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RESUMO

O Devoniano ocor'r.ente nos Estados do Para¡rá e São Paulo,
Brasil, é de longa dafa conhecido; contudo os dados sôbre a sua
estratigrafia são até hoje escassos. Particular atenção foi ùltima-
nente clada a êste problema, co¡rsiderando alérn das regiões clássi-
cas, r¡tais ulna nov¿¡, Lanbedor, que só se tornou conhecida co¡no
fossilífera enr 1946. Os resultados obtidos pennitem considerar
acirna do arenito basal afossilífero Furnas, camadas de transição
com fósseis escassos, consistinclo, na vila de Tibagi, de pequenas
intercalações de folhelho fossilífero em arenito grosseiro, o qual
se torna arg¡iloso e fossilífero rnais no tôpo. Em |aguariaíva, estas
camadas são constituidas de siltito, passando superiormente a
arenito fino, ¿rnrbos fossilíferos ( * ). Estas carnadas de transição
são .seguidas por folhelhos fossilíferos corn intercalaçöes arenosas

- formação Ponta Grossa. A descoberta nas secções de Tibagi e
Lambeclor, de repetições de arenito litológica e faunìsticamente
comparáveis a um arenito colocando anteriormente no tôpo da
formação Ponta Grossa conl o nome de arenito de Tibagi, e a
ausência do mesmo em faguariaíva, onde afloram quase 100 rnetros
de sedimentos fossilíferos, indica a natureza restrita do mesmo.
Acima do arenito de Tibagi e do folhelho intercalado, segue uma
seqüência de folhelhos fossilíferos, a qual, em Lambedor, é ca-
peada por siltito com intercalações de arenito com fósseis clevo-
nianos. Êste arenito parece ter uma ocorrência ¡nuito local e rcs-
trita. SObre êste arenito clevoniano etn Larnb¿dor e sôbre o
folhelho sotoposto em Tibagi, ocorre una seqüência de arenitos
grosseilos afossilíferos com intercalações de arenito mais fino e
com estratificação cruzada e formando escarpas. Êste arenito é
u¡n tanto parecido conl o Furnas, e a êle eguiparado por uns, evo-
cando para isto falhas hipotêticas e por outros colocado no tôpo
do Devoniano, com o nome de arenito Barreiro, e por outros ainda

(*) É interessante satientar também siltitos fossitiferos intercalados em
arenito grosseiro no tôpo do arenito devoniano basal ea Goiaz.

l

t
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no carbonÍfero (serie ltararé-Tubarão ) . As seguintes razões
permitem considerá-lo como pertencente à base da série ltararé-
Tt¡barão (série ca'bonifer¿r co¡n parte dos sedimentos cre origenr
¡¡lacial ou flúvio-glacial) :

1) - Grandes seixos angulares na base, ern Tibagi.
2) - Varvito na base, intercalado e¡n arenito, em Lambedor.
3) - Seixos angulare.s e estri¿rdos no meio da massa are-

nítica, em Lanrbedor.
4) ,- Disconformidade indicada pela posiçäo dêste arenito

respectivamente sôbre o siltito .superior devoniano, arenito fácies
Tibagi e sôbre folhelho devoniano acirna ou abaixo dêste arenito,
em Lambedor.

Certas variações farrnisticas, pelo rnenos em parte, apenas de
natureza geográfica, foram not¿rdas nas 4 principais localidades:

- Ponta Grossa, Tibagi, Lambedor e |aguariaíva,
Minuciosos ¡rerfis geológicos com a discriminação dos fósseis,

canrada por camada, foram feitos e a ¡naioria da fauna devoniana
descrita por Clarke (1913), e outros autores, teve a sua distribui-
ção estratigráfica, pelo rnenos parcialmente esclarecida.
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TNTRODUÇÃO

O Siste¡n¿¡ l)evoniano é urn dos mais iurportantes clo Brasil
por causa de sua rica fauna, que é urna das mais antigas do pais.
É verdade que a série Trombetas do Amazonas possui fósseis
silurianos estudaclos por Clarke ( I S99 ) e Maury (1929) e a
série Bambuí é fossilifera, se bern que os fósseis sejam escassos,
tenclo por conseguinte idade incerta, senclo possìvelmente ordovi-
ciana ou silurian¿r (Leonardos e Oliveira, 1913, p.222 e 242);
contudo a ocorrência destas rochas mais antigas é restrita, a pri-
meira ao Pará e Àrnazonas, e a segrrnda a Minas e Bahia, enquanto
o Devoniano encontra-se no Paraná, São Paulo, Mato Grosso,
Goiaz, À¡nazonas, Pará e Piauí, aparecendo tambérn em outros
países da À¡nérica do Sul como Colômbia, Venezuela, Bolívia,
Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina e na.s llhas Falkland. Além
disto a fauna devoniana neste continente é nruito nais rica que
a siluriana.

O Devoniano do Estaclo do Paraná é, clos Estaclos brasileiros,
o mais conhecido. Apesar disto pouco se tem feito para o estudo
da clistribuição [ossilífera no mesmo, A [inalidade principal do
presente trabalho é o estudo desta distribuição faunística.

A fauna ocorrente no Devoniano paranaense é consideracla
conro pertencente ao Devoniano Inferior, e Íaz parte de uma
associação faunistica conhecida pelo nome de fauna austral
(Clarke 1913, p. 71.

Além do estudo da clistribuição dos fósseis, alguns problemas
referentes à estratigrafia do Devoniano paranaense foram consi-
derados.



NOMENCLATURA DA SEQTIÊNCIA DEVONIANA
DO PARANÃ

O autol adota o têrmo sér'ie Paraná para a seqüência cle

rochas devonianas do Par¿rnár, têrnro êste que julç¡ou o mais apro-
priado entre os cliversos que foram propostos, atendendo ao Cócligo
de Taxonornia Esitaticrráfica ¡rroposto pelo nrenos provisòr:iarnente,
nos Estaclos Llniclos d;r Ànr(rric;r <lo Norte. (V. Geoloç¡ical
Notes lc)39).

Flnr Clarkc (1913, ¡t. 62). cncontr;r-sc ;r cleuominação Série
Ponta Crossa, uomc êste quc rrão e ¿rceitirvcl eln virtude de já estar
ernpregado ¡:or êle nìcsnlo para clesignar o pacote de folhelhos desta
seqüência (Art. ll nota C clo COcligo citaclo acirna). Euzébio de
Oliveira (1933, p. 7\ fala cur Siric dos Canpos Gerais, norne
êste, infelizmente, já usado por Derby ern 1878, englobando parte
das futuras séries Tubarão e Passa Dois de I. C. White (eur
Leonardos e Oliveira, 1943, ¡t. 362). ñIaack (1934) adotou o
nome de SAríe Tibagi e¡n virtude da série apresentar-se r¡relhor
desenvolvida errr Tibagi. Contuclo êste têmro é usado para designar
um fácies arenoso da Sér'ie (Art. 1l nota C do Código citado
acirna). Moraes Rego (1940, p. 129) denorninou a seqüência do
Devoniano do Paraná, Sûfu Parcná, norne também impróprio ern

virtude da e.rístência cle uma formação hornônima na Argentina
(em Windhausen 1931 , p. 382), cle iclade terciária a qual tem a
pr:ioriclade cronológica da denonr inação. Maack (1946-a) rnodificou
a sua antiga clenominação cle Sé¡ie Tibagi para Série Tibagì-Paraná.

Ê.ste rnesmo nome foi ainda unta vez ¡nodificado por êste
nresmo autor (Bodziak e Maack, 1946, p. 198) para o de Séríe
dos Cantpos Gerais, nome qne conro foi visto acima não pode ser
adotado.

Em virtucle de nenhurn dos nomes ser apropriado para indicar
o pacote de seclirnentos devonianos dos estados do Paranâ e
S. Paulo, dever-se-ia adotar rrrn novo nolne. Contudo, esta nova
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denontinação iri¿r aumentar a confusão reinante, dc maneira quc
seria lnai.s prudente escolher unr nome clos antigos, que fôsse nrenos
impróprio. O têrnlo Série Paranå parece rnais adequado, pois alérn
de consagraclo pelo uso, não desrespeita o Código de Taxonomia
E.stratiç¡ráfica, pois no artigo 7, nota F lê-ser - "Precise dupli-
cation of geographic names of sedimentary units shall not bc
allon'ed cxcept as ¿ r¡losf urgent necessity because of tlrc scarcitg
of at,ailable r¡antes or otl'ter conclitions, and then only if geographic
and stratig¡t'aphic scpat'atíon ¡trecltrde any ¡ro.ssiå/e chance of con-
fusiott".

Resta sal>er ainda se se está tratarrdo com u¡na série ou um
grupo.

No Código citado acima, o têrmo série não tenr um signifi-
cado preci.so, sendo ou unl pacote de sedirnentos depositados em
uma é¡roca (sendo a época a ¡naior subdivisão de urn período)
ou urna unidacle côntoda cle anrplitucle próxirna ao primeiro con-
ceito, sem ser necessàriamente equivalente,

Grupo é uma sulrclivisão local de urn sistema baseado cm

feições litológicas. Usualntente, é menor qrre a série e inclui duas
ou ¡nais formações.

O têrmo grupo pocleri¿r ser mais apropriado para indicar o
pacote devoniano paranaense. Contudo o têrmo sêrie, não possui

no Código norte-americano, um conceito rígido como foi visto.
Àlém disto a designação de série para o clevoniano paranaense é

consagrado pelo uso, razão porque o ¿rutor a adota.

Para as subclivisôes cla Série Paraná, é adotado aqui o têrmo
formação, pois a discriminação de fonnações sedimentárias é ba-
seada em uma seqtiência local de rochas, estabelecendo-se a se-
paração em pontos da coluna estratígrâfica onde os caractetes
litológicos mudam, ou se encontranr significativas soluçöes de

continuidade de sedimentação ott evidências outras de episódios
geológicos marcantes.

O fato de existireln carnadas de arenito intercaladas no fo-
lhelho de Ponta Grossa não fala contra a terminologia de formação
aqui usada, pois "each forrnation shall contain between its upper
and lower limits, either (a) rocks of tu'o or more lithologic types
or facies, or (b) a repeated interlarnination of rocks of two or
more lithologic types or facies, as, for example, an alternation of
shale and sandstone". (V. Art. 5, nota b),



f)e maneira quc
seguinte sucessão:

Disconformidacle
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a ,cérie Par¿lná c aqui a¡:rescntad:t coul ¿r

( Discordância erosiva )

Séric
Paraná

Forrnação Pouta Grossa
(Espc.ssura 150 m
talvcz mais)

Cauladas dc transição
(v. p. )

(Côrca dc l5 nretros)

lrornração lìurnas
(Espcssura 150 nr
talvez ur¿ris )

I
| Àrcnitos supcriorcs
J Folhelhos ( corn lcntes rle areuito )

I Zona nrais rica cnr arcnitos (Tibagi)

I Folhelhos (com lcntes dc 'arcnii'o j

¡1 Siltitos e arcuitos conr intcrcalaçõcs
{ d" follre lho;

I fossilífcro

f Àr cnito quart:o^so, grosso, fi¡lo e

I localrnento ar$jloso conì canradas
I ncas (.nt nricâ

Incon for¡nidadc ( Dìscorclåncia angular )



HISTÓRICO DAS PESQUISAS NO DEVONIANO
PARANAENSE

Uma nota sôbre o histórico das pesquisas paleontológicas se
justifica porgue depois de Clarke (1913), foram publicados outros
trabalhos que, ou arnpliaram os conhecimentos sôbre a fauna pa-
ranaense, ou rnodificaram antiga.s denominações genéricas e espe-
cificas.

lJ¡n trabalho de Kozlorvski (1913) saiu publicado no nlesrno
¿rno cla ¡rublicacão de Clarl<e tratando tanrbém cla faun¡¡. Corno
<¡s dois trabalhos foram feitos quase sinrultâneamente houve cles-

conhecinlento ¡ntituo clas respectivas prrblicações. Ate agora tôdas
;rs publicações que tratanì da fat¡na paranaense têm trsado as dc-
nominações de Clarke scrn maiores explicações. Contudo é muito
importante saber qual das duas publicações apareceu primciro,
em virtucle da prioridade clas denonlinações especificas.

A publicacão cle Kozlowski apareceu em Novembro de l9l3;
quanto ao trabalho de Clarke, não se sabe o mês da publicação.
Contudo o mesmo Clarke faz conrentários sôbre os novos gêneros
Brasilía e Derbgina propostos por êle em seu trabalho citado acima,
oco{rentes no Devoniano do Brasil, em u¡na publicação do New
York State Museum, Bull. n.r 164, pl.2l, figs. l-6 (Citado por
P. E. Cloud lr. - 1942, p. 120 e l22l ( ).

(') Cloud (19'12, p,222) Iaz unr histórico dos divcrsos lrorììes p¡.opostos
para substituir ¿¡ dcno¡¡rirlação genérica dc Erasí/ia dada por Clarke (1913,
p'â$, 210), para urìra Centroncllicl¿t: cio Devoniano de Mato Grosso, em virtudc
do mcs¡no nornc já tcr siclo dado a utn Antmonite, em 1898, por Buckman. À
rctificação do nome foi feita prinrciramente pclo proprio Ctarke (Nerv Yorl<
State Mtrser¡m, Bull. n.'¿ l6'{, pl. 21, Íigs.7-8, (t.a de março de l9l3)
strlrstituindo Brasílía por Paranaìa. Postcriormcntc, outros nomcs foram pro,
postos:

Chapadella Grcgcr - 1920 (Nautilus, r'ol. 34, p. 701 .

Brasilica Grcgcr - 1920.
Brasilina Clarkc - l92l (Nautilus, ','ol. 3{, p. 13S-139).
Otiucírella Olivcira - 1934 (Ànais Àcad. Bras. Ciências, T. 6, n.a 3,

p.167-168).
O têrmo Parcnaia tcm prioridadc sôb¡e os orrtros, apesar de o ¡tonle ser

impróprio, -pois faz pensar qr¡c o gênero ocorrc no Paraná, guanclo na reali-
clacle ó, pclo nrenos até agora, rcstrito a Mato Grosso.
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Êste trabalho de Clarke saiu publicado e¡n Março de l9l3'
Seus conrentários sôbre os gêneros acirna indicam que o rnesnro

é posterior à obra em gtle ¡rropõe os gêneros Brasilia e Derbyína'
isto é, "Fósseis devonianos do Paraná"' Êste último trabalho

portanto, é antetior a março cle 1913. Fica assim demonstrada a

prioridacle dos têrtnos sistemåticos propostos por Clarke em sett

trabalho sôbre o Devoniano paranaense, em relação aos propostos

por Kozlowski,
As publicaçöes anteliores a Clarke (1913) acham'se resu-

midas no trabalho dêste, razão porque só as posteriores seråo

citadas, No resumo histórico que se segtle o autor citarâ sòmente

as notas que se referem às espécies ocorrentes no Devoniano

paranaense.

