak ef a/. (1995).

É impossível r:tisconer sobre o porquê das d¡ferençâs nas idades, atribuídas pelos referidos

âutores, a um ou a outro testemunho dos poços estudados, uma vez que as feframenlas

(pal¡nomorfos) ut¡lrzadas são diferentes, náo permit¡ndo, conseqüentemente, â real¡zação de

comparações mais acuradas.

Talvez estas diferençâs inerentes à idade relativa atnbuída aos sedimentos de subsuperfície

da seqüência devoniana, possam estar relacionadas ao maior conhecimento que se tem atualmente

sobre a sistemática e bioestratigrafia dos palinomorfos. Tanto isso é verdade que mesmo se nossa

fenamenta fossem os esporos no lugar dos acritarcas, seria muito difícil estabelecer uma

comparação com os palinomolfos estudados por Daemon ef a¿ (1967), lsso porque, segundo

Loboz¡ak ef a/. (1988), a maioria das espécies de esporos identificådas por estes autores âpresenta

nomenclatura aberta, o que toma ainda mais dificil uma tentativa de comparação.

Cabe lembrar que no flanco Noroeste da Bacia do Paraná, mais precisamente na região da

chapada dos Guimarães, lvlT, fo¡ registrada, por R. Quadros (1987), uma paleofauna composta por

braquiópodes. A ¡dade proposta por R. Quadros para estes macrofósse¡s situa-se entre o

Neosiegin¡ano e Eoemsiano. Esta cronologia foi inferida com base na similaridade evidenciada entre

a paleofauna descrita pela a autora e as da Bolívia, descritas por lsaacsôn (1977 , ln: Quadros. 1987).

Os dados de R. Quadros foram praticamente ¡gnorados pela maioria dos pesquisadores que

trabalharam nesta região.

Lange (1967), Lange & Petri (1967), Northfleet ef a¿ (1969), Fúlfaro et a/. (1980) e Melo

(1985), tendo como suporte dados palinológicos, âlém de outras referências bibliográficas sobre

paleofauna, concluem que todos os fósseis encontrados em afloramentos da região da chapada dos

Gu¡maráes são de idade mesodevoniana. Contudo, R. Quadros (1987) se contrapöe argumentando

que a ex¡stência de sedimentos ma¡s antigos que E¡feliano na Formação Ponta Grossa, encontrada

no flanco norte da bacia, reside no fato de os autores terem utilizado como suporte, principalmente,

dados palinológicos e registros não confirmados da presençã do braquiópode do género

Trop¡doteptus, indicâdor do Mesodevoniano, além do reduzido conhecimento que se tinha à época

sobre a paleofauna da região.

Lange (1967) infere idade e¡feliana - givetiana (intervalos D¡ e D¡) aos sedimentos

locafizados nos afloramento A-36 e A-49, no Cónego Monjolo, correspondentes ao afloramento 12 do

presente trabalho (Fig. 11), cuja idade, ora atribuída, está situada no GivetiafìÓ. Lange (op. clf.),

Lange & petn (1967) e Melo (1985) generalizam os resultados conseguìdos em um único afloramento

para toda região da Chapada dos Guimarães,
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De acordo com os dados obtidos, existem sedimentos de idade eoemsiana, c,omo dêscrito

anteriormente, nos afloramentos 10, 13, 17 e 18, localizados na região da Chepada dos Guimarães

(Fig. 11). Este fato vem reforçar a biocronoestratigraf¡a fomecida pelos macrofósseis, no trabalho de

R. Quadros (1987). Tanto os afloramentos aqui analisados quanto aqueles de R. Quadros,

localizados na,sena do Atimä, parecem representar a poção basal da Formação Ponta Grossa, na

região.

A exemplo de Melo (1985), Assine (1996), também, descarta a ex¡stência de sedimentos

representantes do membro inferior da Formação Ponta Grossa, de idâde Emsiana, na Chapada dos

Guimarães. Estes autores consideram que a Formação Ponta Grossa inic¡a-se, nesta área, com a

deposição dos sedimentos representativos do Membro Tibagi, de idade eifel¡ana e conespondentes

ao membro médio de Andrade & Camarço (1980) e unidade ll do Grupo Chapada de Melo (1985).

D¡ante dos novos avanços aqui obtidos sobre biocronoestratigrafia dos sedimentos

devonianos, pnncipalmente de regiäo de Ghapada dos Guimarães e do Estado de Goiás,

acreditamos que as interpretações eslratigráf¡cas eleboradas, por diversos autores, pera esta

seqúência na Sub-bacia de Alto Garças, devam ser reconsideradas.

10,2. No Uruguai

Neste país não ex¡st¡a, até o momento, trabalhos relativos a biocronoestratigrafia completa

da seqüência devoniana. As únicas publicações existentes descrevem os palinomorfos e)ilraÍdos de

amostras pontuais provenientes da Formação Cordobés. A primeira delas, trata-se do trâbalho de

Pöthe de Baldis (1978), onde são registrados vários gêneros e espécies de acritarcas, que segundo a

autora, são ¡nd¡cativos de idade eodevoniana (Emsiano).

No presente trabalho, idade emsiana é ¡nferida para a Formaçåo Cordobés. Para a

Formação cerezuelo, subjacente, idade praguiana ou pré-emsiana é sugerida por cronomrelação

com a Formaçäo Fumas e para a Formaçao La Paloma, sobrejacente, idade neo-emsiana a eifeliana

é adm¡tida.

10.3, No Paragua¡

Neste país, as únicas publicações ex¡stentes sobre acritarcas sáo as de Pöthe de Bald¡s

(1974 e 1979), relativas à sedimentos do Neodevon¡ano e Mesodevoniano, respectivamente. No

entanlo, estes trabalhos foram desenvolv¡dos através de amostras pontuâis provenientes da Bacia do

Chaco.

É a primeira vez que se tem conhecimento da palinologia e da biocronoestrãtigraf ¡a de

acritarcas presentes nos sed¡menlos devonianos enconlrados na Bacia do Paraná, neste país.

o relatório desenvolvido pela S/ìe// Q¡l Company, em 1982, somente aponta os níveis onde

oconem sedimentos de idade devoniana nos poços ASU I e ASU lì, náo descrevendo, porém os

resultados b¡oestrati gráficos da análise palinológicå.

Para o poço ASU l, o referido relatório aponta como sendo meso a neodevonianos os

sedimentos compreendido entre 1210 e 2085 m. Aqui â mesma idade é inferida para estes níveis. E

t55
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no poço ASU ll consideram como sendo devonianos os sed¡mentos situados entre 1600 e 2002 m . No

presente trabalho, a idade atriþuída a estes sedimentos é equivalente ao Meso a Neodevoniano'

10. PALEOAMBIENTE DE SËDIMENTAçÃO DA SEAüÊNCIA DEVONIANA

to.f, n pateoecologia dos Acritarcas s. r.

Apesar dos estudos sobre acfitarcas s.¿ terem se expandido muito nas últimas décadas, a

quantidade de informações básicâs ainda são insuficientes para definir, de modo seguro, quais foram

os diversos requisitos ecológicos exigidos por este grupo de microfósseis'

Do pré-Cambriano ao Paleozóico, estes palinomorfos oconem em sedimentos de origem

marinha (Smith & Saunders,'1970 e Vidal,1976). A presença de acritarcas s. / em sedimentos mais

recentes, de origem cont¡nental, é duvidosa, pois muitos deles foram, posteriormente, considerâdos

dinoflagelados.

para Martin (1993), a ampla distribuiçåo geográfica dos acritarcas em grande variedade de

litofácies, essencialmente marinhas, âliada ao baixo grau de provincialismo paleogeográfico do grupo,

que se encontra relativamente pouco conhecido, exceto do Neocambriano ao Ordov¡ciano e o pequeno

tamanho, sugerem que eram plânctônicos, flutuantes livres, submissos aos mÒv¡mentos da água.

Tappan (1980 e 1986), por analog¡a com ecossislemas modemos sugere, também, que

deveriam ter sido fjtoplâncton e, desta maneira, ma¡s produlores de matéria orgânica e oxigênio na

pfesençã de luz, dentre outros parâmetros. Esta interpretação repousa, especialmente, sobre a

comb¡nação de três fatores: a parede de esporopolenina (similar àquela elaborada pelos eucariontes

fotossintét¡cos) o pequeno tamanho e a grande abundância.

As ocorências de assocìações fitoplanctôn¡cås modemas variam tanto geograficâ quanto

sazonalmenle. De acordo com Tappan (1980), as variações sazonais teriam obliterado o registro

geológ¡co. Contudo, atualmente, sabe-se que cada flutuação requer controles ecológ¡cos, os quais

podenam ter sido igualmente importantes para os acrilarcas s.l

O f¡toplâncton modemo exige disponibilidade de luz, logo está restrito à zona fótica. Por

analogia, os acritarcas s./., provavelmente, viveram somente na camada mais superior de água em

altas latitudes e, por outro iado, poderiam ter vivido, também, na coluna de águas claras, mais

profundas, em ba¡xas latitudes. No entanto, Tappan (1980) postula que é difícil separar os efeitos da

temperalura e/ou profundidade na distriÞuição tanto vert¡cal quanto horizontal destes microfósseis.

Outros parâmetros ecológicos ¡mportantes que, provavelmente' afetaram a natureza,

abundåncia e d¡stribu¡ção das associações de acritarc€s s./. são: cl¡ma, salinidade, d¡sponibilidade de

nutrientes, prox¡midade da costa, turbidez da água, etc. A maioriâ destes falores, possivelmente, atuou

como reguladores na distribuiÉo das associações de acritarcas s./. em várias locål¡dades, ao longo do

tempo geológico, inclusive no mar devoniano da Bacia do Paraná.