I _REFERÊNCIAS À FÀUNA

a) Na forn:'ação Furnas

Euzébio de Oliveira (1927, p. 35) cita tttbos de vert¡res uo

arenito Furnas. Restos vermiformes neste arenito foram clescritos

Maack (1946, p. 64) noticia a descoberta de Deúgina no

arenito Furnas, próximo ao rio f ibagi, cêrca de 5 metros abaixo

da base da formação Ponta Grossa na vila cle Tibagi'

b) Na formação Ponta Grossa

Williarns e Breger (1916) tratando da fauna clo Chaprnan

Sandsto¡re tiveram oportunidade cle fazer algumas referências

sôbre a fau¡ra do Devoniano austral. Discute as relaçöes das

Schuchertelta e Spit.ifer austrais senr chegar a uma conclusão sa-

tisfatória. Refere ao subgênero Roernere//a, a espécie Orbiculoidea

baini (Sharpe), (1916, P.21).
Cowper Reed (1925) publicou nma revisão dos fósseis de-

voníanos de Bokkeveld, Âfrica clo Sul. Nesta revisão rnuitas

espécies paranaenses aparecetn conl a nomenclatttra modificada,

1 ) - Refere ao subgênero .Roen¡erella, as espécies Orbiculoi-

dea baini (Sharpe) e O. coflis Clarke (1925, p. 36).
2) - Discorda do sentido largo clado por Clarke (1913'

p. 295) para Chonetes falklandicus Morris e Sharpe.
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3) - Spirifer lcayserianus Clarke, é colocado como variedade
cle S. anúarcfícus Morris e Sharpe (1925, p. 50).

a) - Spiúfer ilteringi Kayser, é colocado como variedaclc
de S. ceres Reed (lclem, p.52l',

5) - Refere duvidosanlente a Nuculites obtusus Reed parte
dos N. ¡tacatus referidos no Paraná pol Clarke (lgl3, Pl. X,
Íigs, 2A-ß).

6) - Refere a urna var.iecfade, chamada por êle remota (1925,
p. 72) parte dos Nuculites sharpei Reed referidos por Clarke
(1913. Pl. X, figs.9, 10, 13 e 14 (?), no Paraná).

7) - Filia parte dos espécimes referidos a Palaeoneílo sancli-
crucis por Clarke (1913, Pl. XI, fig. l4) , a P. arcuata (Schrvarz)
(t925, p.74).

8) - Coloca duviclosamente cm P. sul;antiqua (1925, p. 7Tl
um espécime referido por Clar.ke a P. sancficrucis Clarlce (1913,
Pl. XI, fis. 16).

9) - Refere Nuculana inornata Sharpe a Nuculana uiator
Reed ( 1925, p, 82).

10) - Refere duvidosamente Macrodon (?) sp. (ern Clarke
1913, p. l8{), a Gramnysia (Granntysíoídea) corrugata (Sharpe)
(te2s, p. 8e).

I I ) - Laborando ern equívoco, noticia Ortlrcnota paranaensis
Kozl, como concha boliviana admitindo que se possa filiar ao
gênero Splrcnotontorpåa Williams e Breger (1925, p. gT). Esta
concha pertence a Janeia boklceueldensis (Reed),

121 - Refere os Hontalot¡ofus do Devoniano par.anaense ao
subgênero Dígonus (1925, p. l8a)

Quenstedt (1930, p. 221 fazendo urn esrudo sôbre o hebito
de escavar nas Nucu/ace¿c e Solenomgdæ, passa em revista as

Janeia do Devoniano, pondo em dúvida o diagnóstico de Clarke
(1913, p. 189-194) qu" refer.iu duas espécies do Devoniano
arrstral a êste gênero.

Caster (1939, p. 148) baseado na delimitação do gênero
Spftifer (Idem, Zool. Comm. Opinion 100 - 1935 - citado por
Caster) e fundamentaclo na escultura de superfície radiatofimbriata
típica para as espécies austrais, propõe a denominação genérica
Australospirifer para todos os Spirifer austrais corn aquela escul-
tura. Neste mesnÌo trabalho Caster (ldem, p.83) propõe o gênero
Australostrophia, tendo como genotypo a espécie paranaense

f.

I

Þ
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Lc¡ttostropltia (?l nesentbria Clarke, e ¡nostra que as Scltuclter_
fel/a austrais devem antes ser referidas ao gênero scrterwíenera
Thonras (Idem, p, ll2-113).

Paulo E. Oliveira (em paiva, l9ll, p. g5) cita sem descriçãoum grande Gastropoda novo (Bellerophontídæ) achado em ]a-guariaíva.

Cloud (1942, p. l2l) não aceira a espécie paranaense
Derbgina withiorun como pertencente ao gênero Derbgína,

Lanç¡e (1943). descreveu quatro novas espécies de fósseis
ocorrentes no folhelho de ponta Grossa: _ photidops |cozlowskí(Ern homenagem a Kozloski, o primeiro que citou pholidops noParaná (1913, p. lI0), Orbi"utoid"u excentrìca, Nuculìtes de_pressns e Diaphorostoma paranaensis, Assinalou também a pre-
sença de ostracoda e ligeira descrição de scolecodonfes, referidaspor êle como Conoc/or¡úe-s. Descreveu aincla, neste trabalho, en.
troclas de crinoidea tanto no folherho cle ponta Grossa como no
arenito fácies Tibagi. Lange (Idem, p. 2Z7l não encontrou ne.
nhuma referência na riteratura sôbre a ocorrência de crinoidea na
Paraná. contudo entroctas d.e crínoídea já tinham ,,Jo 

-.tru¿o.

ern Tibagi (Löfgren em Euzébio cle Oliveira _ 1937, p, 14).
mesmo Lange em 1946 (cornunicação verbalj, descobr¡u

I)ryozoa e Cystoidea 
,(Anomalocystíclæ segundo Caster (comuni_

cação verbal). Segundo o mesmo (cornunicação verbal),, encontra-
se ainda corais no folherho de ponta Grossa, euanto aos sco/e-
codontes, em trabalho posterior, Lange (lg4.) trata-os _ui, d"-
talhadamente, classificando todos os incrivíduos como paulinìtes
paranaensis, gen. e sp. nov., pertencentes à nova farnília patilíni-
tidæ.

Em virtude de se fazer necessária uma ¡evisão geral da fauna
austral, o autor adota no presente trabalho u ,roirenctutura de
clarke, não sig'ificando com isto gue apoie irrestritamente tôdas
as suas clesignações genéricas e específicas.

II-REFERÊNCIAS À FLORA

_ Fósseis vegetais só foran descobertos en 1934, por Oppeu-
hei¡n, (1934, p. 3a5-349) no poço da Bocaina, perto de ionta
Grossa, e na gruta Barreiro, 12 km. a Oeste de 

"Tibagi. - -

Fósseis vegetais foram noticiados no tôpo do arenito Furnas,
em dois afloramentos: - (carvalho em Eurábio de oliveira, rg3g,
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p. 58) : - "l) - Ern Ponta Gross¿¡, na estrada de Castro, junto
ao ribeirão Lageado. 2) - Em Tibagi, à margem clo rio, entre
o "Arenito das Furnas" contendo seixos rolados, e o "folhetho
de Ponta Grossa". Também são citados re.stos vegetais em Bo-
caina, ern um regato, afluente do Pitangui (Idem, p, 5gl.

Read, identificou em Ponta Grossa, Psilophyton sp. dos fo-
Ihelhos de Ponta Grossa (1941, p. l4).

Recentemente Barbosa (trabalho apresentado ao II Congresso
Brasileiro de Geologia, l9{8) descreveu um resto vegetal des-
coberto pelo autor em |aguariaíva, como Orvillea petríí,

III * REFERÊNCIÀS À ESTRATIGRÀFIÀ

O prineiro trabalho que trata co¡n certa extensão da geologia
da faixa devoniana do Paraná, é o de Derby (1878). As obser-
vações dêste autor e de Euzébio de Oliveira acham-se resumidas
ern Clarke (1913, p. 62-671. Aparece agui urn mapa da região,
de autoria de Euzébio de Oliveíra.

Enzébio de Oliveira (1927, p. 29-a0l trata majs detalhada-
mente clo devoniano paranaense, dividindo-o nas seguintes for-
mações:

Folhelhos (sem nome)

}

Arenito de Tibagi

Folhelho de Ponta Grossa

Àrenito das Furnas

Total 265m

A Serra do Barreiro (Serra das Pedras Brancas de Eueêbio
de Oliveira) no nunicípio de Tibagi, topogràficamente acima do
¿¡renito de Tibagi, êle a considerou como sendo formada pelo
arenito Furnas que teria atingido esta posição em virtude de uma
falha (Idem, p. 33,34), Do mesmo modo cita Euzébio de Oli-
veira uma falfra-em Serrinha, em laguariaíva.

Maack (1934, pp,202-203) discordou de Euzébio de Oliveira
quanto ao arenito da Serra do Barreiro, considerando-o como
uma formação estratigràficamente acima do arenito de Tibagí, e
representando a fase regressiva do mar devoniano. Ao folhelho

l5m

20m

80m

I 50m



*22-

acima do arenito de Tibagi, chamou de "folhelho do Barreiro" e
computou para o mesmo não l5m rnas 75m. Resumíndo, Maack
divicliu o Devoniano clo Paranå cla seguinte maneira:

Arenito Barreiro (Maack)
Folhelho Barreiro (Maack)
Arenito Tibagi
Folhelho Ponta Grossa
Arenito Furnas

Total

Oppenheirn (1936, p. 1222) coloca o arenito de Tibagi como
lente dentlo do folhelho de Ponta Grossa e situada antes na
base gue no tôpo dêste folhelho. Êste autor registra dois aflora-
mentos de arenito de Tibagi, ambos na região de Tibagi: - Q
primeiro dêles em contacto com o arenito Furnas, no rio Tibagi,
na vila do mesmo nome, próximo à balsa, e constituído da base
para o tôpo, de arenito compacto, cinzento-amarelado, muíto duro,
com 2,5m de espessura, seguido de arenito fino, argiloso, mote,
com 9m cle espessura e finalmente arenito micáceo, fino, compacto,
amarelo brilhante com 5m de espessura. Êstes últimos 5 metros
Oppenheim diz serem fossiliferos; contudo, não cita os fósseis gue

ai ocorrem. Diz ainda êle, gue o contacto com o arenito Furnas
dá-se por intermédio de falha; o segundo, na localidade clássíca,
no bairro de S. Domingos, no arroío S. Domingos a cêrca de 6 km
a Oeste de Tibagi.

O principal argurrrento de Oppenheirn a favor da hipótese
faciológica do arenito Tibagi é a sondagem de S. |osé do Para-
panema onde "92 meters of Devonian shale and sandstone were

¡:enetrated by the drill '¡'ithout reaching the base. No Tibagi
sandstone were encountered in this boring either at the top or
between the shale beds".

Oppenheim (ldem pp. I126-7), considerou o "arenito Barrei-
r;o" de Maack (V. p. 13 dêste trabalho) (sèu arenito "Pedra

Branca") corno flúvio-glacial, portanto pertencente à sêrie ltararé,
baseado na descoberta nas rodovias para Água Clara e Puxa

Nervo de 5m de conglomerado com matacões de filito, guartzo

e granito em contacto transgressivo com o folhelho subiacente e

sotoposto á l5m de arenito "Barreiro".

l30m
50m
l8m
84m

l50m
432m
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Oppenheirrr (ldern p. 1227) cita também falhas atravessando

o folhelho devoni¿¡no subjacente a êste arenito o qual está muito
perturbado, corrôbora¡rclo portanto as observacões de Euzébio de
Oliveira. tJ¡na destas falhas pode ser vista 2 krn clo rio Santa Rosa,
próximo à rodovia pEra Queinrados.

A sucessão estratigráfica do Devoniano paranaense, é por-
tantc, segunclo Oppenheim, a seguinte:

I Formação Ponta Grossa
(incluindo arenito
Tibagi como lente)
Arenito Furnas

I 50m ( Espessura måxima)

300rn (Espessr¡r'a rnáxima)

Total 450m

Segundo Carvalho (Ern Euzébio de Oliveira, 1939, p. 52) a

Serra da Pedra Branca ê constituícla de "arenito claro, grã
grosseira, cimento feldspåtico, friável, contendo numerosos seixos
de quartzito, quartzo, arenito róseo, duro, e r¡m único procedente
de uma eruptiva que deviclo ao grau de decomposição não nos
foi possível identificar".

"Êste arenito compacto formando paredões abruptos, e mor-
mente os seixos que atingem dezenas de cms, lembram antes uma
glaciação, embora em caráter litológico, o arenito seja bastante
idêntico ao das Furnas. Maís tarde foí posítíuado c¡ue esta serra
é constítuída pelas fornações glaciaís com seixos de granito".

Maack posteriornrente (1946 a) não só pretendeu por exames

granulornétrico.s confir¡nar a posição estratigráfica do arenito
Barreiro no tôpo do Devoniarro, como ainda estendeu a ocorrência
dêste arenito para Larnbedor e para ¿¡ "Serra" do Monte Negro
(V. mapa, fig. 11). E^ trabalho posterior (1947, p. lll) reune

o folhelho "Barreiro" (corn o nome de folhelho São Domingos)
ao arenito de Tibagi e aos folhelhos abaixo do arenito de Tibagi
(folhelho de Ponta Grossa ern sua acepção) com o nome de grupo
Santa Rosa. Ao arenito Barreiro chama grupo Barreiro e ao
arenito Furnas, grupo Faxina-Furnas.



PROBLEMAS ESTRATIGIìAFICOS DA FORMAÇ.q.O
PONTA GROSSA

I - CAÑ4ÀDAS DIl 'I'RANSIÇ.Ã,O

A s¿rie Paraná é considerada no presente tratralho conro
compreendendo duas formações:

Forrnação Ponta Grossa.
Fornração Furnas.

À fornração Furnas é caracterizarda por arenito c¡uartzoso,
grosseiro, tendo intercaladas, camadas de ¿rr.errito fino, extre¡na,
nrente nricáceo; apresenta fregüentemente estratificação cruzadr¡.

swNE

Êa::-
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por folhelho e are-

entre a fonnação
a formação Ponta

pacote de camadas

m- Årcnito grcssoiro

* FolheÀ\o

- l*o'ssels

A founação Ponta Grossa é c¿¡racterizada
nito fino, argiloso.

A ausênci¿r de hiato de sedirnentução
Furnas, pelo menos na sua parte superior e
Grossa é comprovacla pela presença de um

Int<'rcalnçäo cl,: folhclln lo-qu/ifero etn arcnito gro.sseiro (C.anrarlas
r/c frrrnsiç;ìtr -- R¡.r Tíba¡¡i-Vita tll Ttbagi)'
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entre estas duas formações bem caracterizadas, em que não se
podè saber com certeza, se se trata da primeira ou da segunda
formação. Êste pacote se apresenta como p-gggqgem gred,qt¡yq de _

arenito grosseiro para arenito fino e siltíto, e dêste para folhelho,
ou como folhelho intercalado em arenito grosso. As citações por
outros autores de fósseis na formação Furtras (v. p. 9 dêste tra-
balho) referem-se sempre, com exceção de tubos de vermes, ao
tôpo da formação, e portanto a estas canradas de transição. O
autor também teve oportunidade de coletar fósseis nestas carnadas,
em três pontos, gue cita abaixo:

I ) - A 3 metros acima do rio Tibagi, próximo ao lugar cha-
nrado Prainha, na vila de Tibagi, foi encontrada Leptocoelía fla.
bellites (conrad) em folhelho intercalado em arenito grosseiro,
branco, corir estratificação cruzada (V. fig. l). A poslção das
Leptocoelía foi determinada a partir do nivel do rio, por trena e
nível de mão. Existe ainda neste arenito, outras peguenas inter-
calaçöes de folhelho

2l -Maack (1946a), fala da descoberta de Derbyína f.eita
por mím, l5m acima do rio Tibagi, próximo à balsa da vila do
mesmo nome. Êste arenito é o mesmo descrito por Oppenheím
(V.p. 14 dêste trabalho), conro arenito de Tibagi. A Deúgína
citada acima foi achada nos últirnos 5nr, os quais Oppenheím jâ
tinha apontado como fossiliferos. Posteriormente, descobri novos
fósseis. O mais comurn ê Spírifer íheúngí Kayser, existindo
também Leptoc:oelìa flabellítes (conrad) e schucherteila agassízî
(Hartt e Rathbun). Como foi visto å página 14 dêste trabalho,
oppenheim evoca uma falha para explicar o contacto dêste suposto
arenito de I'ibagi corn o Furnas; contudo, êle nada adianta para
fundamentar esta falha. Além disto êle refere êste arenito como
horizontal. A ausência de prova efetiva de falha torna mais lógico
colocar êste horizonte fossilífero no tôpo do arenito Furnas. O
autor acrescenta que também o arenito compacto, cinzento-amare-
lado, muito duro na base, (V. p, 14 dêste trabalho), é fossilífero.
apesar de escassamente. Aí, a um metro acima do rio foi encantrada
Schuchertella agassízi (Hartt e Rathbun)
t- 3) - Em faguariaíva, no ramal da estrada de ferro para ta-

carèzinho, existe no tôpo do arenito Furnas, cêrca de zm de siltito
intercalado em arenito mais grosseiro, ambos com fósseis .(V. perfil
de laguariaíva, p. 36 dêste trabalho).
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Todos êstes fatos permitem o estabeleci¡nento de um pacote

de transição fossilífero, entre a formação Furnas (sòmente com

tubos e rastros de verrnes) e a formação Ponta Grossa (muito

fossilífera). Co¡n a presença de um pacote cle transição com fósseis

tìpicamente nrarinhos, ficam afastadas a possibilidade sugerida por

Du Toit (1923, p.98) de uma idade diferente da do folhelho Ponta

Grossa, para o arenito Furnas e a sugestão de Carvalho (1941'

p. 19) de um ambiente de sedimentação do arenito Furnas, diverso

do de zona costeira (* ) , pelo menos para o tôpo dêste arenito.

., fi - o AREN¡ro DE #K\rï å*ðg*r,"tEs 
DA FoRMÀÇÁo

Esta constatação de Oppenheim (V. p. 14 dêste trabalho),
encontra-se agora corroborada por muitos dadosl

,( lt - Na região de Tibagi a 850m de altitude na estrada de

Âgua Clara, a cêrca de 400m de distância da venda de S. Domingos,

aflora um arenito faunística e litològicamente parecido com o
arenito de Tibagi clássico, o qual aflora nas cabeceiras do arroio
S. f)omingos à altitude de 765m. (Euzébio de Oliveira 1927, p, 391 ,

Êste arenito passa a um folhelho cínzento-escuro cobrindo folhelho
amarelo. Àí, o autor encontrou grandes Spírífer ihedngí Kayser,

em grande quantidade, exatamente como no arenito Tibagi clássico.

Em associação com esta espécie encontrou Leptocoelía flabellites
(Conrad), Oúículoídea baíni (Sharpe), colunas de Cünoídea,

laneía brasíliensís Clarke, Nuculítes sharpei Reed e um Gasttopoda
nral conservado.

2l - Em Lambedor, levantando os -afloramentos de folhelho

da estrada de rodagem que vai ao hotel, o autor notciu a repetição

de sete camadas arenosas litològicamente parecidas com o arenito

de Tibagi, e como êste, densamente fossíllferas, com grandes

Spírifer íhetingí Kayser, intercaladas em folhelho com fauna do

folhelho de Ponta Grossa (V. perfil, p. 171. Nesta mesma locali'
dade, na antiga rodovía para Iaguariaíva, hoie abandonada,

afloram l0m de arenito litológica e faunìsticamente igual ao arenits
de Tibagi. A base dêste arenito está a 810m de altitude, portanto

na mesma altura da base da secção dos folhelhos em Lambedor,
feíta pelo autor (V. perfil, p, 57ì-.

(t) Em Goiás, próximo a Caiapônia, a fauna devoniana penetra funclo
num arenito slmllar ao Furnas.

l¡
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3) - Em f aguariaiva, no ramal de facarèzinho, aparece

guase l00nr de folhelho, oncle o fácies Tibagi litológica e faunìs-
ticamente é inexistente.

Todos êstes fatos, e mais os citados por Oppenheim (V. p. l{
lclêste trabalho), vêm provar gue o arenito Tibagi é a tradução de
\trm ambíente de sedimentação que se repetiu várias vêzes, não
ipassando de variações de fåcies cla formação Ponta Grossa, não
,podendo ser separado formacionalmente desta. A_gra_nde guanti.
¡lade rle Spiülcr ilrcrín¡¡i Kayser denota a prefãrência dêste Bra-
'chiopoda por águas menos profunclas. Realmente, ao contrário
clo que sugeriu Clarke (1913, p. 65), não há na sua fauna ele-
¡¡rentos para separá-lo do folhelho de Ponta Grossa. À espécie
Hgolítlws subæqualís Salter, citado por Clarke como existente
sòmente no arenito cle Tibagi (Idem, p, 164\, €ncontra-se,também
no folhelho Ponta Grossa. As espécies até agora exclusivas dêste
àie-ñfiõ-llð--rnùito poucas, raras, e alé¡n disto mal determinadas,
podendo algum dia ser encontradas no folhelho Ponta Grossa,
ou identificadas com algurna espécie de sua faun¿¡. Estas espécies
teòricamente peculiares ao arenito Tibagi são r I I - Pleurotomada
kagseri Ulrich. Clarke (1913, p. 165) admite como provåvel a sua
presença nos folhelhos de Ponta Grossa; 2l - Homalonotus
(Schizopgge) paranâ Clarke; 3) - Dalmarrjúes sp. (pode futu-
ramente ser pô;to em sinonímia com Daltnanítes accola Clarke
ocorrente no folhelho Ponta Grossa). Vê-se portanto, que a fauna
não é suficíente para caracterizar o arenito Tibagi como unidade
estratigráfica, q__q¡T como utna faixa faciológica mais atenòs,a,.
Contudo certas äspècies, como Sþinþ r íhetingi Kayser se caiacte-
rizam pela abundância neste fácies arenoso.

Desta maneira desaparece também o folhelho Barreiro, (for-
mação criada por Maack para englobar uma seqüência de folhrilhos
devonianos acima do arenito de Tibagi) (V.p. 13 dêsre trabalho),
como t¡nidade estratigráfica. Àliás a fauna dêste folhelho, 'com,

pletarnente idêntica à de Ponta Grossa, confirma êste ponto de
vista.

III - EXISTE UMÀ FORMAçÂ,O ÀRENOSÀ DEVONIÀNÀ
ACrMÀ DA FORMÀÇÁO PONTÀ GROSSA?

Abaixo, o autor examina as áreas citadas por Maack (V, p. l5
dêste trabalho) como possuindo afloramentos de uma formação
arenosa colocada por aquêle autor no tôpo da seqüência devo-
niana do Paraná, como arenito Barreiro.



Foto n.a 1

Pas.sa¡7enr ctro siltito fossi/ífero do topo clo Deooniano na reç1ião
clc I-,an¡l¡cdor, para arcníto
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2 - Peú¿l n.t 2 (æ longo & artoio)
3 - Pe¡tíl n.| j (ditqâo indicada pela iíaha)
1- Petftl n.r 1 (ao longo do æ¡oøl
I - Base pefiil atenito fâcies Tíbagi
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Devoniano
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a) En Lantbedor

(V. mapa fig. 1l )

Em Lambedor, na roclovia gue vai do hotel (V. esbôço fig.8),
aflora folhelho devoniano até l03,80m acima do arroio Lambedor.
Àcima de 103,80rn existem 5rn dê material erìcoberto seguidos
por siltito avermelhado, relativamente duro, passando a argilito
e com rnanchas de arenito fino a médio. Êste siltito é fossilífero,
tendo sido encontrado ãi, Leptocoelia flabellìtes ( Conrad ) ,

Lingula lcpfa Clarke, Orbículoidea baini (Sharpe) , Le¡ttodomus

capúcornus Clarke e um Gasfropoda. Mais acima, depois de l0cn
de arenito de granulação grosseira, côr branca e rnuitos seixos de

quartzo de vários tanranhos, aftoram mais 30cm de siltito litolò-
gicamente idêntico ao fossilifero citaclo acima, com Orbículoídea
bainí (Sharpe) e também com grãos de quartzo, se bem que

¡nenos nullìerosos e menores gue o arenito abaixo ( * ). Esta

sucessão aparece tanto ao longo da estrada, como nun pegueno

barranco ao lado da mesma. A passagem de siltito para arenito
grosseiro e vice-versa é gradativa (V. foto n.c 1).

Contudo existe, ern Lambedor, evidências de disconformidade
entre um arenìto su¡teüor (identificado como Barreiro por Maack),
e as camadas devonianas. Esta disconforrnidade pode ser vista

na fig. 2. Tanto a oeste como a leste do digue de diabåsio repre-

sentado neste esbôço, o contacto da formação Ponta Grossa com

o arenito "Barreiro" está a altitudes diferentes; como näo se pode

perceber diferenças no mergulho das camadas ern'ambos os lados

do digue, par:ece que a única explicação para estas diferenças, é

o de uma disconformidade. Na antiga Estrada para |aguariaíva
hoje em abandono, (V. fig. 2) pode-se ver que o arenito "Barreiro"

aflorando à margem esquerda do arroio Lambedor estå topogrà-

ficamente abaixo e à mesma altitude do arenito Tibagi, aflorando
na margem direita.

Além clisso na base do arenito "Barreiro", aflora sedimentos

várvicos, com I I metros de espessura, e com seixos de guartzo

(*) Àliás, encontram-sc seixos dc quartzo de mais de lc¡n de compri-
mento, mesmo em arenito intercalado em folhelho devoniano apesar de isto
scr raro.



Foto n.a 2 '

Sedinrcnto várvico da base do paredão próxínto èr portcira da cstracl¿¿ hotcl
Lantbeclor - rcdouia Piraí-Londrina
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c granito de vários tauranhos (V. foto n.'t 2 e fig.2), sedimentos

êstes que devem sel colocaclos na Série ltararó e o ¡:aredão de

arenito acima de.sta ¡ocha, corrc.sponde exaiamente ao descrito por
IVaack corno arenito Barreiro. (V. Maack, 1946 a, c lvlaack e

Spitzner, 1946, p, 150) (V. fig. 3).

, .ì' ù-
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Fig. 3

Í.antbedor - Secção gcologica dt: parcclão ¡tró^-into à porteira da sodovìa
para o lto(el, cortando rcchas cla série ffararé (Caúoníferc)

Abaixo o autor transcreve re.surniclamente, os fatos que per-
nritem a colocação estratigráfica clo arenito "Barreiro", pelo menos
na região de La¡nbedor, na base da Série ltararér

I ) - Disconformidade existente entre as camadas devonianas
e a parte superior do arenito "Barreiro".

2l * A presença de valvito co¡n seixos cle granito em Lam-
bedor, na base de um paredäo formaclo pelo arenito "Barreiro".

3) - A presença de seixos angulosos e estriados no arenito
que folrna êste paredão.
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Estrodo Piroí - Londrino
I

Folhelho Ponîo Grossc
1

Fig. 4

Secção geologica da rodovia Piraí-Londrina (k!ì. 190) à "Sc¡¡a"
do Monte Negro
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b) - Em Tibagi

Quanto ao arenito "Barreiro" em Tibagi, a par das obser-
vações de Oppenheim e das que estão transcritas no relatório
de Euzébio de Oliveira (1939, p, 52) (V. p. 14 e 15 dêste tra-
balho), observa-se gue na base do paredão que forma o Salto Santa
Rosa, logo acima do tôpo do folhelho devoniano, encontram-se
seixos angulosos de quartzito róseo, até de l2cm de diâmetro.
Êste fato, mais a semelhança litológÍca dêste arenito com o que

aflora em Lambedor acima do varvito, semelhança esta que levou
Maack, o criador do arenito "Barreiro", a estendê-lo para Lam-
bedor (V. p. 15 dêste trabalho), torna mais provável considerá-lo
também como pertencente à série ltararé,

c) Na "Serca" do Monte Negro

A "Serra" do Monte Negro, uma escarpa gue corre de SE
para NW por uma extensão de cêrca de lBkm, faceando a estrada

Piraí-Londrina), entre os km l75 e 193, e cujo extremo NW estâ

a cêrca de 7 km a SE de Lambedor (V. mapa fig. 11), tambénr

foi considerada por Maack (p. l5 dêste trabalho) como perten-

cente ao arenito "Barreiro". O plano da escarpa apresenta-se

inclinado para NW, onde desaparece sob rochas da série ltararé.

Acima da escarpa o te¡reno, inclinando'se para NE, se apresenta

com unra topografia muito típica da do arenito Furnas, ondulante,

recortada por canyons, e com solo mnito raso, sendo freqüentes

os extensos lageados de arenito, os brejos, as lagoas. A altitude
em cima da escarpa, cêrca de 1300m no extremo SE, desce

a 1020m no extremo N'W. Na estrada Piraí-Londrina, entre

os km lB4 e 191, aflora folhelho devoniano com fósseis (Linguta
e Orbiculoidea). A altitude dêste folhelho atinge no máximo 970m.
Dêste folhelho, tomando o rumo NE, em direção à "Serra" do

Monte Negro, passando pela fazenda do Sr. |osé Lobo, o terreno

abaixa progressivamente até um arroio, onde aflora arcnito grosseí-

ro, abaíxo, portanto, do folhelho da estrada, Depois dêste arroio
o terreno se eleva novamente sempre em arenito até atingir um

dique de diabásio que aflora até a base da escarpa. Êste dique
tem a mesma direção do paredão de arenito, isto é, N45"W.
(V. fig. +¡.
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Do knr 198 da estracla clo Cerne,.sai a rodc¡via que vai para
Ara¡:oti, sôbre arenito pertencente à série ltararé. À meclida, gue
se desce, nesta rodovia, para o Rio clas Cinzas, aparecem sucessi-
varnente folhelho clevoniano e arenito clas Furnas, já próximo ao
Rio das Cinzas. Por esta rodovia. próximo à estrada do Ceme,
cruza a estlada de ferro em construção para Monte Alegre. Esta
estrada tem um rtrmo geral para NW, rnargeando a "Serra" do
Monte Negro, clo lado oposto à estrada Firaí-Londlina. Os seus
cortes Irescos clão ótimas exposições.