CÒntrole latttudinal de paleotemperatura foi obseNado por Crâmer (1968) em assoc¡ações de

acntarcas do Silunano dos E.U.A. As biofác¡es reconhecidas por este autor parecem náo estar

associadas d¡retamente a diferentes l¡tofácies, mas, sim reflet¡r diferenças paleocl¡máticas. o mesmo
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fo¡ observado por Naut¡yal (1977) com relação a acritarcas devonianos registrados nos blocos

continentais da América do Sul, África Oo Norte, Europa e América do Norte

Segundocramer(op.c¡{.),asassociaçóesdeacritarcass./.consistemdefaxa,osquaispodem

ser colocâdos em dois extremos: formas que apresentam ample distribuição estratigráf¡ca e geográf¡ca

e formas com distribuição restrita. As de longa distribuição estratigráfica, obviamente, sobreviveram

através de vários periodos do tempo geológico. como microplâncton devêriam ter sido mais

insensíveis às varia@es ecológicas, contudo, as diferençâs em suas freqtiências relativas, dentro de

umaassociação,expressammuitostiposderespostesparacÓnd¡ÉesmaisoumenosfavoráVeis

dentro do ambiente.

Ainda para Cramer (1968), de lodos os agentes que poderiam ter limitado a dislribuição de

faxa aparentemente cosmopolitAs, somente as diferenças climáticas seriam um fator de importância

mundial. l\¡artin (1993) d¡scorda e critica as sugestões de Cramer (op. cit.)' enfat¡zando que as

principa¡s c¿lusas que explicariam as flutuaÉes na abundância e composição das associações de v¡da

dos acritarcas estariam associadas à proximidade da costa, profundidade da água, fatores nutricionais'

salin¡dade, flutuaçáo da massa de água, etc.

O grupo de distribuição restrita, consistindo de faxa com distribuiçåo geográfica e cronológica

l¡mitada, contém formas que possuem mais importância local para propostas estratigráficas reg¡ona¡s

do que para correlações inter-continenta¡s e pars ¡nd¡câøes ecológicas mais abrangentes.

Quanto à sal¡nidade da água, vários autores observarem que a diversidade das formas diminu¡

rapìdamente em d¡reção à costa, principalmente onde é verificada maior influência de ambiente

continental, ev¡denciada por maior freqúência de esporos e fragmentos vegetais diversos. Os faxa com

morfologia mais complexa oconeriam em mar aberto, ou seja, distante da costa'

A relaçåo entre proximidade da costa e o tipo de controle ecológico requerido pelos acrilarc¿s

s,¿ foi ¡nfendo por Staplin (1961). Este autor se baseou na distribuiÉo das associaÇões do

Neodevoniano de Alberta, canadá. Ele verificou que, proximo aos recifes, somente formas

anedondadas e l¡Sas encontram-Se presentes, aO paSSO que numerosas espécies com IOngOS

processos delgados foram registradas em dislâncias maiores que uma milha do rec¡fe Além de quatro

milhas, estão presentes formas com formatos poligonais e possuidOraS de processos robustos. O

progressivo aumento em abundância e complexidade morfológica com o distanciamento do recife foi

sugerido por Staplin (op. c,t) como sendo indicativo de ambiente ótimo, em águas tranqúilas e

profundas.

Destruição selet¡va por ação de ondas, dìagênese e animais escavadores pode reduzir tanto a

quantìdade quanto a qualidade dos pal¡nomorfos.

Resumindo, populaøes de espécies morfologicamente simples parecem indicar condi@es

costeiras, ao passo que aquelas altamente heterogêneas em diversidade de formas' sugerem que

foram acumuladas sob condições de mar aberto. Espécies, cujas vesículas possuem processos muito

reduzidos, parecem tolerantes às condiÉes turbulentas e formas com processos longos e delicados,

restrìtãs a áreas de depos¡ção lenta.

Durante fâses transgressìvas e sob condições de mar aberto, as associaSes foram, segundo

Tâppan (1980), mais variadas, tanto em número de espécies quanto morfologicâmente. A diversidade,
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desta maneira, diminui durante as fases regressivas, com a deposifro de sedimentos mais grossos e

com meior porcentagem de elementos teffestres.

similaÍmente, associaçöes consideradas, pelas suas ocorrências, como sendo controladas pela

d¡stânc¡a da costa, podem ser c¡nelac¡onadas com a profundidade da água (Gray & Boucot'1972)'

Desta maneira" segundo estes autores, associaÉes s¡lurianas de água rasa' encontradas em Ohio'

E.U.A. continham somente formas de t¡pos morfologicos s¡mples (uma ou poucas espécies) e

associaçóes de águas profundas retinham uma variedade de formas possuidoras de morfolog¡a

complexa.

I 0.2. lnterpretação paleoamb¡ental

As interpretaÉes paleoambientais felat¡vas à deposição dos sedimentos pertencentes à

seqùência devoniana marinha da Bacia do Paraná são inferidas com base na distribuição, diversidâde

e abundância relativa das associa$es de acritarcâs s. f, registradas nos poços e afloramentos

analisados e, também, nos aspectos paleoecológicos inferidos sobre esses microrganismos As

caracteristicâs apresentadas pelas associaÉes, permitem, como descrito acima' estabelecer o tipo de

ambiente, se mais costeiro ou de mar aberto.

As proporÇões relativas dos grupos pal¡nológicos preseñtes (acntarcâs, quit¡nozoários, esporos

e cutículas vegetais), expressas em porcentagens, como registradas nas tabelas de distribuição

biocronoestrat¡gráfica de 12 dos 14 poços estudados (Figs. 16 a 26 e 291, são aqui utilizadas na

tentativa de diferenciar as associações pal¡nológicâs caraclerísticas dos paleoambientes, refletindo

maior ou menor influência marinha ou continental na sedimenção. Além disso, essas análises sáo úteis

na definiÉo, através de conelação entre os poços, dos picos de máx¡ma lnundaÉo marinha na bacia'

lvloore & webb (1978) e Al-Ameri (1983) sugerem que a proporção na porcentagem de esporos

e cutículas vegetaìs (terestres) com relação a dos acritarcas e quitinozoários (marinhos), fomeça

indicâção da distância aproximada da lìnha de costa, que pode ser modificada pela influência da

direção do vento, chuva e grandes inundações. Concordamos com a sugestão dos referidos autores.

contudo, advert¡mos que para haver influência expressiva de um destes fatores nã proporção de um

dado grupo pal¡nológico, este deve ter um tempo relativamente grande de atuaçäo ou, câso contário,

será evidenciado somente em lentes muito finas, às vezes não coincidentes com o nível analisado.

Acredtta-se que quando a porcentagem de esporos excede 500/o e a de cutícula for igual ou

maior a ZOo/o, indique proximidade da l¡nha de costa. Essa porcentagem dos elementos terestres

toma-Se progressivamente menor, quanto maior for a distância da costa e a porcentagem e

diversidade dos elementos marinhos (acritarcas e quitinozoários) toma-se cada vez maior, superando

30% para os acritarc€s e 21o/o pa'a os quitinozoários,

cabe ressaltar que, nos sedimentos fepresentativos da Formação Ponta Grossa, quando se

evidenciam níveis portadores de grande quantidade e dìversidade de elementos marinhos, o mesmo

fenômeno quase sempre é obseruado com rela$o aos elementos continentais. Tal fato é mais visível

nos intervalos que representam pico de um evento trangressivo, como Pode ser vislumbrado nos níveis

geocronologicamente correspondentes à base do Emsiano e às bases do Givetiano e mesofrasniano
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Acredita-se que, muito possivelmente, este fato possa estar relecionado ao aumento de condi$es,

tanto cl¡mát¡cas quanto atmosféricâs, favoráveis ao desenvolvimento da vida, tânto no cont¡nente

quanto qo mar.

A unidade basal da seqüência devoniana, no Brasil, Formação Fumas, revelou-se

estéril para palinomorfos, com exceção de sua porção mais superior, onde existem siltilos

fossilíferos (macrofósseis e microfósseis vegetais descritos por Mussa ef a¿, 1996 e Dino &

Rodngues, 1995, respectivamente) permeando os arenitos.

com relaçåo à presença de elementos palinológicos (âcritarcas) nos sedimentos da

Formação Fumas, os únicos resultados ora obtidos são relativos à amostras representativas de

sua poção superior. Tais amoslras são provenientes do afloramento 31(1), locâlizado nas

cercânias da Cidade de Jaguaríaiva, PR (Fig. 13), conespondente ao mesmo nível examinado

por D¡no & Rodrigues (1995) e do testemunho 23 do poço 2-CN-1-SC.

os dados palinológicos obtidos constituem-se numa fenamenta bastante segura, aqui utilizada

para ¡nferir o paleoâmbiente de sed¡mentação destes níve¡s, de idade praguiana.

A oconência, na referida amostra, de palinomorfos de origem marinha (acritarcas s. l) indica

que tais sedimentos foram depositados em paleoambiente sob influência mannha. Todavia, a presença

de acritarcâs com morfologia simples, aliada a maior freqüênclâ de esporos e â ausência de

quitinozoários e acritarcas com omamentação delicadas, sugere que estes sedimentos foram

depositados em paleoambiente transicional, do tipo deltáico ou litorâneo raso.

Para esta unidade, recentes estudos de fácies sedimentares, em escala reg¡onal, reelizados

por Bergamaschi (1992, 1994) na borda Leste e Pereira (1992) na borda Nordeste, sugerem

paleoambiente de leque-aluvial e fluvial predominãnles na base; rumo ao lopo, estes leques aluv¡ais

seriam substituídos gradualmente por paleoambientes fluviais, transicionâis (flúviodeltáico e deltáico-

estuarino) sob ação de marés ou tempestades, e, no topo, onde se registra a presença de macro e

m¡crofósseis vegetais, paleoambientes transicionais e marinhos.