Partindo cla estrada de Arapoti, e camìnhando para SE, nesta
cstracla de ferro, vê-se cl¿rrarnente a superposição clo arenito da
série Itararé sôbre o folhelho devo¡riano com fósseis (Leptocoelia),
e dêste folhelho sôbre o arenito da "Serra" do Monte Negr:o
(V. flg.5). Dêste arenito que aflora na estracla cle ferro (Km 28)
torna¡rdo-se a direção NE, runlo à fazenda Boa Vista, afastanclo-sc
porta¡ìto da "Serra" do Monte Negro, encontra-se inicialmeute
arenito nos arroios e folhelho conr fósseis no.s divisores (às vêzes

elevaçõe.s de folhelho, roclcaclo cornpletarnente por arenito na base),
e depois sòurente folhelho. Só errcontr'¿¡r-se-á novamente arenito,
no Rio d¿rs Cinzas (V. fig, 6).

Pelo exposto, deduz-se que a ",Selr¿r" cio Monte Negro é um
bloco de arenito Furnas, falhado nas direções NW-SE e NE-SW,
e inclinado para NW, oncle é coberto ¡rela série ltararé e par;r
NE onde é coberto pelo folhelho clevoniano. (V. fig. 7. V. ta¡nbéur
foto n,o 3).

d) Scjóre a granulontetria clos arenítos crrr questão

Coiuo já foi visto à p. 13 Maack cliou ttma formação ur.no.,,
no tôpo clo Devoniano paranaense, à qual êle chamou de Barreiro.

Maack procura fundalnentar sua nova folmação pela gra-
nulornetria (V. p, 15).

Os d¿rdos granulométricos sôb¡e o arenito "Barreiro" de

Maack infeliznrente são inaccessívei.s ao trutor, estanclo à dispo-
sição do mesrno sòlnente dados granulométlicos de alenitos da

fornração Fl¡rnas e da série Italaré, forneciclos por Maack (1946,
ps.61-78).

O autor colhett algurnas anìostras de aflola¡neutos colocados

por Maack ern seu "lSarreiro" (amostras 2,3,4 e 5) e cle aflo-
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ramentos arenosos indubitár'eis clo arenito Fur¡ras (amcstra l) e
da série ltarar'é (arnostla 6).O Eng. José Epitácio Passos Gui-
marães teve ¿r bonclacle cle erecut¿rr exames granulométricos destas
¿rrnostr¿rs; o.s r'esult¿rdos dêstes exanres poclenr ser vistos nos gráficos
clas anrostras n.o* l,2,3,4,5 e 6 cla figura B. Vernos nestesi
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cados por Maack no "Barreiro" são semelhantes ao Furnas
(amostra l) enquanto a arnostra 5, também de aflora¡nento colo-
cado no "Barreiro" por Maack, é semelhante ao arenito da série
Itararé (amostra 6).

Aliás os próprios gráficos de cornposição granulométrica feitos
por Maack (1946, p. 6l-75)r pârâ arenitos da formação Furnas

o,ol o,CI2 OJ O,? |

Diômetro dos grônulos sm mm

Fig. 8

&mposíção gtanttlomêtdca de dive*cs arcnitos peúencentes à sécle ltalaré
(Caúonlfero) e à forntaçâo Furnas (Deuontano)

e da sé¡ie Ita¡aré mostram grande variação da granulopretr¡a
tanto para o arenito Furnas, onde se pode ver um tipo grosseiro
(p. 6l ) e um tipo fino (p. 62), como para os arenitos da série
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Itararé (p.70,73,74,78), onde tambêm se podem distinguir tipos

finos e grosseiros. Vê-se, portanto, que tanto os arenitos da

formação Furnas, como os da série Itara¡é não possuem com-

posição granulométrica constante e característica, e, portanto, pelo

menos até agora, não se pode identificar sòmente pela granulo-

metria, a posição estratigráfica dêstes arenitos.

Vê-se portanto gue na base da série Itararé existe uma

seqüência de arenitos gue examinada superficialmente pode con-

fundir com os arenitos pertencentes ao Devoniano. O autor lembra

aqui os arenitos da região de Vila Velha, próximo a Ponta Grossa

interpretados por Carvalho (1941, p. 2l-221 como pertencentes

ao Furnas. Maack (1945, p. l5-1B) mostrou que êstes arenitos

pertencem à série ltararé, opinião aliás já externada por Euzébio

de Oliveira (1927, p, 67),
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Foto n.e 3
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DISTRIBUIÇÂO DOS FISSSEIS NA FORMAÇÄO
PONTÀ GIìOSSA

I - D,\DOS IIXIS'I'I]N'IIIS NA LITERÀTURÀ

LIma das questões rnais importantes para se resolver quanto

ao f)evoniano do Paraná, ó o estabelecimento da distribuição dos

fósseis horizontal e verticahnente, canlacla por camada. Toclos os

trabalhos citados abaixo são incornpletos apesar de valiosos para

ulteriores cornparaçöes, Às poucas erposições de folhelhos € âre-
nitos fossilíferos, estando os mesnìos na maior parte encobertos,

trazem clificuldades a trabalhos desta natureza.

a) A Sonda¡¡e¡n de S. losé do Parana¡tanena

O primeiro trabalho clesta natureza foi a nota sôbre a son-

dagem äe São |o,sé do Paranapanema em 1935, onde 92 metros

de folhelho e arenito devonianos foram atingidos. Como bem notot¡
Carvalho (19'Il , p. I I ), os fósseis colhiclos nesta sondagem não
podem representar as caracteristicas cle cacla camada atinç¡icla, pois

o diâmetro da sonda não excedeu 20cm.

O Eng, Luciano |acgues de Moraes teve a bonclade cle envia¡:

ao autor os dados sôbre esta sondagenr, gentilmente fornecidos
pelo Eng. Alberto Erichsen, Diletor cla Divisão de Fo¡nento da
O resultaclo parcial dest;r sondaqern foi publicado no Relatório clo

I)iretor do Serviço de Fornento da Produção Mineral para 1933-34
(ern Guinarires, 1936, p. 79'85). A sondage¡n, na ocasião em
que foi feito êste relatório, ainda não tinha alcançado o Devo-
niano. O resultaclo final cla sondagem nunca foi publicado. Ern
vista disto, e corno a parte de maior inter'êsse para êste trabalho
é a que se refere ao Devoniano, o autor transcreve abaixo o perfil
desta sondagem, sòmente na parte referente às rochas daquele
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período geológico. Referências à parte superior da sondagem,
teressando as rocha.s cla série Itarâré po<lem ;qer encontradas
Gulmarães (1936, p, 79-85).

SONDÀGEM N,. 123

-São Iosé do Paranapanema-|aguariaíva
(Resultado palcial interessanclo sòmente às camaclas devonianas)

Àltitudc da bôca clo furo - 790,00m

(Aneróide)

Rochas

Tiiito de côres claras, composto de
material de origem granítica; os seixos
podem atingir alguns quilos. Contacto
com o Devoniano.

Transição para o Devoniano. Areníto
arkosiano com manchas de pirita al.
terada.

Folhelho amarrotado, cinzento cô¡ de
aço.

Folhelho ardosiano duro, com a mesma
côr do precedente, estratificação nítica,
com Tentaculites crotalinus Salter,
Gasteropoda indet.

O mesmo folhelho ardosiano, cârr€-
gando-se de areia progressivamente e

com os mesmos fósseis.
Arenito muito duro, com caráter arko-
siano e com manchas de pirita alterada.

Arenito duro, arkosiano, cinzento claro,
com nítida sedimentação.

Folhelho ardosiano franco (manchas
de pirita alterada).

471,26m 1,76m

in-
em

P¡ofundidades Espessuras

469,50m 10,1Our

173,0Am

175,00m

479j0m

4.8t,20m

489,00m

{91,00m

1,74m

2,00m

1,50m

1,70m

2,80m

7,00m



493,00m

498,00m

498,35m

510,91m

512,00m

515,00rr

5r9,00m

522,00m

535,00m

2,00m

5,00m

0,35m

12,56nt

1,09m

3,00m

4,00m

3,00m

13,00m

540,00m 5,00m

552,00m 12,00m
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Arenito maciço, cinzento clato (man-
chas).

Arenito arkosiano mais claro, com
car'áter maciço.

Arenito francamente rnetalnórfico
( quartzito ) .

Diabásio.

Arenito rnetamórfico (quartzito) com

caráter maciço.

Arenito ardosiano, estratificação apa-
rente, metamórfico.

Folhelho ardosiano claro, fossilífero
(Leptocoelía, Spbífer, Serytilítes),

Arenito metamórfico maciço, piritoso,

Mesmo arenito com estratificação ní-

tida. Spirifer, Leptocoelia, Homalono-

tus, Derbgína.

Mesmo arenito com caráter nerítico

(Orbiculoidea, Chonetes, Schucher-

tella, Leptocoelia),

Arenito estratificado, grã [ina, com

Homalonotus, Leptocoelia flabellítes,
Nuculites, Bellerophon quadrilobatus

Salter (* ), Chonetes falklandícus, Dep
bgina whítíotum, Crgphæus ausbalís,

Dalmanites, Schuchertella agassizi,

Sehucheúella su|íuaní, Lingula, Ten.
taculites crotalínus, Tentaculites ja"

culus, Spiúfer kagserianus,



563,45¡n I 1,45¡u

597,l5nt 33,70nt

Sonclagent:

Inicio . 2()-7 -33 Perrn. ;

Término ..... 29-9-34 Contacto
cliabásio
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Arenito metamórfico, caráter lnaciço a

corn ausênci¿r de fósseis até o contacto

corn o cliabásio.

Diabásio, çJranulação progressivamente

grosseira.

Coluna Estratigráfica
(segtrndo Oppenheinr)

clo Itararé corìr o

Base clo corpo do cliabásio

Itararé até o ftrndo ("*
pelfuração ) .

138,00rn

12.60lm

Nota: * Na data cla presente revisão (Agôsto de 1934)' a

sondagern 123 havia alcançado a ¡rrofundidade de 552,73n atin.

gindo talvez a base do Itararé aos 4S0m danclo portanto 480rrr

para a espesstrra clo ltararé'

(*) A cspécie Bcllüophon quadrilcbatus salter é conhecida sònlente tìa

Ãfrica clo Sul da Iofmação Bokkevctd (Clarke 1913, p' 74\' Ent I'ista disto

e e¡n vir.tuclc cle nio terem aparecido até aç¡ola descriçõeS e ilustrações gtre

provenì ¡r ocorrê¡rcia tlesta cspócie no Paran¿i ó necess¿irio pôr enr dúvida a

exatidão tla clcter¡ninação. Alónr disto na Iista dc fósseis, dcsta sondagenr,

¡<lentificaclos por Euzdbio clc oliveira (1935, p. 26), não consta a espécie acinta.

Ë possível que seja Plectottofuts r/creí¡nsí Clarke, que aparece nesta lista e não

¡ìp:ìrece na fornecicl¿r por /rlllcrto Erichsen, Nâo apat'ccettt tambérlr ¡resta últimit.

os fósscis Spirifcr a¡¡farcfict¡s (Morris e Shalpe) c I-,cptostrophia (?) mesembcia

clarke icientificaclos por Euzébio dc Olivcira, As espécies determinadas só

ç¡enèricanrentc no perfit cìa sond:rgem fornecida por Alberto Erichsen, são classi'

fícadas especificanrentc por Etrzébio clc Oliveira, Assim, Nt¡culífes são classi-

ficadas por lr,uzébio cle Oliveira como N. shar¡tei Reed, N. ¡s¿¿f¡ Clarke;

Lingula conro I. lantella Clarke; ()rbículoítlea como C). baíni (Sharpe\; Homa'

lanotus como H. nolicus Clarke.
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b) Pcrli.s fcilos crn T'ibagi

À. P. clc Oliveira c À. N. Ct¡nha aprcsentaranr (em Euzóbio
de Olivcira 1937, p. 66-68) <lois pclfis conl a clisttibuição clc

fósseis na reç¡iiro clc Tibagi, os qttais o autor transcreve abaixo:

I ) Per:fil geológ¡ico do Ä,rroio S. Donringos

J)

r)
2)

4)

5)

Barra clo Tibagi
Folhelho argiloso cinze¡rto

Folhelho nruito arenoso, llricáceo, (sericita)
arnarelo, com muitos fósseis : Le¡ttocoelia

llabcllite s, Lingula lcpttt, Nucu /ircs (?) slnr-

¡tt:i, CÁor¡cfc.s Iallilancliuts, Sclrut:ltcrtcll¿t
a¡7a.s.si"-i, Dalnanitcs (?)

lìolhclhos ¿ìrcnosos cinzcntos tnic¿iccos, co¡tt

nrtrita pyr:itar e fósscis l)),ritisíìdos: I'c¡ttocoe-
lia Itabcllites, Chonctcs Ialklanclicrrs. Dcr-
buina wlútiorum e im¡rrcssÕes nito cleterrni-

naclas

Encobertos por l'rlocos soltos cle diabásio

Folhelho ciuzento escuro, lttuito duro schis-

tosiclade pouco niticla, colrr cheiro de pctró-

leo quanclo ent fratura fresca, llrt¡ito fossi-

lifer:o, preclontinanclo as Orbiculoicleas, cujas

conch¿rs se achatrr aç¡lorneladas ent grancle

nt-rmero, e LinçJtrltrs

Iìolhelhos ¡nttito arenosos, trroles, anrarelos

Ijspcssrrla Cotas

699rn
4m 703tn

lSrn 721¡t

l9nt 740m

7n 747nl

6¡¡t 7 53nt

l9nr 772n

B2m B54nr

l2nl 886m

6)
com nranch¿rs cinzetrt¿rs, cotll Lingtrlas ' . ' '

7) Folhelho.s ¡rluito arenosos, cinzentos . ' ' ' ..
S) Encoberto a partir clo tiltinro salto, nos ter-

rcnos clo Sr. )osé Aga¡rito

2) Pelfil ç¡eológico do arroio Pica Pau

I ) Encoberto por blocos soltos de diabasio . ' . 0,51:1 722n

2l Folhelho mnito arenoso, cotn nanchas cin-
zent¿ìs, eur ótitttas exposições junto ao en-



4)

5)
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genho do Sr. ]oão Schraib

3) Folhelho argiloso, escuro, duro, sem cheiro
de petróleo, encoberto em alguns pontos por
blocos soltos de diabásio

Folhelho bastante arenoso, cinzento ama-
relado, com muita pyrita e fósseis: Chonetes
e Língula

Folhelhos cinzentos, com cheiro de petróleo
e fósseis: Lingulas, Orbiculoideas, Chonetes

fallelandicus, Spírifer contrarius e Leptocoe-
lía flabellites . ..
Folhelhos cinzentos muito arenosos ..,...
Folhelho cinzento escuro, com cheiro de
petróleo, com Modiomorpha sp. austronotíca,

laneia sp., Tentaculites crotalinus e Palæo-
neilo (?), predominando o Tentaculites ..,

8) Folhelhos cinzentos, arenosos, moles . . . . . .