Na borda Noroeste, Schubert (1994, 1995) infere predomínio de paleoambiente marinho raso

sob ação de marés e tempestades, porém registrando-se paleoambientes cosleiros (principalmente

eólico) na base da formação.

Na borda Leste, Borghi (1993) acredita que ex¡sta contribuição de processos marihos desde a

base da Formação Fumas, reduzindo pâra o topo, o predomín¡o de processos fluv¡ais, como infendo

por Bergamaschi (op. cit.) e, mais recentemente, por Assine (1996).

com relação à Formação Ponla crossa, a riqueza de fósseis marinhos presentes já atesta

origem mar¡nha para seus estratos.

As interpretações paleoambientais relacionadas à deposição dos sedimentos representat¡vos

da Formação Ponta Grossa são aqui admitidas alravés do maior grau de refinamento conseguido nas

inferências relativas às flutuaçöes do nível do mar (eustasia), Tais atribu¡ções encontram-se

alicerçâdas nas cârâcteríst¡câs das associações de acritarc€s s. /,, e na quantif¡cação då abundância

relativâ dos palinomorfos (autóctones e alóctones), como descrito anteriormente. A integração destes

dados com aqueles d¡sponíveis na l¡teratura existente, concementes aos estudos de fácies

sedimentares e aos processos tectôn¡cos e cl¡mát¡cos envolvidos, favorecem a elaboração de

intepretações finais ma¡s seguras.
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Para os níveis coffespondentes a porçáo basal da Formaçáo Ponta Grossa, de idade

equivalente ao l¡mite Emsiano/Praguiano, é sugerido uma progressiva elevação do nivel do mar,

¡nferido através do aumento, tanto na freqüência quanto na d¡versidade dos elementos marinhos, âlém

da nítida mudança faciológica entre os arenitos da Formação Fumas e os pelitos da Formação Ponta

Grossa,

Sob condições transgressivas, implanta-se um paleoambiente de plataforma multo rasa na Sub-

bac¡a de Alto Garçâs. Estes níveis são representâdos pelos siltitos e arenitos do memþro ¡nferior da

Fotmação Pontâ Grossa, os quals possuem espessur¿¡ bem menclr quando comparados aos folhelhos,

represenlativos do lvlemþro Jaguanaíva, da Sub-bacia de Apucarana, de mesma idade. Por

apresentarem espessura bem maior, poderiam ter sido depositados, também, em paleoambiente de

plataforma, porém soÞ condlÉes de maior subsidência, de baixa energia, possivelmente, associado à

atuação de um tectonismo sinsedimentar mais pronunciado nesta sub-bac¡a a part¡r do Praguiano.

Recentemente, Pereira & Bergamaschi (1996), através de esludos de fácies sed¡mentares na

Sub-bâcta de Alto Garças, também, inferem paleoambiente de plâtaforma rasa durante a deposição

destes sedimentos.

Ainda no Ems¡ano (Neo-emsiano), obserya-se uma queda eustática, relativamente sutil do

nível do mar, que pode ser evidenciâda tanto através da freqùênc¡a dos elementos palinológicos

quanto pela incidência cada vez maior de sed¡mentos arenosos. Tal fato está diretamente associado, a

este tempo, ao início dos processos de reativa$o tanto dos altos situados no interior quanlo nas

bordas da bacia, persist¡ndo durante todo o Eifeliano, como já ¡nferido por d¡versos autores.

Uma prova da oconênqa deste evento regressivo iniciado no Neo-emsiano é a presença de

sed¡mentos bem mais arenosos, possivelmente representativos desta idade, aflorantes nas local¡dade:

(01)RV - 1 - MS, Pedreira na Cidade de Rio Verde dô À/ato crosso do Sul, próximo ao hosp¡tal da

municip¡o e (30) MJ - 2 - PR, Rodovia PR 092, trecho Jaguaríaiva - Arapot¡, Km 226,5; e em

subsuperfície podem ser observados no testemunho 17 do poço 2-AG-1-MT, na Sub-bacia de Alto

Garças e testemunho 32 do poço 2-AP-1-PR, na Sub-bacia de Apucarana.

Nestes afloramentos relâcionados ocorrem, nas suas porções basais, cerca de 12 a 'lSm de

folhelhos e siltitos de idade equivalente ao Eo a Mesoemsiano, como atestado pelos palinomorfos

presentes. Acimâ destes sedÍmentos pelíticos encontram-se os arenitos, que acreditamos representar o

início da fase regressiva, no Neo-emstano,

cabe salientar que, em várias bacias gondvânicas, os eventos transgresstvos tiveram inicio no

Eoemsiano, ao contrário do que mostra a curva de variaÉo global do nível do mar (Fig.79) eleborada

por Johnson ef å/. (1985) com base nos registros da Amérìca do Norte, Europa e Ásia, onde a

transgressão teve início no Neo-emsiano. la¡s diferenças, como colocado por Ass¡ne (1996), podem

ser devidas: 1 ao fato da cuNa não ser verdadeiramente eustática, incorporando um componente

tectônrco atuante nas båcias que serviTam de base pâra sua construção; 2. ao fato da culva ser

eustática e a transgressão gondvânica ter sido resultado de subsidência tectôn¡cs. Acredita-se que

ambas as poss¡biiidades possam estar verdadeiras.

Os nívels sotopostos a estes. representados pelos sed¡mentos de idade mesocjevontâna

(Eifellano), constituidos predominantemente por arenitos, do membro médio informal da Formação

Ponta Grossa. na Sllb-ilacia de Alto Garças, apresentam um considerável aumerìto na porcentagem de
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elementos teFestres, sugerindo maior influênc¡a continental, como conseqüência dos processos

regressivos, provocados pele reativações tectônicas, como descrito anleriormente.

Paleoambiente de plalaforma rasa, de alta energia, é inferido se considerarmos condições

progradaciona¡s à época da deposição dos sedimentos representativos do membro médio.

Pereira & Bergamaschi (1996) propõem, através dos esludos das fácies sed¡mentares, que os

sedimentos relacionados ao membro médìo, caracterizados por arenitos finos a médios com

estrat¡ficação cruzada por ondas, arranjam-se em ciclos de engrossamento para o topo. Para estes

autores, tais sedimentos foram depositados sob condiøes de platâforma rasa, dominada por ondâs de

tempestades, em um contexto progradacional.

Na Sub-bacia de Apucarana, a porção média da Formação Ponta Grossa é representada pelo

l/ìembro T¡bâgi, onde, também, ocorre aumento considerável na quantidade de elementos terrestres.

Contudo, os sed¡mentos representativos deste intervalo possuem granulometria relat¡vamente mais

fina (sílt¡co-arenosa) quando comparados aos do membro méd¡o da Sub-bacia de Alto carçås
(arenosa). Esta diferençâ na granulometria pode estar, como já salientado, relac¡onado a diferentes

taxas de subsidência e/ou a diferentes amb¡entes tectônicos.

Diniz (1985), entre outros, sugerem que o lvlemþro Tibagi teria srdo depos¡tado sob cond¡øes

regressivas, em paleoambiente deltáico do tipo destrutivo por marés.

O intervafo correspondente ao membro superior, na Sub-bacia de Allo carçâs e ao lr/embro

São Domingos na Sub-bacia de Apucarana, de ¡dade givetiana a frasniana, é caracterizado por

apresentar-se mars sílt¡co-argiloso. Estes níveis da Formação Ponta Grossa revelaram-se portadores

de grande quant¡dade e d¡versidade de elementos marinhos, bem como, de elementos tenestres.

Porém, a alta freqûência de acritarcas dententores de omamentação delicada, assoc¡ada à
granulometria maÍs fina dos sedimentos, sugerem aumento relativo do nível do mar, aumentando,

conseqúenlemente a espessura da lâmina d'água. Sob tais condições, a deposiÉo teria oconido em

paleoambiente de plataforma, porém não mutto profundo, mas de baixa energia.

DÌn¡z (1985), também, sugere que, à epoca de deposigäo do Membro São Domingos, terìa

oconido uma retomada dos processos transgress¡vos. O mesmo é ¡nferido por PereÍrâ & Bergamasch¡

(1996) para os depósitos representativos do membro superior da Formaçäo Ponta Grossâ, na Sub-

bacia de Alto Garças. Estes autores salientam, a¡nda, que o progressivo afogamento da plataforma

leria possibilitado â implantação de um trato de sistema de mar alto, câractenzado por depósitos

marinhos de offshore, influenciados poT eventos de tempestades.

Julga-se importante ressaltar que próximo ao limite Givetiano/Frasniano, percebe-se uma

queda suave na freqüência e d¡versidade dos elementos marinhos. Este fato, sugere uma mator

influênc¡a continental na sedimentação destes níveis.

Novo indice mostrando aumento grâdat¡vo na freqüência dos palinomorfos rìarinhos é

observado nã seqúôncia, ainda na base do Frasniano, perdurando alé o topo da seção devonlana

regional. Tal fato. conseqúentemenle denota aumento das condiçöes marinhas na sedimcnção.

Embora uma r¡aior influência marinha seja observada durante a deposição dos sedir¡entos cje

rdade frasniana. pequenos pulsos gerados por pequenas oscilações eustáticas (pequenas variaçóes na

freqüencia dos palinomolos) sáo observados, essencialmente na Sub-bac¡a de Alto carças, onde â

sedimentação desta idade encontTa-se melhor repTesentada.
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De acordo com Pereira & Bergamasch¡ (1996), o conjunto sed¡mentar, representado pelo a

porção superior da Formação Ponla Grossa, é ¡nterpretado como representativo de um tralo de

sistema transgressivo gerado no contexlo de uma bacia em rampa, onde pequenos incrementos da

lâmina d'água atingem a bacia por completo, criando espaço para pequenas progradaÉes em

condições de contínuo anaseamento para o topo. Assine (1996) também advoga uma queda relat¡va

do nivel do mar a parlir do Frasniano.

A hipótese inferida pe¡os referidos autores de que há um anaseamento contínuo para o topo

não é percebida, na Sub-baciã de Alto garyâs, âtravés dÕs palinomorfos marinhos. Estes encontram-se

presentes em alta freqüência e diversidade nos níveis mais superiores analisados, conespondentes ao

Neofrasniano, no poço RPL-1. Além disso, nesta suþ-bacia, os sedimentos desta idade estáo

relat¡vamente bem representados, tanto em superfície quanto em suþsuperfície. O que se observa no
presente trabalho são pulsos gerados pelas oscilações na freqúência dos pâlinomolfos, como já

discutido,

A part¡r dos dados ora obtidos, deduz-se que durante o Frasniano parece ter iniciado um

processo de soerguimento da bacia, atingindo mais a Sub-bacia de Apucarana, principalmente na sua

porção sul (SC e Urugua¡), como pode ser v¡slumbrado na F¡g. 34, Este fenômeno pode estar

associado aos processos de convergênciâ de placas, inic¡ados durante o Meso a Neodevoniano, os

quais foram os responsáveis pela discordânc¡a eoherc¡niana, como proposto Ramos (1999).

Ainda na Fig. 34, oþserva-se que na referida região a sed¡mentação frasn¡ana, em alguns
poços, não foi depositada ou depositou-se e foi posteriormente erodida.

No Uruguai, a sequência devoniana assenta-se diretamente sobre o embasamento.

Litoestratigraficamente é representada pelo crupo Durazno, composto de ba¡xo para c¡ma pelas

formações Cerrezuelo, Cordoþés e La Paloma,

A un¡dade basal, FormâÉo Cenezuelo é cronolitocorelata a Formação Fumâs, de ìdâde

eodevoniana (pré-emsiana). Seus sedimentos apresentaram-se quase todos estéreis para palinolog¡a,

com excefro dos níveis encontrados no topo, onde foram registrados alguns acritârcas, com formas

bastante simples. A presença de elementos marinhos nestes níveis favorece a propos¡ção de certa

influência marinha durante a sua deposição.

Através dos estudos de fácies sedimentares, Veroslavsky (1994) sugere que a Formação

Cenezuelo represente um trato de sistema regressivo, oompreendendo condições de fan-delta e pro-

delta/plataforma. Concorda-se com a proposição do autor, uma vez que as condições de

paleoambientes de plataforma murto rasa, se¡am obseruadas somente no topo desta unidade.

Na Formação Cordobés, as condiçöes marinhas de sed¡mentação são evidenciadas pelo seu

conteúdo fossilifero. Nesta unidade obserya-se, da base até sua porção média, aumento progressivo

na freqûência e diversidade dos elementos marinhos (Fig. 29). Tal fator rnd¡cå aumento eustálico do

nível do mar. Esta porção da un¡dade, representada por clásticos finos, teve sua sedimentação em

paleoambiente de plataforrna rasa, possivelmente de baixa enegia. contudo, pela pequena espessuTa

do pâcote sedimentar (50m), a sullsidência foi f imiiada.

As caracteristicas litoiógicas. associadas à oconência de determinadas estruturas

sedimentares, t po plano-paralelas. levaram Veroslavsky (1994) a ¡nferir oondições de baixa energra

no paleoambiente deposicional desta unidade.
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Da parte média desta formação rumo ao topo, nota-se um decrésctmo dos elemenlos marinhos

e aumento progressivo dos elementos continentais, o que sugere o ¡níc¡o de um evento regressivo.

Este fenômeno é oÞservado a part¡r do Neo-emsiano, por volta de 10Om do poço La Paloma.

A Formação La Paloma, de idade eifeliana, revelou-se estéril para palínomorfos.

Paleoambientes litorâneos, passando, rumo ao topo, a continental - fltrvial são sugendos por vários

autores.

No Paraguai, os sedimentos de idade devoniana (Neogivetianâ a Famenniana), registrados

nos poços ASU I e ASU ll, foram depositados sob condiÉes marinhas pela presença de microfósseis

que possui. No entanto, não é possivel inferir detalhes da variação do nível marinho pelo fato das

amostras anal¡sadas serem cont¡tuídas por matenal de calha, o que não oferece grandes precisöes.

1 1. TENTATTVA DE RËCONSTRUçÃO PALEOGËOGRÁF|CA DO MAR DËVONtAruO

Diversas contribuições sobre evolução e/ou reconsttuções paleogeográficas da Bacia do

Paraná, principalmente, para a sequência devoniana (Formação Ponta Grossa), são apresentadas

desde Weeks (1947), Lange & Petri (1967), Lange ('1967), Northfleet ef a/. (1969), Daemon (197ô),

Fulfaro et al. (1982), Petri & Fúlfaro (1983), Melo (1988), Zalan etal. (1990) e Fúlfaro (1995).

Os trabalhos de Lange & Petri (1967) e Melo (1988) foram desenvolvicJos, principafmente, com

base nas caracterÍsticas fitólogicas (distriþuição espacial dos folhelhos), paleoamb¡entais, na

distribuição da macrofauna e nas váriações globais do nível do mar, O primeiro diz respeito,

especialmente, ao Mesodevoniano e o segundo ao Eo a Mesodevoniano.

Lange ('1967) e Daemon (1976) baseam-se na distribuição dos palinomorfos (quit¡nozoários e

esporos), para inferir suas sugestões. Northfleet ef a/. (1969), utilizam os mapas de isópocas por eles

elaborados. Fúlfaro e1 â/. (1982), Petn & Fútfaro (1983), Zatan ef âl (1990) e Fútfaro (1995)

apresentam suas hipóteses apoiados nos dados disponíveis, relativos à distribuição espacial dos

folhelhos, tectônica, paleoâmþientes, pos¡ção do paleocontinente condvana, paleoclima e variaçöes

eusláticas globais

A tentativa de reconstruir a paleogeografia da seqüência devoniâna na Bacia do Paraná aqui

realìzada, basea-se priontariamente, nos dados þ¡ocronoestratigráficos gerados no presente trabalho, e

aqueles concementes às variações do nível do mar venficadas ao longo da evolução desta seqúéncta

sed¡mentar. Estes dados somados aos existentes na literatura disponível, possifJilitaram formular urna

nova proposta de reconstrução do cenár¡o paleogeográfico da região, entre 400-370 À,{.a, atuaimente

denominada Bacia do Paraná. É real¡zada, pela prjmeira vez, no Brasil, uma proposta de reconstruç.ão

paleogeográfica alicerçada na distnbuição dos acritarcas s. /.. Acred¡ta-se que, ao contrário dos

,nacrofósseis, os palinomorfos (acntarcas s. /.) apresentam intrínsecas d¡versas vantagens que

favorecem tal estudo. tais como:

- possuíram hábito planctônico;

- foram cosmopolrtas o que permtte conelaÇöes tnira e inter-þactnais, até inter-contin entais:

- apresentam pequeno tâmanho e

- grande número de espécimes pode ser extraído de uma pequenâ amostra.
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Apesar destas vantagens, a maioria da literatura disponível mostra que os estudos relat¡vos ao

paleomicroplâncton têm revelado uma taxa de pariicipação relativamente menor nas diversas

propostas paleogeogeogftífìcas. Este fato pode ser atribuído aos seguintes fatores:

- certa controvérsia acercä da class¡ficação s¡stemática, â nível específico, destes microfósseis;

- pouco conhecimento sobre a sua bioestratigrafia;

- registro na literatura somente de espécies de ¡mportância biocronoestratigráfica, e

- a b¡oestratigrafia de várias microfloras puÞlicadas é pobremente documentada, além da ma¡oria dos

trabalhos constituem-se em relatórios ¡ntemos das companhias de petroleo. Tal situação, contudo, não

afeta os resultados âqui almejados, uma vez que tânto a sistemática quanto a bioestratigrafia, além de

outras informações foram geradas neste tl-abâlho.

Dev¡do ao fato da presente proposta ser inédita, em termos da ferramenta usada, várias

publicaçóes foram ut¡lizadas como supofe e para comparaçóes adicionais, uma vez que diversos

parâmetros abordados, tais como: litoestratigrafia, litologia, paleoambiente, tectônica e paleóclima não

foram obJeto de estudo deste lrabalho.

Em termos globais, durante o Siluro-Devoniano, o paleocontinente Gondvana ocupava o

hemisfério sul do planeta Tena, com uma posição de pólo sul próximo a borda leste da Bacia do

Paraná (altas latitudes), como inferido através de interpretações paleomagnéticas pot Caputo & Crou,€ll

(1985). O clima reinante durante este tempo era frio, e a ausência fósseis carþonáticos nos sedimentos

é assim explicada.

Na Figura 34, observa-se a presença de sedimentos, de origem marinha, com idade situada no

limite Emsiano/Praguiano e no Eoemsiano tanto na Sub-bâciâ de Apucarana como na Sub-bacia de

Alto Garças e, também, no flanco sul da bacia, no Uruguai.

Com reiação as bacias gondvânicas vizinhas à epoca (Eodevonrano), de acordo com os dados

d¡sponÍve¡s na literatura, são encontrados sed¡mentos de mesma idade na Bolívia, Argentina, Peru,

África Oo Sul, Falkland e Antártica.