' Nofa: - A espécie Spirifer contraríus estâ
gina l l da mesma publicação, com um ponto

5m 727m

2lm 748m

26m 771a

Zlm 795m

32m 827m

3ur 830m

10m 840m

indicada na pá-

de interrogação.

6)

7)

c) Perfil de Bocaína

(Rodovia Ponta Grossa-Tibagi)

A. P. Oliveira e Paulo E. Oliveira apresentaram (em Euzébio
de Oliveira 1939, p, 62) uma nota sôbre os fósseis do perfil de
Bocaina localídade a 18 km de Ponta Grossa, feito por Carvalho,
Esta nota corn referências à distribuição de fósseis, é transcrita
abaixo ¡

. . . "No poço, situado em frente à venda do Sr. Bonifácio
Yaz, aparece folhelho micáceo piritoso, com plantas fósseis e

seis (6) metros de espessura. Descendo no perfil para o leito do
Rio Pitangui, aflora, co¡n uma espessura de 6 metros, folhelho
contendo Trilobitas. Um exemplar de Trilobita por nós estudado,
proveniente dessa camada, foi identificado como sendo Calmonía
signifet Clarke,
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A seguir apresenta-se um folhelho arenoso, micáceo, cinzento,

com pirita e restos de plantas, numa espessura de l4 metros; suce-

dendo-se a êste, 8 metros de folhelho cinzento com fósseis, r€pr€-
sentados por restos de Calmonia signifer Clarke e um Brachiopodo

identificado pelo ajudante Paulo E. de Oliveira como Schuchertella
agassízi (Hartt e Rathbun).

A espessura seguinte, de 9 ¡netros, é estéril, sendo no seu

tôpo de arenito ferruginoso e na sua base de folhelho roxo, encai-
xado em arenito friável,

Segue um folhelho com Spirifer, do qual não foi dado exa-
minar nenhum exemplar.

Finalmente um folhelho com moluscos, dos guais também

foram remetidos exemplares para estudos". . ,

d) Perfil de laguaúaíva

Carvalho e outros (em Paiva 1941, p. 54-55) construiram
um perfil das camadas da formação Ponta Grossa em Jaguariaíva,
com a distribuição de fósseis, Êste perfil foi feito no ramal ]a-
guariaíva-facarèzinho da Rêde Viação Paraná-Santa Catarina,
aproveitando as boas exposições dos cortes da estrada, os quais

afloram em virtude de uma falha.
O autor transcreve êste perfil:

Camadas Potências

Arenito Furnas

Folhelho Ponta
Grossa 2m

Altit,

B64m

Fóssels

866m Leptococlia flabellites (ll) (-)
Schuchertella agassizi (21

Spítifer (l ) Nucufíles (1 )

Folhelho Ponta
Grossa claro , .

Folhelho Ponta
Grossa claro . .

(*) O número entre parentesis representa o número de eremplares
coletados.

6m 872m I.eptocoelìa flabellites (lll
Schuchertella (2) Chonetes sp.
(l) Chonetes?, Coelospba (ll

6m 87Bm Leptocoelia flabellites (3)
Schucheúella agassizí (l)
Schuchertella suliuaní (l\



Folhelho cinza-
csclrro nral es-

tratificado

I
I

\

Ilolhelho Ponta
Grossa cinza-
escul.o

l"olhelho Pont¿r
Grossa cinz¿r-

csctlro

Folhelho claro

I"olhelho claro

[ìolhelho claro 2m
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Spirilcr il*ringi (l ) I)crbyinit
Wlútiorum (4) Nrrcu/ircs
sharpei (l ) Honalonotus (21

886¡n Lc¡ttocoelia flabellites (21

Sclruchertella agassizi (4)' Orbículoidea co//is (4) Der.
byina whitiorun (l ) Tent¿t-
culitcs crotalínus (2) .

B92m L.c¡ttocoelia flabellites (10)
Lingula scalprun (l) Scår¡-
chcrtella agassizi, lancìa br¿t-
.'i/icnsi.s (l ) Nucllítcs Brannc-
ri (l ) N¡rcu/ifcs sharyei (l )

P/ccfonofus hapsideus ll)

899¡n I-e¡ttocoelia llabellttes (31

Spirifer iheringi ll) Tentaculí-
rcs (6 ) Calntonia (21

905rn Le¡ttocoelia (20) Nuculíúes ( I )

Nucu/ifes s/rarpei (l)

9l3nr Le¡ttocoelía llabellítcs (24)
Sclutcltertella (l ) Segmentos

toráxicos ( 2 )

9l5nr Sclmchertella .sp. (2) Orbiculoi-
ctea collis (3) Sclruchertella (2)
S¡ririfer iheringi (2) Nuculites
pacattts (ll Conularía ulrícln-
na (l ) Plectanotus (21 Ho.
ntalonotus (2)

8nl

6nt

7rn

6ln

8nr



Iiolhelho claro ónt

Folhelho cir¡za-es-

curo

Folhclho ciuz¿r-cs-

cltr()

Folhelho cinza-es-
curo

Folhelho sôbre o

cinza

Folhelho sôbre o

cinza

Folhelho sôbre o
cinza
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92lrn Le¡ttocoelia flabetlites (23)
C/¡onele..^ [atklandicus (23)
Sclutchertella agassízí (l)
Orbícul<¡idea collís (2)
Plectonotus (1 )
Cryphteus arr.s/ralis ( I )

924r¡ Leptococlia flabetlites (12)
Sc/r¡¡cÁcrfe/ la agassizi (l )

. ï.ingula ( I ) Leptostrophía (l )

O¡'biculoidea (l ) Pleuroda¡tis
(l ) Tentacu /fues (3 )

9.J I ¡u Lcptt'tc<>clia flal:ellites (26)
,Sclutchcrtulla .sar¡<_'úicrr¡r-'is (2)
Dtrbuína whitiorum (l)
OrLticuloiclea col/i.s (6)
,Spirifcr sp. (t) S¡rirífer iherin-
.,/¿ (l ) C/ronefe.s (l )

942rn I..e¡ttocoelía ILabellites (B)
Derbyintt whitiorun (l )

Criptonella baìní (l)

943rn Leptocoetia flabellites (15)
Derbqina uthítiorun (l\
Lingula (l) Phthonia (?)
Segnrentos toráxicos

957m I.e¡ttocoelia flabellítes (8)
Schuchertella ( I )
Leptocoelia (42)

966m Coelospíra? (I) Chonetes [al-
klanctiuts ?, Lingula keídeli (3)
I-ingula (2)
Orbìculoidea baini (ll
Orbiculoidea bodenl¡endcri (5)

3nl

7rlr

llnl

lnl

l4m

9rn



Folhelho escuro,
com cheiro de

¡retróleo
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Spiril'er (l ) Spiriler iherìn-
gi (tI

I.eptodonrus ? (2) Modíonrcr-

¡tlta austronotica (1)
Nuculítes pacatus (l)
Pleurodapis (2) Tentaculítes
crotalinus l5l
Cryphteus australis (3 )

tlontalonotus ( I )

Carvalho (enr P;riva 1941, ¡t. 53) diz: - 
"C) regeito desta

falha não cxcecle SOm cont¿rnclo-se do "tôpo do arenito Furnas".
Contuclo no .seu perfil (ldem, págs. 54-55) aparece urna espessrlr'¿r

rle l02rn serìr contar o folhclho pr'ôtcr clo tôpo, para o qual não
inclica a espessura.

Corresponclente a êste perfil, hír uuta tabela de distribuição
clos fósseis por quilômetlo, orç¡aniz;rcla 1t<lr Paulo E. Oliveira, anexi,ì
ao tr¿rbalho de Carvalho, intitulado "l)evoniano clo Paraná" (194I ).

II _ PERFIS FT'ITOS PELO AUTOR

a) Metodo de trabalho

Os perfis abaixo foram feitos de preferência nas localidades
onde existe maiol núnrero de a{loramentos, principalmente etn
r:ampos, de lnaneira que fonnem espê.ssos pacotes onde os solos
ou zonas de rochas alteradas atingenr o lrrínimo, tornando, portanto,
estas regiÕes óti¡nas para o estuclo c{a clist¡:ibuição vertical clos

fósseis.

Na construção dêstes perfis forarn usados trella e nivel clc

mão, tendo como pontos de partida, as bases cle afloramentos nas
condições refericlas acima.

Na medida do possivel, os pontos iniciais, bases clos perfis,
ou foranr to¡nados no contacto formação Furnas-formação Ponta
Grossa, ou foram referidos a êste contacto por intermédio da trena
e nível de mão. Nos casos em que as bases dos perfis estavanr
ntuito afastados clo contacfo Fur¡ras-Ponta Grossa a referência
foi feita por intermédio de aneróide, tomanclo-se diversas leituras.
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As altitr.rdes das bases clos perfis enr rclação ¿ro nivel clo

t¿rmbénr foranr deterluinadas pol aneróide.

Na detelmin¿rção clas espessuras clas cam¿rdas, conro f<¡i

exposto acinl¿ì, estas c¿¡r¡adas fora¡n consicieradas corlo horizo¡rt¿ris.
Realntente elas estão inclill¿rclas e selia necessár'io, port;rnf:o, fazer
a correçãro de ¿rcôrclo corìl o nrelgulho cl¿rs camadas. Infelizrnente
não há até agora dados exatos conr referência a êsce nrergulho.
Êste senclo rnuito pequeno, toru¿r,se inrpraticável a sua nreclicla pelo
clinômetro. Corno ató aç¡ora ¡rão se consegtriu e,stabelecer camadas
chaves ¡ro Devoni¿¡tro p¿rranaense, êste pr.oblema não pôde por.

enquanto ser ¡esolvído. Até agor:a as carnadas clevonianas clo
Facanå têrn siclo referidas corrro tcndo um leve ¡rcnclr:r para W.
O autor consecluiu nrcclir o nrelgulho clas calladas devonianas do
tôpo do pacote que aflor:a ¡ro ramal Iaç¡rraliaíva-|acar.èzinho, eur

tôrno clo qrrilônretr:o 6, ¡tor interntéclío cle nivcl, r'elificando unl
nrergulho cle 2' a 2'',30 para NW.

Na descrição clo-s perfis airairo, o.s fósseis que ocorreln conl
certa freqiiência e¡n toclo o pacote formado por unta locha corn
cleterminaclo fácies litológico, sãro inclicados sem especificação da
altitucle em que foranl ach¿rdos ao passo que p¿ìr¿ì outros fósseis
mais raros, foram especificadas a.s altitucle.s. Àssinl por exemplo,
no perfil n. I feito na região cle Larnbeclor tenlos (V. p, 50).

.., l7l Folhelho duro, micáceo, de aspecto terroso, etc. corìì
Lingula le¡rúa Clarke, L. lame.lla Clarke, laneia órasiliensis Clarke,
Nr¡c¿¡liúes slnrpei Reed, P/eurodapis nultici¡tcta Clarke e outros
Pelecypoda. A 17,20nt o autor encontrou Orbiculoidea baini
(Sharpe) e Tentaculites ctotalínu-s Salter e a lT,50m Tentaculites
iaculus Clarke em grande nrirnero. A 17,70nt, Nuculites reedi
Clarke - 16,60¡¡r-17,80m.

l.sto significa que entre l-Q.=6_0¡ 9 17,80rn .se aprc,.ìentant co¡.rl

regular freqüência e ern todo o pacote, o.s fósseis Lingula lepta
Clarke, L. lanella Cl¿rrke, etc. Oúículoidea 

'baini (Sharpe) e

Tentaculites crotalinus Salter foram achados sòmente a 17,20tn,
ienclo rnesmo aqui raros, enquanto Tentaculítes jac'alus Clarke
foi achado sòrnente a l7.50nl .senclo contudo comu¡n nesta a¡titude,

Nâo ,se quer: inclicar com i.sto que Orbiuiloidea baini (Sharpe)
e Tentaculites crotalint¡-* Saltel não .se encontrem etn outras alti-
tudes. Significa apenas que corÌr a mesma freqiiência cle procura,

i
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a relaçäo entre as divels¿rs espécies é a referida acin¡a. Quanto a

Tentautlites jaculus Clarke pode-se dizer qtre pelo nlenos se

aglornera¡n a 17,50m cle altitucle.