A oconência comum da microflora e, principalmente da macrofauna endêmica l\rlalvinocáfrica,

é observada na Argentina (Bacia Chaco-Paraná), Bolívia, Sub-bacra de Apucarana (Bacia do Paraná),

flanco sul da Bacia do Paraná (Uruguâi), Áf¡ca Oo Sul (Bacia do Cabo) e Antárticâ (Kent & Van Der

Voo, 1990, pg. 53, fig, 5). Estas evidências nos leva a inferir que não havia barreira geoqráfica entre

estas regiões, e que pelo hábito de vida bentonico da paleofauna de braquiópodes e trilobitas

malvinocáfricos é de supôr-se que estas áreas eram banhadas pefas mesmas águas frias oceânicas.

As pnmeiras incursões marinhas devonianas sobre a Bac¡a do Paraná ocorreram no

Neopraguiano. próximo ao limite com o Emsiano a Eomesoemsiano, com refação às conexões

ex¡stentes com a Sub-bacia de Apucarana, acredita-se que uma delas, que julgamos seT mats aljva, se

dava a sudeste desta região com a Bacia do Cabo (Formação cydo - Grupo Bokkeveld), na África do

Sul. Esta comunicação ó aceitável, pdncipalmente pela oconência comum da macrofauna endêmica

lrlaìv inocáfrìca.

Alérn do exposto. deve ser ressaltado que o eixo de máx¡ma subsidência. de direção NWSE é

bastante corncrdente com a áreâ geográfica do atual Arco de Ponta cTossa, que é originado e

controiado poT movrmentos venicais ao iongo dos alinhamentos Pré-Cambrianos do embasamento da

Bacia (Fig. 02) (Diniz, 1985). lsto possibilrtou conseqüentemente a sedimentação contínua dos
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folhelhos e s¡ltitos emsianos, com mais de 200 m de espessurâ, em uma depl-essão que extendia, em

subsuperfície, a NW no Estado do Paraná, do sul de Ponla Grossa até ao mínimo nas áreas de

Ortigueiras e Cândido de Abreu (Din¡z, 1985). A região de Cândido de Abreu é aqui cons¡derada um

alto durante o emsiano (Fig, 34).

A presença de sed¡mentos de origem marinha e comprovadamente de idade eodevoniana nâs

reg¡ões dos poços 2-CN-1-SC e 1-PH-1-PR e áreas aflorantes em Jaguariaíva, Tibagi e V¡la Velha, no

Estado do Paraná, reforça a inferência deste cenáno fisiográfico para a conexão mar¡nha dâ SuÞbacÍa

de Apucarana durante este tempo (Fig. 37). Além disso, a pequena espessura dos sed¡mentos,

supostamente de idade devoniana, encontrados no Ëstado de São Paulo, também contriÞuem a favor

desta sugestão.

As reconstruøes paleogeográficas de Baldis (1979) e Baldis & González (1981) não adm¡tem

tal conexáo pelo fato destes autores acreditarem que o geosinclíneo Sul-âfricano era, durante o

Devoniano, rodeado por tenas emersas em direçáo a oeste e noroeste.

Outra possível conexão marinha da Sub-bacia de Apucarana, bastante especulativa, ainda

durante o Eodevonianô, se dava entre esta área e o Proto-Pacifim através da Bacia do Chaco-Paraná.

Tal comunicãção, se realmente existiu, realizava-se a sudoeste da Suþ-þacia de Apucarana, à paÍtr do

nordeste da Argentina, ao sul do pré-Arco de Assunção (F¡9. 37).Tal arco encontrava-se, no

Eoemsiano, em princípio cje elevação e coresponderia ao eixo deposicionâl secundáno SW-NE,

detectado através dos estudos de subsuperfície, realizados por Diniz (1985).

Reconstrução paleogeográficá semelhante já foi proposta por Lange & petri (1967) e
reaf¡rmada por Petri & Fúlfaro (1983).

Hipóteses relativas à possível conexão marinhâ da Bacia do Chaco (Argentina) com â Sub-

baciâ de Apucarana, pelo sul do Brasil, parece não serem mu¡to aceitáveis, a julgar pela inexistência

de rochas devonianas no Estado do Rio Grande do Sul. O mais provável é que esta região trvesse

atuado como um alto durante este tempo, fomecendo material para o sul (formações Cenezuelo e

Cordoþés) e para o norte (formações Fumas e Ponta Grossa).

Outra razão desfavorável a uma conexão através da região sul do Brasil é a presença de

sed¡mentos Eodevonianos encontrados a NW no Uruguai. Desta forma, o mar teria transgredido esta

região de W para NW, através da Mesopotâmra Argentina, somente durante o Eoemsiano, com a

deposiçåo dos folhelhos Cordobés, cuja microflora é muito similar aquelas registradas no N4embro

Jaguar¡aíva da Sub-bacia de Apucårana.

Uma possível conexåo entre a Bacia do Chaco (Paraguai) e a Sub-bacia de Apucarana no

Eodevoniano, através da estrutura aulacogênicâ denominada Bajo de San Pedro, como sugerida por

Fulfaro (1996) e Assine (1996), é colocada em dúvida. Tal inferência se deve ao fato de não ter sido

registrados, até o momento, na referida estrutura, sedimentos de tdade ems¡ana, como ¡ndicâdo peias

análises palinológ¡cas realizadas em amostras, provenientes dos niveis considerados de idade

devoniana nos poços Assunçåo I e Assunção ll, localizados nesta áreâ.

C¿lbe saiientar que no Paraguat (Bacìa do Chaco) náo foram, até o momento. regìstracjos

sedimentos mais antigos que l\¡esodevoniano, confoTme dados fomecidos pÒr Pöthe de Baldis (1974,

1979) e de Oliveira (1995). Este último é relat¡vo a sedÍmentos provenientes dos poços Lopez e

LogerenTe. perf urados nesta bacta.
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do Devoniano da Bacia do Paraná

Ao contrário do que fo¡ inferido por Lange (1967), Lange & Petri (1967), Melo (1985, 1988),

Assine (1996), entre outros, pela prime¡ra vez säo registrados, na Sub-bacia de Alto Garças,

sedimentos aflorantes, de origem marinha e de idade eoemsiana, principalmente, nas regiões da

Chepada dos Guimarães e Estado de Goiás.

A macrofauna enconlrada nos sedimentos pelíticos, de idade eodevoniana, da Sub-bacia de

Alto Garças é mais diversa e menos pura quanto ôomparada à fauna Malvinocáfrica, típ¡cá, presente

nâ Sub-bacia de Apucarana. O mesmo pode ser ¡nferido com relaçáo ao fitoplâncton. Estas

caraclerísticãs sugerem ma¡ot s¡milaridade com a paleofauna encontrada na Bolívia (região de

chiquitos), como mencionado por Melo (1988). Por esta razäo, acredila-se que durante o Emsiano

havia somente uma conexäo marinha franca, através da regiäo denominada por Perinoto (em prep.) de

Bâ¡xo de Rio Verde - coxim, entre a Sub-bacia de Alto Garças e a região leste da Bolívia, ao norte do

Arco de Assunção (Fig. 37).

Durante o Neo-emsiano/Eif eliano inicia-se os processos de reativações tanto dos altos situados

no interior quanlo nas bordâs da bacia, como o Arco de Assunção que, nesta época, como sugerido por

Ass¡ne (1996), se indiv¡dualizou como elemenlo tectônico, passando a ter expressäo geomorfológica,

Como conseqùência destas reativaçöes, evidencia-se por toda a bãcia, um evento regress¡vo,

registrado pela baixa freqüência dos elementos marinhos e, também, pelo cárater ma¡s arenoso dos

sedimentos, representados pelos membros Tibagi e médio da Formação Ponta Grossa (Brasil) e

Formaçáo La Paloma (Uruguai) da Bac¡a do Paraná (F¡9. 34).

No Givetiano registra-se o ápice da transgressáo marinha devoniana na Bacia do Paraná.

Nesta época, os altos regtonais foram recobertos pelo mar, com conseqüente ampliação dos l¡m¡tes da

bacia, com a sedimentação ultrâpassando as áreas de oconência da Formação Fumas, recobrindo,

como na região de lporá - Go¡ás, o embasamento Pré-CamÞriano, como já evidenciado por Andrade &

Camarço (1980) e Pereira (1992).

Durante este evento transgressivo que persist¡u até o Neodevoniano, além das conexöes já

sugeridas é admitrda a comunicação entre a Suþ-bacia de Alto Garças e a Bacia do Pamaíba, ao norte,

através da região atualmente perconìda pelos rios Araguaia e Tocantins. Esta conexão é inferida com

base nas mrsturas faunísticas austrais (Malvinocáfricâ) e bo¡ears (África do Norte) existente nesta sub-

bacia (Fig. 37). Esta misc¡genação faunÍstic€ resultou do ¡ngresso de águas mais quentes,

possivelmente víndas do noúe, terminando oom o endemismo da Fauna l\4alvinocáfrica. Esta via

somente pode ter stdo através da Bacia do Pamíaíba e/ou Bolívia. Parâ reforçar, há também a

oconência comum dos palinomorfos marinhos (acritarcas e quitinozoános) entre estâs áreas, como 1á

observado po¡ Lange (1967) e Wood (1995).

Com a entrada das formas boreais na Sub-bacia de Apucarâna (Bacia do Paraná) a partir do

[4esodevoniano fica caracterizada a tendência ao desapârecimento da fauna lvìalvinocáfrica, cujo

climax de sua existência nesta sub-bacia se deu no Eoemsiano.

Neste contexto, conexão entre a Bacia Chaco-Paraná e Bacia do Paraná através do Ealo de

San Pedro (Para-rluar) localizado entre os altos do Apa e Assunção, é âdmitida â pârlìr do Givetiano

(Fig. 37), perduranoo até o Neofrasniano e, possivelmente ate o Fameniano, uma vez que foram

registrados. nesta região. palinomorlos desta idade. Em lermos microf lorísticos pode-se afirmar que a
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similaridade entre âs formas, de idade meso a neodevonianas, encontradas na Bacia do chaco

(Paraguai) e sub-þac¡a de Alto carças é de '100%, conforme observado por olive¡ra (1995)

A região central do Estado do Paraná, onde se enconlra o poço z-CA-1-PR, que func¡onou

æmo um alto durante o Emsiano e parte do Eifeliano; no G¡vetiano esta área se ¡nverte o seu

comportamento e ebriga grande espessura de sedimentos (Fig. 34)

No Frasniano, de acordo com os dâdos fomecidos pelos palinomorfos, permanecefam as

condições de mar alto com conexäo entre as duas suÞbadas (F¡9. 37). Contudo, segundo vários

autores, iniciou-se, nesta época, um processo de soergu¡mento contínuo do substrato da Bâciâ, que

parece ter começado no flanco sudeste da bacia. Nesta regiäo os efeilos erosivos câusados pelo

soerguimento mostram-se bem mais pronuciados (Fig. 35). Este processo epirogenético positivo, como

já discutido, pode ser resultado das colisões iniciadas no Meso a Neodevoniano, que resultariam na

Pangea 1, no carþonÍfero e seriam responsáveis pela expressiva discordância bacinal de idade

eohercniana.

Em termos globais nota-se que a partir do Frasniano há grande similandade entre as

microfloras planctônicas registradas para a Bacia do Paraná e aquelas encontradas na África Oc¡dental

e do Norte (Ghana e Sahara Algeriano), E. U. A. e Europa (Fig. 32). Esta similaridade levou Colbath

(1990) a sugenr uma reconstrução de placas, onde hâveria, naquele tempo, um grande seaway

separando a África e Améric¿ do Sul da América do Norte e Europâ.

12. CoNCLUSöES

1. Com relação à litoestrat¡grafia, optou-se por aceitar a subdivisão F¡g.proposta por Lange & Petn

(1967) para a Formação Ponta Grossa, somente para a Sub-bacia de Apucarana, uma vez que as duas

sub-bacias (Alto carçâs e Apucarana) da Bacia do Paraná, no lado brasile¡ro, apresentam

comportâmento tectônico, litoestratigráfico e paleontológico bastante diferenciados. Além disso, a

conelação das rochas que compõem â Formaøo Ponta Grossa por toda a bacia ainda não se encontra

devidamente eslabelecida. No lado uruguaio é aceita a proposta litoestratigráfica conentemente usada.

No Paraguai, os sedrmentos devonianos, de origem marinha, ainda permanecem ¡nominados.

2. Os sedimentos pertencentes as formações Cerezuelo (Urugua¡) e Fumas (Brasil) apresentaram-se

praticâmente estéreis pa¡a palinologia, com exceção de suas porções superiores. onde uma pobre

mrcroflora foi registrada. A Formação La Paloma, unidade supenor do crupo Durazno (Urugua¡),

revelou-se estérìl

3. No geral, os sedimentos representativos das Formações Ponta GTossa Brasi¡) e Cordobés (Uruguai)

revelaram-se portadores de uma rica e bem preservada associação de acrìtarcås s. /.

4. Foram registrados 29 gêneros e 62 espécies, sendo a grande maiona restrita, até o momento, à

Bacia do Paraná. Este fato, posstvelmente deve-se ao pequeno volume cje trabalhos relativos ao

fitoplâncton em outras regiões de origem mannha e de idade equivaiente. no Bras¡l mas, podendo,

porém, estar Teiacronado ao provávei caráter endêrníco que certas formas possam possuir.

5. Foi possível determinar a drstnbuição biocronoestratigráf¡ca das espécies identif¡cadas. Côntudo.

apesar de haver srmiladdade bioestratigráficâ enlTe os poços, constatou-se que algumas forrìas
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exibem d¡ferenças em suas amplitudes verticais. Tal fato, provavelmente, estaria assoc¡ado à
pequenas vanações nos parâmetros ambientais. Além disso, a orande incidência de intrusões

magmáticas, princrpalmente na Sub.bacia de Apucarana, também pode ter contribuído para acentuar

as dispandades, uma vez que a maioria das formas apresentam-se parcialmente destruídas por

carþonização.

6. Os acritarcâs s. I, quando devidamente classific€dos, mostraram-se úteis para conelaÉes entre

estratos, uma vez que se admite hábito planctônico pa[a estes microrganimos.

7. ConelaSes e compara$es entre as âssoc¡aøes aqui doÒumentâdås e várias outras descritas para

outras regiões do planeta, puderam ser, igualmenle, estabelecidas.

I' Levando-se em consideração o número de espécies æmuns, as formas aqui identificadas,

principalmente âs de idade mesodevoniana, apresentam meior grau de similaridade com aquelas

descritas para a América do Norfe. África do Norte e paraguai.

9. A seqüênc¡a devoniana marinha da Bacia do Paraná conesponde âos níveis s¡tuados entre o topo

das formações Fumas e cenezuelo, de idade equivalente ao Praguiano e as formaSes Ponta Grossa

e cordobés, além dos sedimentos inominados encontrados no Paraguai. A Formação Ponta Grossa
possu¡ idade compreendida entre o limite Emsiano/Pragu¡ano a Fameniano; a Formação Cordobés,

idâde eomesoems¡ana e os sed¡mentos paraguaios, idade meso a neodevoniana.

10' Não há grandes discrepânc¡âs entre as ¡dades atribuídas por Lange (1967) e Daemon et al (1967) e

as aqui inferidas. A ma¡or delas é observada nos testemunhos do poço 2-cN-1-sc, anteriormente

datados como do À¡esodevoniano, e que agora tiveram seus posicionamentos biocronoestraligráficos

atribuídos ao Eodevoniano.

ll. Pela primeira vez säo reg¡strados na sub-bacia de Alto Garças, com base nos paljnomorfos

marinhos, sedimentos aflorantes, de idade eodevoniana, principalmente na reg¡ão da chapada dos

Guimarães - N4T e área de lporá - cO.
12. Através dos novos avanços conseguidos nesta análise, com relação a biocronoestratigrafia dos

sedimentos devonianos encontrados na sub-bacia de Alto Garçås, propomos que as inferèncias

estratigráficas, até então sugeridas, devam ser reconsideradas.

13 Com base na distribuição e diversidade das espécies de acr¡tarcas s. i. analisadas nos poços

estudados e na paleoecologia destes mìcrorganismos, além da frequência relativa entre os

palinomorfos (autóctones - acr¡tarcas e quitinozoários e alóctones - esporos e cutículas) foi possível

inferir que:

- o topo da Formação Fumas foi depos¡tado em paleoambiente sob influêncja marinha:

- a deposição da Formação Ponta Grossa na Suþ-bacia de Alto Garças deu-se sob cond¡çöes marinhas

relativamente rasas. com registro de três eventos principais de ingressões do mar. O primeiro, oconeu

na base do Emsiano, o segundo, ma¡s expressivo, no G¡vetiano e o terceiro, em menoT esc€la, no

Frasniano. Foi detectada, também uma forte influência continental nos sedimentos depositados entre o

Neo-emsiano e Eifeliano e outra, que possivelmente somente represente uma pequena queda nô nível

do mar, entre o Neo(]¡vetìa¡ìo e Eofrâsn¡ano. Este predominjo oe influênci¿r cont¡nental ùâ

sedimentação foi perceþidâ peia grande incidência de elementos aióctones e, pnncipalmente, pelã

baixa freqúênciâ de elementos âutóotones.
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- a deposição da Formação Ponta crossa na sub.bacta de Apucârana deu-se, também, sob condições

marinhas. Contudo, são registrados apenas dois eventos principais de ingressão marinha, sendo um

deles no Eoemsiano e oulro no G¡vetiano. Foi detectada, também, uma forte influência continental

entre o Neo-emsiano e Eifeliano. No Frasniano, notam-se condições marinhas na sed¡mentação. No

entanto, esta enmntrâ-se mu¡to pouco representada nesla porção da bacla. Este fato pode estar,

poss¡velmente, relacionado æm os processos epirogenéticos iniciados durante o Neodevoniano ou

pouco tempo depo¡s. Este evento mostra-se bem mais pronunciado nesta área.

- no Urugua¡, a Formação Cenezuelo apresenta sua po¡ção supefior sedimentada sob influência

marinha. A Formação Cordobés foi deposilada sob influência marinha, apresentando somente um

evento transgressivo, o do Eoemsiano. A partir do Neo-emsiano, observa-se forte influência continental

nos seus sedimentos, sendo esta cada vez ma¡or rumo ao topo e, apresenlando-se mais continental

nos sedimentos representativos da Formação La Paloma, soÞrejacente;

14. Através da distribuição dos palinomorfos e dos dados pertinentes drsponíveis na literatura, foi

possivel ¡nferir uma tentativa de reconstruøo paleogeográfica para a seqùência marinha devoniana da

Bacia do Paraná. Durante o Eo â Mesoemsiano acredita-se que havia uma conexão marinha entre a

Sub-bacia de Apucarana e a Bacia do Cabo, na Áfrìca do Sul, de direçåo NW-SE, através da reg¡ão,

atualmente, ocupada pelo Arco de Ponta Grossa. Uma outra suposta comun¡cação da Sub-bacia de

Apucarana seria com o Proto-Pacífico â sudoeste, através da Bacia do Chaco na Argentina, que se

estende até o NW do Urugua¡. Durante o Eomesoemsiano, a Sub-bacia de Alto Garças se comunicava

a noroeste com a região de Chiquitos, na Bolívia, No G¡vetiâno e Frasniano, a Sub-bacia de Apucarana

se comun¡cava com a Bacia do Chaco no Paraguai, alravés da região do Bajo de San Pedro, a oeste;

com a Bacia do Cabo a leste e com a Suþ-bacia de Alto Garças ao norte. A Sub-bacia de Alto Garças,

neste tempo de máxima transgressão, comunic¿va-se ao norte æm a Bacia do Pamaíba, ao sul com a

Sub-bâcia de Apucarana e a oeste com a região de Chiquilos, na Bolívia.
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ESTAMPA I

Figs. 1 e 2 - Advendsphae d¡um acerosum Burjack & Oliveira (no prelo);

Fig. 1 - Lâm. DGUFG - 201, (G26/2), 92,60m, RSP-1, X1000.