Nas de.scriçõe.s clos perfis abaixo, associações faunísticas que
ocorrem em uma ¡ocha cle determinado fácies litológico são

designaclas por letras rnaii¡sculas. Assim por exemplo, se se tem 3
associações em u¡n certo arenito, estas associaçöes receberão as

letra.s A, B, C, na ordem de sua sucessão estratigráfica. Se acima
clêste arenito vier um folhelho também com 3 associações, estas

receberão também as letras A, B e C,' isto não significa que a

primeira letra .4 por exemplo, tenha relação com a segunda letra '4.

b) Perfil das canßdas da fornação Ponta Grossa en laguaríaíva

(Rannl lacarèzinlrc)
(V. mapa fig. ll )

I ) - Base Àrenito das Furnas, 860rn

acina do nivcl do mar (aneróide)

2) - Siltito muito friável, mal estratificado
azul-amarelado , '

A ) .- Camadas sem fósseis

B) - Clrcnetes falklandiarc Morris e

Sharpe, Leptocoelia flabellites
(Conrad) , Orbiculoídea baìní
(Sharpe), Schuchertella agassizi
(Hartt e Rathbun), SPídfet
iheringi KaYser, Neste arenito,

a 1,60m acitna do Fnrnas, o

autor encontrou um seixo de

quartzo de 1,6 cm de comPrimento
por I cm de largura

C) - Camadas e¡n que não foram en-
contrados fósseis

0rn

4,80m

0m- 1,60m

1,60¡n- 1,70m

1,70m- 4,80m

4,80m- 5,40¡n
3) - Arenito,

nicáceo
relativamente grosseiro, duro e
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A) * Leptocoelia flabellites (Conrad),

Schuchertella agassizi ( Hartt e

Rathbun) e Tentaculites crotali-
n¡¡.s Salter

B) * Orbículoidea baini (Sharpe) e

A. bodenbenderi Clarke .......

4) ,- Siltito muito friável, mal estratificado
conr Leptocoelia flabellítes (Conrad ) ,
Qrbiculoìdea baíni (Sharpe), O. bo-
denbenderí Clarke e Crínoidea

* S¡ltito avermelhado, rnal estratificado,
com finissimas intercalações de folhelho,
aparentemente sem fósseis. À 7,70m foi
encontrado urn seixo cle quartzo cle

I crn de cliâmetro

- F'olhelho azul claro, rnole, argiloso, bem
estratificado com freqüentes nódulos ar-

ç¡ilosos. Êste folhelho infelizmente está
muito alterado. O autor encontrorr
I.eptocoelia flabellites (Conrad ) a
9,60n (A), Spirifer sp. a 9,70m (B),
e pygidio cle Trilobíta à l0m (C)

,- Folhelho mole, argiloso, arnarelo-arro-
xeado com tonalidacles avernelhadas enr

alguns pontos, tarnbrám cotn muitos nó-
clulos argilosos, ¡nuito alterado e aparen-
tenrente sem fósseis

- Solo

* Folhelho rnole, argiloso, amarelo-azrr-
lado

A) - Leptocoelía flabellítes (Conrad)
e Spirifer iheringí Kayser. À
11,70m foi encontrada Meristella
septata Clarke, a 12,80m O. bo-
denbenderì Clarke, a 13,50m

5)

6)

7)

{,80m- 4,90m

4,90m- 5,40m

5,40m- 5,60m

5,60m- 7,70n

7,70n- l0m

l0m- l lnr

I lm-l l,20rn

I I,20m-17,70m

B)

e)
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Schuchet'tella agassizi (Hartt e

Rathbun) e a 13,60m Orbículoí-
dea baini (Sharpe)

B) - Camadas onde
contraclos fósseis

C) .- Derbuína whitiorum Clarke s
Leptocoelia flabellites (Conrad)

l0) - Folhelho mole, argiloso, amarelo arro-
xeado, com tonaliclacles avermelhadas enr
;rlguns pontos, com Chonetes falklan-
dic¿¡s Morris e Sharpe, Derbyina whi-
tiorum Clarke, Leptocoelia flabeltites
(Conrad) , Orbiculoídea bainì (Sharpe),
7'entaatlites crotalinus Salter, entroclas
de Crinoidea. A 17,90m foi encontrado
ur¡r Pelecq¡toda, talvez Janeía, A
l8,80rn S¡tìrifer sp., a 19m Schuchettella
sulioani (Sharpe) e a l9,l0m Orl¡ículoí-
dea bodenbend.eri Clarke. Predominanr
its Leptocoelia

ll)--Solo

12) - Folhelho arenoso, mal estratificado,
mole, rnicáceo, amarelo-azulado, com
Chonetes falklandícus Morris e Sharpe
e Leptocoelia flabellites (Conrad) ambas
as espécies muito numerosas. A
22,90m foi encontrada Phthonia (?)
epop.s Clarke e Caltnonía (?), e a 23nt
Pelecupoda inidentificáveis e Tentaculí-
tes crotalin¡¡.s Salter

l3) - Folhelho arenoso, cinzento-esculo, ¡r'¡uito

duro, mal estratificado, conr Derbyína
uthítionun Clarke e Leptocoelia flabelli-
fes (Conrad). A 23rn foi encontrado um
céfalo de Calmonia sìgnifer Clarke, a

23,10m Spiúfer kaqseríanus Clarke. À

não fora¡r erl-

I 1,20m-13,60nr

13,60m-15.90¡n

t5,90m-17.70m

17,70m-l9,lOnr

l9,l0m- 22n

22m- 23n



-55-

23,10,rr e 23,2Arn S¡r/renoltrs la,goen.si.r

Clarkc. A 23,20m Lingula /e¡rfa Clarke,
Orbiculoíclea hodenlrcnderí Clarke t
Lt¡itodonms (?). A 23,30tn Janeía bra'
.si/icr¡si.s Clarke, N¡¡cu/ifes ¡)acafu.s Reed,
Palaeoneilo sp., Phtlnnía (?) epo¡,.s

Clarke, Tentaailítes crotalinus Salter e

artículos de Trilobita, A 23,30m e

23,80n Sclwc'hertella agassizi (Hartf
c Rathbun). A 23,70tn Ptomatis nto-
rcirai Clarke. À 23,80m Pelecqpoda ini-
<lentificáveis, e a 23,90n Proboloide,

¡re-s.trr/rr.s Cl¿rrl<e

l4 ) .* Folhelho nìole, argilos;o, ¿rmi¡r'elo-¿tzt¡"

laclo, (onr tonalidade.s arroxeadas enr

irlqu¡ls ¡:orrtos, passando irregularnrente
a folhelho alenoso, corn Cåonefe.s fal'
klandícus Morris e Sharpe, Derbgina
whitiorunt Clarke, [,e¡ttocoelia flabelli-
re.s (Conrad ) e Leptostt'ophía (? )
nesenútria Clarke. Chonetes, Leptocoelia
e Le¡ttostroplria são muito nulnerosas.
À 24,40m foi encontrada S¿:lrifer
iheringi Kayser. A 24,40n e 26,40nt

Schut:hertella a¡¡assizi (Hartt e Rath-
bun). À 24,50m N¡¡c¿¡l1úe.s pacalus Reecl

e e¡rtroclas cle Cünoidea. Fragrnentos
de Trilobita .são cornuns de 24,50rn ;r

24,60nr. A 24,60¡n C¿tlnonia siç¡niIer
Clarke

l5) .- Folhelho i¡l'etloso, relativamente clurc¡,

ar¡rarelo-¿rztrlaclo, às vêzes <:o¡n tonali-
rlade arroxeada, conì intercalações clc

arcnito, cor.ìr Chonetes Iallúandicus
Ivlor¡:is e Shalpe, Derbyina whitíorunt
Clarke, [.c¡ttococlia flabellítes ( Conrad),
I.eptostrophia (?) mesentbria Clarke
muito numerosas, .Sc/¡uchettella agassízi

23m- 24m

24tn-26.40m
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(Hartt e Rathbun), Spirifer lcayseríanus
Clarke, N¡¡cu/iúes pacatus Reed, frag-
nrentos de Trílobita, Tentautlites crola-
/irrr¡.s Salter, A 26,40m e 28,t0m Língul,t
/e¡:la Clarke, a 27,80rn laneía bokkepel-
densis Reed, a 27,90nt e 28,80m Pro-
boloides cuspidatus Clarke ( b¡ ) , ¿ì

27,90m e 28m Sclruchertella sulívani
(Sharpe), a 28rn, 28,10m e 28,50m
Spírìf er ilrcrinç¡i Kayser, a 28rn e

30,60¡n Orbiculoidea bodenbenderí Clar.
ke, a 28nr e 28,10rn Pelecqpoda, a
28,40rn Splrcnotus la;¡oensis Clarke, a

28,1Onr, 28,40¡n e 30,40m Phthonía (?\
e¡)ops Clarke, a 28,10m Ccgptonel.
la (?) baini Clatke, Orbiculoidea collis
Clarke, Palaeoneilo sp., Pelecypoda ini-
clentificáveis e Hyolitlws subaegualis
Salte¡:, a 28,50r¡ Calmonia (?'), a

28,60n I-e¡ttodomus (?), a 28,90ur
Ptonatis moreirai Clarke, a 29,90nr
Modiomorpha (?1, a 30,40m, 30,60m e

3l nr Orbiculoidea baíni (Sharpe) , a
30,60m laneie (?). Predominarn i1e¡:to-
coelia e Chonetes. Spiúfer kayserìanus
Clarke também é numerosa cle 30m
a 3lnr

16) * Solo

l7 ) * Folhelho arenoso, relativarnente dnro,
¿¡marelo-azulado, às vêzes com tonali-
clade arroxeada, com intercalações cle
¿¡renito, co¡n Cåonefe-s falklandicu,:
Morlis e Sharpe, Le¡ttocoelía flabeltites
(Conrad), Orbículoidea bodenbenderl
Clarke. A 32,80m foran encontrados
fragmerrtos de Trilobíta e Crínoidea, A
32,80m e 34,60m Spbifer kayseríanus
Clarke. A 33,60m e 34,60m Schucher-

26,40m- 3lm

3l m-32,80¡n
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tella agas.r^i:i (l{artt e Rathbun). A
33,7\n'r .5'. sulíuani ( ? ) (SharPe )

l¡l) * Solo .

19) * Àrenito, relativ¿t¡nente clltro, amarelo'
¿rzulado, ¡nr¡itíssinro alteraclo, aparente-

utente scrn fósseis

20) - Iìolhelho arenoso, cinzento-escuro, nri-

cáceo, cotn r.ìros leitos irregttlares cle

pirita, dttro e com nóclulos cle calcáreo

argiloso.

À) * l,'l¡onefe.s falklandiuts Morlis e

Sharpe, Le¡>tocoelia flabellite s

(Conracl) , Le¡ttostro¡thia (?) me-
.se¡¿ôria Clarke, Nr¡culifes sharpei
Reecl e N. ¡racafrr.s Reed. A 41ru

e 4l ,20n foram encontrados ar-
tículos de Trilobita, À 4l,30nr foi
encontrado um pygidio cor.n 6

pares cle lapelas lembrando nruito
o representado nas fiç¡s. 6 e 7 cla

esta¡npa 7 cle Clarke (1913), sob

o nome cle Calnonia sl¡ó.secitt¡¡

Clarke. A 4lm Orbiculoidea bo-
denbenderi Clarke, O. collís Clar-
ke,,Scú¿¡cåeúella sulíuani (Shar-
pe), Spirifer kaqserian¡¡.s Clarke,
Tentaculites crctalinus Salter e

entroclas de Crinoìdea, A 4l,30rn
,S¡rirífer íheringí Kayser. A 41,20m

Orbiculoíclea baíní (Sharpe). À
{l,20nr e 41,30m Phtlnnia (? )

epop.s Clarke ....
B) - Conul¿tria ulrit'ltana Clarke rela-

tivamente comurn, Clrcnetes Ial'
lclandicus Morris e Sharpe, I'e¡tto'
coelía flabellites (Conrad) , Le¡t-
tostrophia (71 mesenltría Clarke,

32,80rn-3{,60m

i4,60rrr - i9,40nr

39.40n- 40rn

40m-41,10rn
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Lingula k:ptit Clarke, N¿¡c¡¡lifes
sharpei Reed, N. pacafrrs Reec!,

Predorninam Leptostrophìa (? )

ntesembtìa Clarke e [-e¡ttocoelia

flabellites (Conrad). A 41,30m e

43,10m Cry¡ttonella (?) baini
Clarke.A4l,30me43,60m
Leptodomus capricornus Clarke.
À 41,50rn, 4l,80nr e 42n Schu-
chertella suliuani (Sharpe ) . A
4l,50nr e 41,80¡r Pholido¡>s cf
liozlowsl,'i Lange. A 42m Meús-
tella se¡ttata Clarke (dr) e Or-
biculoidea col/ís Clarke, A 42¡n

e 44,50rn Schuclrcrtella aç¡assizl

(l{artt e Rathbun). A 42,30n
Spirifer iheringi Kayser e Tent¿t-

culile.s crotalíruts Salter. A 43,lOnr
Conularia africana Salter. A
43,80rrr Plectottottts hapsideus
Clarke, artículos de Trilobita e

entroclas de Crinoidea

2l ) - 5e¡n

22) - Folhelho arenoso, cinzento-escttro, nri-

cáceo, e com ¡ródulos calcáreo argilosos

A) - Leptocoelia flabellites (Conrad)
enr grande ntimero, Leptostro-

¡thia (? ) mese ntbria Clarke ern

quantidade nruito grancle, N¡¡-
t:¡¡fíle.s ¡tacatus Reed e articulos
de Trilobita. De 51,60¡n ¿¡ 52,50m
Lhgula lepta Clarke muito nt¡-
rnerosas. A 48,50rn Spir'ífer Å'ay-

.se¡'iar¡¡¡.s Clarke, Homalo¡totus no-
ficr¡s Clarke e Palaeoneilo sp, A
{8,80m Pholidops cI lcozlolslti
Lange. A 49n Phthonia.(?)
epop.s Clarke. A 51,60m Crypto-

41,30m-44,50m

44,50m-48,50nt

48,5Onr-54,20nt
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trclla (?) baini Clarke, Pholìdops
cÍ. kozlou,sÅ'i Larrge, Pelecq¡todtt
iniclentificáveis, Crqphaeus a¡¡.s^

lrali.s Clarke e l)al¡na¡¡iúe.s acco/¿

Clarkc e entroclas <Je Crinoiclea

B) - Conrrlari¿t ulricltana Clarke rela-
tivarnente comuns, Leptocoeli,t

flabellites (Conracl), Le¡>tostro-

¡thia (?) nescnrbt'ia Clarke, S¡:i-
rifer hayserianr¡s Clarke, Nuculi-
fc.s ¡:acafrr.s Reed, Ga.sf ropoda e

¡rtícr¡los <le Trilobit¿¡. De 52,60rn
¡r 52,80nr [,inoula le¡.>ta Clarkc
rnrtito nunrerosas, Orbiculoicle¿¡
col/is Clarke e Hontalonotus no-
lic¡¡.s Clarke. A 52,60m encontr'¿r-

se aincla Sclmchertella sulít,ani
(Sharpe), Sþiriler iherin¡Ji Kay-
ser, Pelecq¡toda i¡ridentificáveis,
Ptomatis noreirai Clarke e en-
trocl¿¡s de Crinoidea. A 52,80m

Pholidops cf lcozloutslci Lartge,

laneia boklceuelclensis (Reecl ) e

Phthonia (1.) epops Clarke . . . .

23 ) - Solo

24\ - Folhelho arertoso, cinzento-escttto, nti-
cáceo, co¡n nóclulos calcáreo-argilosos,
¡nuitíssirno duro, conr Leptocoelia l'la-
üel/ifes ( Conrad ) numerosas, Lepto-s-

tro¡thia (?) mesenl¡ria Clarke tantbénr
r¡ruito nunleros¿rs, Spiri/er kayserianus
Clarke e Nuc¡r/íle.s ¡rac;rfrrs Reed. A
513¡rr e 60n Tentaculites crotalír¡r¡s Sal-
ter, À 58,20m e 59m Phthonia (?) epops
Clarke. A 58,20rrr Pelecypoda e Ga.s-

tro¡toda inidentificáveis, êstes í¡ltimos
talvez Plectonotus hapsideus Clarke.
À 58,50m Spirifer iheringí Kayser. A

{8,50nr-52,50nr

52,50n-54,20nt

54.20n- 58m
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58,60¡r e 59m Schuchertella sulittani
(Sharpe). A 59rn Derbyina whítíotttnt
Clarke, Schucltertella agassízi (l{artt e

lìathbun) , Plecto¡tottts hapsídeus Clar-
ke, Bellcrophontidae e entroclas de Cri-
noídea, A 59m e 6Arr. Lingula lepta
Clarke, Orbìculoídea collis Clarke e

Leptoclomus capricornus Clarke. A
59rrr e 61,lOrn Cryptonella (?) baini
Clarke. A 60m Conulaúa guichua Ulrich,
Clpnetes sp, Nuculites cf btannerí
Clarke, Plectonotus derehnsi Knod. A
60m e 60,40ur Conularia ulrichana Clarke
e artículos de Trilobíta. A 60,20n Mo-
diontor¡>ha austronotíca Clarke. O fo-
lhelho a 60,20m ê nruito ferruginoso,

conservando òtimanrente os fósseis . . . .