Flg. 2 - Lâm. DGUFG - 201, (P22l3), 93,60m, RSP-1, 10OO.

F¡gs. 3 e 4 - Advenasphaeridium austraris Burjack & Oliveira (no prelo);

Fig. 3 - Lâm. DGUFG - 201, (T36/1), 92,60m, RSP-1, X1o00.

Fig. 4 - Lâm. DGUFG - 201, (R30/4), 92,60m, RSP-1 , X1000.

Figs. 5 - Bimerga benson¡i Wood 1995; Lâm. 90069/RV, (W48/3), RV- MT,

x1250
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ESTAMPA II

Flgs. I a 3 - BipolarisitelalÞ accreúa Ol¡veira & Burjack (no prelo);

Fig. I - Lâm. DGUFG - 183, (14411), 15,00m, RSP-1, X 50o.

Fig.2 - Lâm. DGUFG - 179, (140ß), 11,00m, RsP-1, X500.

Fis, 3 - Lâm. DGUFG - 179, (036/2),1 1,00m, RSP-1, X500

FiS. 4 - Cordobesia oriênfa, Pöthe de Baldis 1978; Lâm. DGUERJ-081,

(N34/2), MJo4/PR, X1250.

Fis. 5 - Cordoæsia uruguayensis Pöthe de Batdis 1978i Lâm. 95OO727-

BR, (P38/2), MSD-PR, X 12s0.

F¡gs.6 e 7 - Crucid¡a caøirerrse (Lobo Boneta) Ottone 1996;

Fig.6 - Lâm, DGUFG - 198, (N28/1), 79,70m, RSP-1, X600.

Fig.7-ldem,X500.
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ESTAMPA III

Flgs. 1 e 2 - D¡aphotæhtæ gracire Burjack & Ol¡veir (no prelo)

Ffg. 1 - Lâm. DGUFG - 200, (V20l1), 92,60m, RSP-1, X 1250.

Flg. 2 - Lâm. DGUFG - 2@, (s42t2),92,60m, RSP-1, X1250.

, igs. 3 e 4 - Esliastra úytidoa W¡cander & Wood 1981

Flg. 3 - Lâm. DGUFG - 264, (X45), 40,00m, RsP-1, Xs00

Fig.4 - Lâm. DGUFG - 2O7, (Y3Ol1l, 101,00m, RSP-1, X50O

F¡gs. 5, 6 e 7 - Estidslra sp¡nircticulaâ Oliveira & Burjack (no prelo)

Ffg.5 - Lâm, DGUFG - 255, (M49/3), 300,00m, RSP-1, X1000

Fig. 6 - Lâm. DGUFG - 367, (X2911),348,00m, RSP-1, X1000

Fig.7 - Lâm. DGUFG - 366, (84212),348,00m, RSP-1, X 1000
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Fig'

rig.

E.STAMPA IV

Figs. 1 e 2 - Evittid remofa (Deunff) L¡ster lgTO

FÌ9, 1 - Lâm. DGUFG - 1SO, (M47tz),32s,30m, RSp-1, XSoo

F¡9.2 - Lâm. DGUFG - 1S7, (M37/1), 79,70m, Rsp-1, )(50

Evittia sommeri Brito 1967b; Lâm. DGUFG - 78, (N47t21,93S,60m,

RSP-,1 , XsOO

Gorgonisphaeridium reticulatum Oliveira & Bur.lack (no prelo);

Lâm. DGUFG - 518, (V3B/4), 29,SOm, RSp-1, XlOOO

Fig. 5, 6 e 7 - Geron eregans Ol¡veira & Burjack (no prelo);

Fig. 5 - Lâm. DcUFc - 139, (G4S/2), 16O,OOm, RSp-1, XSOo.

Fig. ô - Lâm. DGUFG - 1J9, (T22t3), 16O,OOm, RSp-1, XsOO.

Fig. 7 - Lâm. DGUFG - 139, (835/3), 16O,OOm, RSp-1, XlOOO

Figs. 8 e 9 - Hapsidopalla exonaúa (Deunff| playford 1977

Fig. I - Lâm. DcUFG - s29, (S22), 34B,oom, RSp_1, XlOOO

F¡9. I - Lâm. DGUFG - 215, (Bg2tÇ32\,13.1.40m, RSp-1. XlOOO

3-
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ESTAMPA V

Figs. 1e 2 - Hapsidoqlla inyenusta Wc€nder & Wood j9B1

Fig. I - Lâm. DGUFG - 269, (CZ1t1),31S,30m, RSp_1,X1OOO

Fig.2 - Lâm. DcUFc _ 99, (E5S/3), 31S,gOm, RSp-1, Xlooo

F¡gs. 3 e 4 - Hapsidopatla sannemannii (Deunft) ptaylord l,g77

Fig. 3 - Låm, DGUFG - 360, (D23l1), 3gB,6Om, RSp_1, X1OOO

Fig.4 - Lâm. DGUFG _ 369, (T4Sl4),3S8,60m, RSp_1. X10OO

Figs. 5 e 6 - Cf. Hercwiana desiderata Burjack & Oliveira (no prelo)
Fig. S - Lâm. DcUFG _ 21S, (841), .131,40m, 

RSp_1, XBoo
Fig.6 - Lâm. DGUFG _ 215, (Cg2),131,40m, RSp-1, XBOO
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ESTAMPA VI

1 - Leiofuæ pyrena Wicander & Wood 1981; Lâm. DGUFG - 21O,

(N45/2), 10f1,00m, RSP-1, X1750

Figs. 2 e 3 - Lunulidia micropuncâÞ Pöthe de Baldis 1979

Flg.2 - Lâm. DGUFG - 169, (N45/2), 130,00m, RSP-1' X700

Fig. 3 - Lâm. DGUFG - 186, (J45) ,2O,2Om, RSP-1' X700

Figs.4, 5 e 6 - Mediocorpore conspicuus Oliveira & Burjack (no prelo)

Fig. 4 - Lâm. DGUFG - 161, (L38), 60,10m, RSP-1, X500

Fig. 5 - Lâm. DGUFG - 166, (V32), 40,00m, RSP-1' X500

Fig.6 - Lâm. DGUFG - 159, (W42l3),70,10m, RSP-1' X500

7 - Muttipticisphaeridium ampliatum Playford 1977; Lâm. DGUFG -

106A. (T32l2), MJ2o3-PR, X1000

8 - Muttiplicisphaeridium ramusculosum (Deflandre) Lister 1970;

Lâm. DGUFG -179. (X42),11,00m, RSP-1, X1000

Fig.

Fig.
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ESTAMPA VII

Figs. 1,2e3-^rafivusabaci um (Deunft) Playford 1977

F¡9, I - Foto mostrando omamentação composta por grânulos;

Lâm. 9s00727, (P38/2), MSD-PR, X1000

Fig. 2 - Foto mostrando omamentação constituída por grânulos

enfileirados; Lâm. DGUFG - 152, (J5114), '109,00m,

RSP-1 , XsOO

F¡9. 3 - Lâm. DGUFG - 169, (H32l4), 130,00m, RSP-1, X500

F¡gs. 4 a 5 - Palacanthus ledanois,ï (Deunff, Playtord 1977

Fig.4 - Lâm, DGUFG - 115, (N23/1), MJ2-08-PR, X1000

Fig. 5 - Lâm. DGUFG - 208, (K50/3), 101,10m, RSP-1, X1000

Fig.6 - Lâm. DGUFG - 427, (î411U411,315,00m, RSP-1, X1000

F¡qs. 7 e 8 - Puteoscorfum acrosiichum Burjack & Ol¡veira (no prelo)

Fig. 7 - Lâm. DGUFG - 1s 1, (lvls1/3), 109,00m, RSP-1, X1000

Fig. I - Lâm. DGUFG - 151, (c33), '109,00m, RSP-1, X1000
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ESTAMPA VIII

Figs. 1 a 4 - Puteoscurtum rimai sp. n,

Fis. 1 - Lâm, DGUFG - 152, (47 t2), 109,00m, RSP-1, X1000

Fig. 2 - Holótipo; Lâm. DGUFG - 152, (S31/4), 109,00m, RSP-1, X500

Fig. 3 - Foto mostrando detalhes da omamentação e das

extfemidades distais dos processos; Lâm. DGUERJ - 227,

(u2a1), DA-?7-MT, X75O

Fig. 4 - Lâm. DGUERJ - 227, (P2311\, DA-27-MT, X750

Figs. 5 e 6 - Puúeosco,'fum oniricum Burjack & oliveìra (no prelo)

Fig. 5 - Lâm. DGUFG - 363, (D40), 180,00m, RSP-1, X1000

F¡9. 6 - Lâm. DGUFG - 151, (M51/3), 109,00m, RSP-1, X1000
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ESTAMPA IX

Fis, 1- Puteoscortü m w¡liereae Martin 1981, Lâm. DGUFG - 523' (C4312),

20,20m, RPL-1, X800

' è 3 - Stell¡nium oppidum (Deunff) Le Herissé Deunff 1988

F¡9. 2 - Lâm. DGUFG - 146, (G56/3), 140,00m, RSP-1, X1000

Fig. 3 - Lâm, DGUFG - 431, (K2713),310,50m, RSP-1, X1000

Figs.4 e 5 - Tunisphaeúdium caudatum Deunff & Evitt 1968

Fig. 4 - Lâm. DGUFG -158, (G3414),79,7Om, RSP-1' X500

Fig. 5 - Lâm. DGUFG - 158, (S41), 79,70m, RSP-1 , X750

F¡gs. 6 e 7 - Tyl¡gmasoma alargadum (Cramer) Playford 1977

F¡9. 6 - Lâm. DGUERJ - 1104, (H28/1), MJ-os-PR, X500

Fig. 7 - Lâm. DGUFG - 255, (N26), 340,50m, RSP-1' X500
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ESTAMPA X

Flgs. 1, 2 e 3 - Umbellasphae dium campanulatum Oliveira & Burjack (no

prelo)

Fig. 1 - Lâm. DGUFG - 501, (N46/4), 109,00m,RSP-1, X1000

Fig. 2 - Lâm. DGUFG - 501, (151/2), 109,00m, RSP-1, X1000

Fig.3 - Lâm. DGUFG - 501, (D42), 109,00m, RsP-1, X750

F¡gs.4 e 5 - Umbellasphaeñdium deflandÍei (N4oreau-Beno¡t) Jardiné e¡ a/.

1972

F¡9. 4 - Lâm. DGUFG - 501, (M55/3), 109,00m, RSP-1, X1000

Fig. 5 - Lâm. DGUFG - 5o1, (F3212), 109,00m, RSP-1 , X1000

Fig. 6 - Ambellasphaerid¡um sp.i Lâm. DGUFG - 152, (D51152), 109,00m,

RSP- 1 . XsOO
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ESTAMPA X¡

Fig. 1 - Umbellasphaeridium saha curn Jardiné et al. 1972i Lâm. DGUFG -

149, (P54121, 122j0m, RSP-1, X1000

Figs. 2 e 3 - Winwaloeus¡a dislracâ (Deunff) Deunff 1977

Fig. 2 - Lâm, DGUFG- 456, (s4412\,274,Q0m, RSP-I, X800

Fig. 3 - Lâm. DGUFG - 456, (V54/4), 274,0Om, RSP-1 , X800

FiS. 4 - Cymatiosphaera dèvonica Deunff 1966â; Lâm. DGUFG -163,

(D26l3), 52,80m, RSP-1, X750

Fig. 5e6 - Cymatiosphaera winderi (Deuîff) Playford 1977

Fig. 5 - Lâm. DGUFG - 263, (R27128), zz1,oom, RSP-'1 , X800

F¡9. 6 - Lâm. DGUFG -4s6, (N43/2), 274,00m, RSP-1, X800

F¡9. 7 - Duvernaysphaera angelae Deunff 19ô4a; Låm. DGUFc - 363

(T55/3), 358,60m, RSP-1 . X800

FiS. 8 - D¡ctyotidium cohora Wìcander & Wood 1981; l6am. DGUFG - 65

(F35/1), 358,60m, RSP-1, X500
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Fis.

ESTAMPA XII

1 - Duvernapphaera angelae Deunff 1964a; Lâm. DGUFG - 363,

(P25l3), 358,60m, RSP-1 , X1000

qs, 2 e 3 - Duvemaysphaera dissimiris Oliveira & Burlack (no prelo)

Fig. 2 - Lâm, DGUFG - 464, (C43l3), 284,50m, RSF-1, X1000

Fig. 3 - Lâm. DcUFc - 451, (O48), 232,00m, RSP-1, 1000

4 - Duvernaysphaera heliocentrica Oliveira & Burjack (no prelo)i Lâm

DGUFG -191, (J30/3),40,00m, RSP-'1, X1000

Figs. 5 e 6 - Duvernaysphaen tenuic¡ngulafa Staplin 1961

Fig. s - Lâm. DGUFG - 448, (S23), 284,50m, RSP-1, X1000

F¡9. 6 - Lâm. DGUFG - 214, (43), 122JOm. RSP-1, X1000

F¡9.



ESTAM PA XII

jd&.
l,'¡t il u

. .+ lî,

ír:,:f-{l
1,. ,: ,. :

È...J
,'.,Æi!

'a

:,i\

1.,,.':

rl'



ESTAMPA XIII

Figs. 1 e 2- Polyedtwium embudum Cramer 1964

Fig. 1 - Foto mostrando abertura, em forma de fenda s¡mples, no

centro da vesícula; Lâm. DGUFG - 397, (K25121,330,80m,

RSF-1, XlOOO

Fig. 2 - Lâm. DGUFG - 2O7, (R4OI2\, 180,00m, RSP-1 , X1000

Figs. 3 e 4 - PolFdrwium fmgøsulum Playfoñ 1977

Fig. 3 - Lâm. DGUERJ - 090, (N45/3), |\¡J-o7-PR, X1000

Fig.4 - Lâm. DGUFG - 150, (U32l4), 101,10m, RSP-1, X500

Figs. 5,6 e7 - Polyedryxium pharaonis Deunff 1961

Fig. 5 - Lâm. DGUFc -146, (530/1), 140,00m, RSP-1, X500

Fig. 6 - Lâm. DGUFG - 73, (X36), 340,50m, RSP-'1, X500

Fig. 7 - Lâm. DGUFG- 207, (M4312),180,00m, RSP-1, X1000
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Fig.

ESTAMPA XIV

1 - Ptercspe/7''ella circumstiata (Jardiné ef a¿ ) E¡senacK & Cramer

1973; Lâm. 9500684, (J49), 11SD-17-oG-MT, X50o

Figs. 2 e 3 ' Pferospermel¡ã cmss¡marEinãta Oliveira & Burjack (no prelo)

Fig. 2 - Lâm. DGUFG - 2OO, (L43121,92,60m, RSP-1, X1OCO

F¡9. 3 -Låm. DGUFG - 189, (J4112),29,50m, RSP-1, X100O

F¡gs,4 e 5 - Ptetospermerra f,eo, (Deunff) Eisenack et al. 1973

Fig. 4 - Foto moslrando abertura de desencistamento no corpo

central; Lâm. DGUFG - 488, (F38/4), 180,00m, RSP-1, 1000

Fig. 5 - Lâm. DGUFG - 488, (U36/1), 180,00m, RSP-1, X500

Figs.6 e 7 - Pterospermella ret¡culata Loeblich & Wcander'1976

F¡9. 6 - Lâm. DcUFc - 73, (52312),340,50m, RSP-1, X500

Fig. 7 - Lâm. DGUFG - 73, (c4711),340,50m, RSP-1 , X750
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ESTAMPA XV

Fig. 1 - Pterospemella pemamlrucens¡s (Brito) Eisenack 1972ai Lãm.

DGUFG - 188, (K28l1),29,00m, RSP-1, X1000

Fig. 2 - Maranhites insurafus Burjack & Oliveira 1989; Lâm. DGUFG -

165, (N54/3), 40,00m, RSP-1, X750

Figs. 3, 4 e 5 - Maranhites b¡asiriensis (Brito) emend. Burjack & oliveira 1989

Fig. 3 - Lâm. DGUFG -'165, (M32/3), 40,00m, RSP-1, X500

Fig.4 - Lâm. DGUFG -165, (834),40,00m, RSP-1, X750

Fig. 5 - Lâm, DGUFG - 165, (Y4211\,40,00m, RSP-1 , X750
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ESTAMPA XVI

Fig. 1 - Maranhites þr¡toi foliatus Le Herissé & Dnff 1988; Lâm. DGUFG -

193, (K48/3), 52,80m, RSP-1, X750

Fi gs. 2 e 3 - M aran h ites I obulaúus Budack & olive¡ra 1 989

F¡9.2 - Lâm. DGUFG - 193, (T38), 52,80m, RsP-1, X750

Fig. 3 - Lâm. DGUFG - 169, (S39), 20,20m, RSP-1, X750

Fig. 4 - Marcnhites magnus Burjack & Oliveira 1989; Lâm. DGUFG - '139,

(O52), 160,00m, RSP-1 , X500

Fig. 5 e 6 - Maranhìtes mosesii (Sommer)Brito emend. Burjack & Oliveira

1989:

Fig. 5 - Lâm. DGUFG - 1ô7, (N44/3), 20,20m, RSP-1, X750

Fig. 6 - Outro foco, X1000
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F¡S. 1 - Maranhites pÌ¡mus Burjack & Oliveira 1989; Lâm. DGUFG - 226,

(K28), 180,00m, RSP-1, X750

F¡gs. 2 è 3 - Maranhites stockmansii (Martin)emend. Marl¡n 1984

Fig.2 - Lâm. DGUFG - 158, (H31), 79,70m, RSP-1, X750

Fig. 3 - Låm. DGUFG - 201, (532/3), 92,60m, RSP-'1 , X1000

FiS. 4 - Maranhites magnus Burjack & Oliveira 1989; Lâm. DGUFG - 139,

(o52), 160,00m, RSP-1 , X500

Fig. 5 - Pseudolunul¡dia imperatrizensis (Brito & Santos)emend, Brito &

Quadros 1985 emend. presente trabalho; Lâm. DGUFG - 145, (V30),

140.00m. RSP-1. X500

F¡S. 6 - Petovina connata Olive¡ra Burjack (no prelo); Lâm. DGUFG - 159,

(L4211\,70]Om, RSP-1 , X500
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