25) * Folhelho azul, ãrgiloso, finamente estra-
tificado, mole, com Derbgína u¡hítíorurit
Clarke, Le¡ttocoelía flabellites (Conrad),
Spíríf er iheríngí Kayser, Pelecgpoda,
Nuculites sharpei Reed, Gasfro¡toda e

Tentaculìtes crotaliruts Salter. A 62,70nt
Phthonìa (?) epops Clarke e Calmonia
signifer Clarke

26) * Solo

27) - Folhelho nlole, amarelo-azulado, rnuito
alterado, aparentemente alteração clo

folhelho acima (25) . Clnnetes Ialklan-
<fic¡¡.s Morris e Sharpe, Derbyina whí-
tíontt¡t Clalke, Leptocaelia flabellítes
(Conrad) e Lingula lepta Clarke. A
67,40n Spirifer lcayseriaruts Clarke,

Janeìa boklteueldensis (Reed) , Nuculí-
tes slnrpei Reecl e Tentaculítes crctali-

58n- 62m

62n-62,80m

62,80n-67,40n

nus Salter 67.40m- 76m
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2B) * llolhclho relativ¡uuente cluto, finlrrnente
estlatificado prêto, con.r freqüentes nó-
clulos calcáreo-argilosos contendo leitos
cle pirita e intercalaçöes cle arenito, conl
Leptocoelia flabellites (Conrad ), Lin-
¡1ula lepta Clarke, Tentaculites crotali-
nrs Salter. De 76m a 85m Clrcnetes

falklandicus Morris e Sharpe. A 78,70ur
ulna bela amostra da var. rtrgo.srts desta
espécie. A 77,60m Nuculites pacatus
Reecl. A 77,80n, 82rn e 85n llontalo-
notus notit:t¡.s Clarke. A 77,80m,78,90n,
79,80ur, 82rn, 84,80rn e 85,20m PeIectT-

¡roc/a. A 79lrn Pennaía ¡taulíana Clarke.
À 82¡u c 84,80nr Leptostro¡tltía (l) nc-
senil¡ri¿t Clarke c Calnonia signifer
Clarke. A 78m, 82nr, 84m e 85,90nr

Orbiculoictea t¡odenbcnderi Clarke. A
78,50m e¡rtroclas cle Crinoídea. A
78,60m, 82rn, B4,60m e B6rn Deúyha
utlútiorun Clarke, A 78,70n, 78,90rn

IOOOm

95Om

90Om

85Om

Fig. 9

Secção geolrJgíca contposta, feita no ranal laguariaiua-lacarèzinho, entrc
os km 2 c 14 combinatlo cont dados da todouia, próximo ao dique clc diabâsio

(di.sf áncies rct ìl íc ad a s )

e 85,20rn Pleurodapis tnulticincta Clarke.
À 7B,90m e 85rn Cryplneus australis
Clarke. A 78,90m, 84,80m e 85,90m
Trílobita. A 79,80m e 82m Plectonotus
hapsìdeus Clarke. A 79,B0rn, 80,80m,
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82nr e 85nr N¡rc¡riites slnt'¡tei Reed. A
79,B0nr Janeia bolckeuelc{ensis ( I )
Iìeecl. À 80,80m, 82rn, 84,80r¡¡, 85m c
tì5,90rrr Schuclrcrtella agassizi (Hartt e

Rathbun). À 82nr Nuculana inornata
Sharpe. A tl2rn e tì5r¡r laneia órasi/ier¡sis
planta fóssil cl¿r.ssificada pelo Prof.
Octavio B¿rrbosa co¡no Oruillea petriî
!Jen. e sp. rìov. (Trabalho apresentado
ao II Congre.sso Brasileiro cle Geolo-
gia, 1948); A B5nr Schuchertella sulí-
uani (Sharpe). À 85nr e 85,20m Pro-
thyús (Par¿tprc¡thuris) /cnodi Clarke. À
E5,90rrr Spiri/'cr ilrcringí Kayser. A 86nr
Conularia ulríclnna Clarke. À B4,80nr
c 87nr Serpulites sica Salter. À 9l,50ur
Spiri/cr ltayserianus Clarke. Acim¿r de
90nr Oróicliloidea co//is Clarke e rela-
tivalnente comum 7óm-96.80m

29) - Arenito branco, grosseiro, acima clc
96,80nr (Furnas) (*).

Para localização do perfil acima, V. rna¡ra fig. I l, Ar,À¿.

_ (') O perfil acima foi feito co¡no jri foi dito no ranral Jaguarialva-
facarèzinho. unra falha nesta região é conhecida desde Euzébio ii olive¡ra
11927, p.33), e Carvalho (1941, p. 2.1) calculou o seu rejeito ern EOru.
Entrctauto no perfll feito por Carvalho (ern Paiva 1941, p. 5{-55) apatece
rrnr r-eJeito dc mais de 100m, enguanto Maack (19a7, p, l12) cita um rejeito
dc l80nr. Todos êstes aqtores citarn apenas unra falhá na região. Rcalmentc
existc ai unl sistema de falhas, tôdas com a dlreção do ptano de fatha apro-
ximadame¡rte N50oE. subindo-se a escarpa pcto ramat ãa estrada de férro,
passa-se do arenito Furnas para o folhelho de' Ponta Grossa a cêrca de
2km200 a partir da estação dc ]aguariaiva e a 860¡n de attitude. Dêste ponto
sobe-se na forrnação Ponta. Groçsa até quase 100nr, quando, a 6kml00 póde-so
observar uma pequena falha conr lm de rejcito. À 6k¡n600 e a 960nr de
altitude, a- estlada passa por unr valc por internrédio de um atêrro, e alcança-se
do outro lado o arenito Furrras gne. ai clFgorr ern virtude de un¡a fatha, 

-cujo

rejeito pode-se calcular enr cêrca de I l0n:, visto c¡rcolìtrar-se novamente o
folhclho de Ponta Grossa, com fósseis, logo acima, a 9z0nr de attitude. Estc
folhelho não aflora na estrada de fcrro porque esta passa nrais baixo, mas
¿rflora na cstrada de rodagem que cruza a cstrada dó ferro togo depois ãe
6km300. Esta estrada de..rodagern sobc para atcançar o fothelho "logo 

ãdiantc.
Depois de 5m cle folhelho, encontra-se rrm dique de diabásio qje corta e
estrada de rodagenr e a estrada de fcrro próximó ao km g, Do outro ùdo ¿o
diqtre, e topogràfir:amente acima clo folhelho, aparece novamentc o arcnito
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c) Confrcnl<> tl<> ¡tt:rl'il l'cilo errt laguariaiua palo autor

cont o fcito tto t¡¿esn¡o local por Cartlalho
(em Paiva 1941, p,54-55).

(V, tarmbém 'l'ab. Distribuicão de fósseis ¡ror knr
por Paulo E. Oliveila, ern Carvalho (1941).

For¿rm encontr;rcl¿rs ¿rs sequi¡rtes espécies, talnbénr encontlaclas
por Carvalho:

I ) Conularia ulric-ltana Clarke.

2) Scr'¡rrr/ilcs..i<'a S;rltcr (Citaclo cnr P;riv;r l9'11 , e na Tab. cli.s-

tribuiçãro fósseis por'!<nr nrar; não citaclo no lrerfil cla p.54-55.
Iclcnr l94l ) .

,l ) C/¡o¡¡cfc.s lall,lartdicus Ir4orri.. c Sharpe.

4) Ort¡pt:onella (?) /,aírrí (Shatpe).

- 5) I)crltqina u,hitiottutt. Clatl<e.

- 6) L,clttocoalia l'labcllitcs (Conracl).

7) Le¡ttostropltta (?) ntesentbt'ia Clarke.

S) Lingula /epúa Clarlie (Talvez Lingula do perfil, senr incli-
' cação especifica).

9 ) Orbiculoidea baini (Sharpe ) .

10) O. l¡odenbenderi Clarke.

I t ) O. collís Clarke.

12) Scltuclæúella a¡lassizi (l{arti e R¿rthbun).

13) S. .su/iuani (Sharpe ) .

11) Spirifer iheringi Kay,*s¡.

15) S, kayserían¡rs Clarke (Não indicaclo no ¡rerfil cltr p. 54-55
em Paiva, iclem, iclenr ¡nas cit¿rdo à p. 85 clo mesmo trabalho

lìurnas, c a 980rn dc altitudc, medido na cstrada de rodagern. À est¡'¿rda de
ferro conti¡rua ¿¡ subir, a.(lora ern are¡rito Fr¡rnas irté 14krn200, quando alcança
o folhelho dc Ponta Grossa, com fósseis, rta cstação cle Jackson de Figtteireclo,
c a altitr¡de clc 1050m. O atrtor calcrrla, portanto, o rejeito desta últirna falha
enr l050rn-970m :=: 80m. O autol não conhcce o traçado da estrada dc ferlo
adiantc dc |ackson cle Figtreiledo. Contt¡do deseja lernbt'al que na sortdagem
de S. José (V. p,25 dêstc tral¡alho), localidade quc fica ¡reste ranral, ao tloltrl
de )ackson de Figueiredo c distaute clesta última localldade cêrca de 30k¡n en¡
linha reta, a forrnação Ponta Grossa foi atingida a rnenos de 320m acima do
uivcl do nrar, e chegou-sc, senrprc rrcsta fornração, se¡n atingil o are¡rlto Furnas,
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e na 'fab. distlibuição fó.sscis por kn por P;rulo E. Oli-
veira ) .

J aneia órasilicn.si.s Clarke.

Modiontorpln attstronoflca Clarke.

Nuculítes cÍ. l¡ranneri Clarke.

N. pacafus Reed.

N, sharpei Reed.

P|ttlrcnia (? ) epops Clarke.

Pleurodapis nultícincta Clarke.

Bellerophorúidtr: (Citado em Paiva 1941, p, 85 e na Tab.
clistribtrição fó.sseis por km nras não indícado no perfil da
p. 54-55 idem 1941).

24) Plect:ottottt-s /ra¡r.si<lclls Clarlie.
*25) Tentaculites crotalirurs Salter.

26) Ilonnlonotus noflcu.s Clarkc.

27) Cry¡thaeus ar¡.strali-s Clarke.

28 ) Calnrcnia signifer Clarke.

Alérn destas espêcies, Carvalho encontrou mais as seguintes
espécies não encontradas pelo autor:

1) Coelos¿:ira (?) colona Clarke.

2l Lingula scalprunt Clarke.

3 ) L. keideli Clarke.

4) Sclruchettella sancticrt¡ci.s Clarke.

Em Paiva (1941, p. 85) e na Tabela de Distribuíção de
fósseis por Krn (Anexo a Carvalho l94l) encontram-se mais as

¿r nr.cnos dc 2J0¡n. Portanto a difcrcnça de nivcl cntre a base da formação Ponta
Grossa ern lackson de Figueiredo e a parte mais baixa da formação Ponta
Grossa ern S. losé (sern tcr sido atingida a base), é de E20m. Se se considerar
um mergulho dc 30¡n por km para o norte, então não haverá falhamento entre
|ackson cle Figueiredo e S. José. Se ôstc rnergulho fôr menor ou dirigido para
NW. (Como é o caso nos afloramentos próxirnos ao km 6) ou para outra
qualquer dlreção, então ter-se-ia unr "horst" entre |aguariaiva c S. José. Na
figura 9 do presente trabalho, é mostrado urn perfil esquemático da estrada
de ferro, combinado coln os afloramcntos de folhelho da estrada de rodagcm.
para dar uma idéia do que foi dito.
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seguintes espócies n¿io i'clic¿rdas contudo no perfil cla p.54-55 (cnr
Paiva, l9{l ) c também não cncontradas pelo autori

5) Lingula lanrclla Clarke.

6) L. sttltpttncfafa Clarkc.

7) Spirifcr ¡taraná Clarke.

À espécie Jancia bokkeuerdensis (Reed) foi encontrada enr
aflorame'tos cla estracla Serrinha ('l-abela Distr. Fos. por Km),
enr ]aguariaí.¡¿¡. o ar¡tor encontrotr esta espécie no perfil do ranral
Iaguariaíva-|acarèzinho. No perfil feito neste ramal pelo auior,
lo¡anr encontraclas lnai,q as .scqrrintes cspécie^s não citaclas ¡ror
Ca¡:valho:

I ) ()onulari¿t al:ricatrit Saltcr..

2) Mcristcll¿t sc¿rfa/a Clalkc.

3) Pholidops cf.. kozlouts/ri Langc.

4) Lcptodonus ca¡tricornus Clarkc (Ctrrvalho cit¿r Lcptodo-
rrrÍ¡.r ( ? ) em folhelho prôto, rico cnr rnatéria orgânica -
Paiva, 1941, p. 54-55).

5) Nuculana inornata Shalpe.

6) Prothyris (Paraprothyris) knodi Clalkc.
7l S¡tltenotus lagoensís Clarke.

8 ) Plectonotus derein¡-si Clarke.

9) Prcntatis nrcreirai Clarke.

l0) Hqolitlws subzcqualis Salter.

I I ) Calnrcnia suóseciua Clarke.

l2l l)alnanites accola Clarke.

l3) Pennaia pauliana Clarke.

-l4l Proboloides cuspidafrr.s Clarke.

15 ) P. ¡ressu/u.s Clarke.

l6) Entroclas de Crínoidca.

A espécie Le¡ttostro¡thia ( ? ) ntesentbria Clarke encontrad¿r
pelo autor em grande abunclância, é escassamente representad¿r

no perfil de Carvalho.
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Fig. l0
sercaão geológíca dg estcada d9 tecco de Monte Ategre (próxímo èt Fazenda

Capão Ríco) rumo à fazenda Boa" V¡stà
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Comparando atnbos os perfis, nota-se em comum o seguinte:

1) A presença de Leptocoelia flabellites (Conrad) em abun-

dância, desde a base até o tôPo.

2) A presença de Choneles, uruito numetosos e¡n certos

trechos, e também cotn grande distribuição estratigráfica'

3l A existência de ciois pacotes onde aparecem Derbgina

whitiorun Clarke: - O primeiro, no perlil de Carvalho, começa

a 8rn acima do arenito Furnas, e tertnina a 22n, O segundo começa

a 60m e termina a 79m. No feito pelo autor o primeiro começa

a 15,90m e termina a 3l¡n, e o segundo a 59m e vai até B6m'

4) Spirifer il'rcringi Kayser existe pràticamente em todo o

perfil descle a base até o tôpo, sem ser contudo abundante.

5) Orbiculoidea collis Clalke são relativamente ntlmerosarì'

No perfil de Carvalho elas aparecem desde 14m atë 67m. No feito

pelo autor, de 28,10m a 60m voltanclo a aparecet no tôpo da secção.

6) Ausência de Tentaculítes iaculus Clarke e presença rela-

tivanrente comuûl de T. crotalin¿ls Salter. No perfil feito pelo autor

exceptuando-se ocolrências raras a 4,90m, 47nt, 42,30m e 67,40m'

êles se apresentam em maior quantidade de 17,70m a 31m, cle 58rn

a 62,80rn e no tôpo, No perfil cle Carvalho êles se apresentam

também em 3 pacotes: De l4m a 35m, cle 57m a 60m e no tôpo'

7) Presença de conularía ulrichana clarke relativamente

numerosas em um trecho que no perfil do autor vai de 4l'30m

a 60,40m. No perfll de Carvalho, há referência de um indivíduo

achado no trecho entre 49m e 5lm (enr Paiva 1941, p' 54)' En'
tretanto na Tabela de Distribuição de Fósseis por Km (Paulo E.

oliveira em carvalho, lg4ll, acharn-se indicados 6 indivíduos

pertencentes a esta espécie, no trecho que vai de 3km900 a 4 km'

do ramal )aguariaíva-]acarèzinho, portanto, justamente no trecho

onde o autor achou as Conularias. O autor ainda achou C' ulti-

clnna Clarke a 86m da base da secção'

S) Presença de um glande Bellerophontidæ no trecho das

Conularias. (Não há indicação no perfil de Carvalho - em Paiva

1941, p,94 - mas aparece na Tabela de Distribuição de Fósseis

por Km, no trecho de 3km900 a 4 km, portanto no trecho das

Conularias).
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9) Nota-se em aurbos os perfis, a predominância dos Bra-

clúo¡toda sôbre qualquef outro phylutn, a presença relativamente
abtrndantc de Trilobita, e o caráter subordinado dos Mol/usca.

d) Perfis das cantadas deuonianas da fonnação Ponta Grossa

feítos na re7¡ião de Lanúedor
Discrinúnação e localização dos perfis

Excepcionalmente apropriada para o estudo da distribuição
dos fósseis na formação Ponta Grossa, é a região de Lambedor
(V. rnapa fig. 1l a qual fica a 42k¡rr cle Piraí Mirim, retirada 3 km
da estrada do Cerne (Roclovia Pirai-Londrina). Aí aflorarn mais
de l00m cle espessnra de folhelhos e arenitos em boas exposições,
rrnicamente cortaclos por unt clique cle cliabásio de27n cle espessura,
tenclo ¿r clireção de N40"W cm rclação ao N verdacleiro (a clc-
clinação magnética em Barro Prôto, localidacle próxima a Lanr-
beclor, é segundo Maack - 1946 p. t8l ,8"W). O folhelho enr
contacto com o dique não sofreu movirnentação ncnr cndurecimento,
sòrnente se fraturou muito e¡n u¡na faixa estreita.

Àfloram no início clo arroio Lambeclor, logo que êste sai cla

leprêsa, folhelhos contínuos, com intercalações arenosas, corlr
pequenas nesgas de solo, e cortados pelo dique citado acima,
através da rodovia que vai à estrada do Cerne, até à série ltararé-
Tubarão. Na estracl¿r que vai para o hotel tambénr afloram fo-
lhelhos quase contin.uos, descle o arroio até próximo ao hotel, con.r

peguenos trechos de solo. Na estrada para a fonte de água sulfu-
rosa tanrbém aparecem bons afloramentos. A existência de todos
êstes afloramentos derre-se a cortes feitos há cêrca de 10 a¡ros
para a construção cla rodovia para o hotel.

Acompanhando-se, o arloio Lambedor a juzante, nota-se que
os afloramentos tornam-se mais raros, aparecendo glandes exten-
sões de solo, Apesar dêstes trechos cle solo, esta secção oferece
as melhores exposições da fomração Ponta Grossa, até hoje conhe-
cidas no Paraná.

O perfil plincipal, o qual foi chamado perfil ¡r.u l, foi feito
ao longo cla estracla cle roclagem qtre vai do hotel à rodovia Pirai-
Londrina (V. fig. 2).

Os outros perfis subsidiários feitos na mesma região, forat¡r
chamados de 2, 3 e 4. A posição dêstes divetsos perfis pode ser

vista no esbôço da figura 2, Do mesmo modo pode ser vista neste
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Foto n.a 4

Vale clo Latnbedor visto de N para S. Á óase tlo petfil n.a 1 foi feíto
na rorlottia que aparcce en 2'a plano



Foto n.'r 5

VaIc do Lanútcctror visto dc NE para SW. O tôpo:it: pcrfil n," I foi fcito
na rocl<¡vitt quc aparccc cnt 2,t' plano
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esbôço, a posição de um perfil feito em arenito facies Tibagi, na
antiga ¡odovia Lambedor-faguariaiva.

Os perfis 2, 3 e I foram feitos fora da estrada Hotel-Rodovia
Piraí-Londrina e são constituídos por folhelho prêto. Topogrà-
ficamente êles ocupam a mesma altura clo dique de diabásio no
trecho ern gue êste corta a estrada acinra. Parece que o dique
ocupou a sua posição sem falhamento cle nraneira a não alterar as
relações entre êste folhelho prêto, e as outr¡rs camadas da formação
Ponta Grossa, na região (V. fig. l0).

r

PERT.IL DÀ I]STRADA DE RODÀGEM HOTEL-RODOVIÀ
PIRÀI-LONDRINÀ

o perfil foi iniciado a partir do arroio La¡nbedor, ¡rróximo à
usina elétrica, a 8l0m de altitude (aneróide). Dêste ponto para
cima foi alcançada a série ltararé-Tubarão. O último aflorarnento
fossilífero, em arenito, fica a ll0,z0m da base. o arenito Furnas,
separado por grandes extensöes de solo, encontra-se no Rio das
Cinzas, a 775m de altitude (aneróide).

l.:r Contacto Furnas-Ponta Grossa - Rio das Cinzas _ 775m
(V. mapa fig. ll). (V. também fotos 4 e 5).

Base do perfil
à usina

- Arroio Lambedor, próximo
elétrica 0m

þ

(810m-aneróide )

I ) - Folhelho cinzento amarelado. mole, are-
noso, ¡nicáceo
A) - I.ingula lepfa Clarke e L. lanella

CIarke

B) * Lingttla lepta Clarke, L. lamella
Clarke, Orbiculoidea baìni (Shar-
pe), laneia brasilíensis Clarke,
Nucu/ife.s sharpei Reed, Palaeo-
neilo magnifica Clarke e Plecto-
ttotus hapsíde¡rs Clarke

C) - Lingula lepta Clarke, L. Iamella
Clarke, Orbiculoidea bainí (Shar-
pe) e Nuculifes sharpeì Reed . . .

0m- 0,50m

0m- 0,20m

0,20rn- 0,30m

) 0,30m- 0,50m
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2) - Folhelho cinzento escuro, muito duro,

com Lingula lepta Clarke, Orbículoídea
baini (Sharpe). A 0,70m foi encontrada

Lingula keidelí Clarke

3) - Folhelho cinzento amarelado, mole,

arenoso, micâceo

A) - Língula lepta Clarke, Orbiculoi-
dea baíni (Sharpe) e Tentaculites
jaculus Clarke

B) * Língula lepta Clarke

4) - Folhelho cinzento escuro,

com Lingula lepta Clarke

muito duro,

- Folhelho cinzento amarelado, etc. (como

em 3)

A) - Lingula lepta Clarke, Phthonia
(?) e outros Pelecypoda .....,

B) * Lingula lepta Clarke.

C) - Leptocoelia flabellites (Conrad),
Lingula lepta Clarke, Nuculites

sharpei Reed, Phthonia ( ? )

epops Clarke e outros Pelecypoda,

e Tentaculites crotalinus Salter

D) - Lingula lepta Clarke,

- Folhelho cinzento escuro, muito duro,
com Lingula lepta Clarke, laneia (?)

sp e Tentaculites crotalinus Salter, .. .

- Folhelho cinzento amarelado, etc. (Como

em 3), com Lingula lepta Clarke,

Nuculites sharyei Reed e Tentaculites
jaculus Clarke

- Folhelho cinzento escuro, muito duro . .

0,50m- 0,90m

0,90rn- 2,10m

0,90m- 1,30m

1,30m- 2,10m

2,10m- 2,50m

2,50m- 3,80nr

2,50m- 2,70¡o

2,70m- 3,40m

3,40m- 3,50m

3,50m- 3,80m

3,80m- 4.m

4m. 1,20m

4,20m. 5,10m

6)

7)

8)



e)

10)
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A) - Língula lepta Clatke, Otbiculoi-

dea bainí (SharPe), LePtocoelia

Itabellítes (Conrad) , laneia bra'
si/iensis Clarke, J. bolclceuetdensis

(Reed), Palaeoneilo magnifíca

Clarke, Pleurodapís multícíncta

Clarke, Nuculites såarPei Reed,

Plectonottts hapsideus Clarke,

Tentaculítes iaculus Clarke e en-

troclas de Cúnoidee . ' .

B) * Lingula lepta Clarke, Prcthgtìs
(Paraprothgris) lcnodi Clarke e

Tentaculítes crotalinus Salter

C) Lingula lepta Clarke, laneia bra-

siliensis Clarke e Nuculites shar.

peí Reed

- Arenito ferruginoso, cinzento amarela-

do, com Língula lepta Clarke, Orbiculoi-

dea baíni (Sharpe) e Pelecypoda ., '.

- Camadas pobres em fósseis. Talvez esta

pobreza seja apenas aparente, pois o
folheiho está muito alterado pelo in-

temperismo. Folhelho cinzento amarela-

do, ¡nole, arenoso, micáceo; forma o pa-

redão que se eleva do arroio próximo à

reprêsa

À) - Pelecgpoda inidentificáveis, muito

Iimonitisados

B) - Vatlos Plectonotus ltapsídeus

Clarke

C) - Um Pelecgpoda .

D) - Um Pelecypoda ,

4,20m- 4,70m

4,70m- 4,80m

4,80m- 5,10m

5,10m- 5,30m

5,30m- 9,60m

5,70m

6n

6,10m

8m
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E) - Lingula /epfa Clarke, Leptocoelía

flabellites (Conrad), Palaeoneilo
magnifica (?) Clarke, laneia
bokkeueldensis (Reed), Nuculí-
fes sharpei Reed, Plectonotus
hapsideus Clarke. Predominanr
as Leptocoelia. A quantidacle dc
Plectonotus também é grancle . ,

I I ) - Folhelho azul, argiloso, bastante mole, ¡
corn Leptocoelia flabellites ( Conrad ) ,
Língula /e¡:ra Clarke, lanaia brasìliensís
Cl¿rrke, N¿¡cr¡lifes sharpei Reecl, Pa-
laeoneilo sancúicr¡lcís Clarke, Pholadella
cÍ radíata Hall, urn gênero novo ? afim
à Phthonia, Pleuroda¡tis nulticínctit
Clarke, Prothyris (Para¡trothyris) lenodi
Clarke, Plcctonotus hapsídeu.s Clarke,
Ptontatis ¡noreirai Clarke e Tentaculítes
jaurlus Clarke 9,60m-10,60rn

9,20n- 9,60¡l

10,60n-14,50m

llrn

ll.lOnr

I l,20rn

I I,60m

l2m

12) - Folhelho duro, micáceo, tendo aspecto
terloso, e com a coloração variando de
aver¡nelhado a roxo e verde, havendo
às vêzes predominância de uma destas
côres, mas ern geral há uma mistura das
mesntas, produzindo a côr de terra . . . .

À ) - [-aptodomus capúcornus Clarke,
N¡¡c¡¡liles sp. nov. ?, Pholadell¿
cf. radíata Hall e Ostracoda ....

B) - Linl¡ttla lepta Clarke

C) - Conularia ulrichana Clarke, Pe-
lecypoda, N¡rc¡llife.s .sharpei Reecl,

Plectonotus lrapsideu.s Clarke

D) - Língula lepfa Clarke, nruito nu-
melosas , . ,

E) - Lingula lepúa Clarlce,, . .



F)

(ì)
lr )

l)

I)

K)

L)

M)
N)

o)

P)
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- Lingula lepta Clatke, Plecto¡tottt:;

hapsid eus Clarke, Nucu/ife.s .s/t¿¡r -

pei Reed

- Pelecypoda

- Tentaculife.s faculu.'' Clarke . . . .

- Pclecllpoda

- Língula lepta Clarke e Pelecq-

poda

* S¡tírífer antarctictts Morris e

Sharpe e Palaconeilo sanclicrlrcis

Clarke

- Li¡tgula lepfa Clarke . . . '

- laneia brasiliensis Clarke

- Nuculites shar¡tei Reed e Pcle-
cq pocla iniclentifícável

*Palaeoneilo sancficrt¡ci.s Clarke

- Lingula lepta Clarke, Spirifer
iheringi Kayser, Janeia bokke'

ueldensi.. Reed, I'e¡ttodornus ul-
richi (?) Clarke, Modíomor¡tha
(?) cÍ scaphula Clarke, Pelecy-
poda talvez novo ?, Pleurodapis
nuiltícíncta Clarke, Prothyris
(Paraprothyris) knodí Clarke,
Trilobita

l2,l0m

l2,20nt

12.30¡rr

l2,40nt

12,50rn

12,60nt
12,7tnt

l2,80ur

l2,90rn

l3rn

l3,lOnr

I 3,l0nr- I 3,50nr

13.40m

13,50m

Q) - Pelecqpoda inidentificáveis

R) - Leptodomus capricorruts (?)
Clarke

S) - Serpr¡lífe.s .'-ica Salter e Pelecy-
poda talvez novo .

T) - Pleurodapis t¡tttlticîncta muitc
abundantes, Pelecypoda talvez
novo : grande abundância de
outros Pelecypoda 13,60m
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U) * Leptocoelia flabellites (Conrad),
Prothyris (Paraprothgris) knodi
Clarke e Tentaculites jaculus
Clarke ß,7Am

V) - Conularia afrícana Salter, Cåo-
netes f alklandícus (? ) Morris e

Sharpe, Orbículoidea baini (Shar-
pe), Plrcle.della cf. radíata Hall,
Calnnnia signifer Clarke 13,80m

W) - Chonetes
Sharpe e

fallelandicus Morris e

T entaculites crotalinus

Salter
X) - laneia brasiliensís Clarke, Nuculi-

tes sharpei Reed e outros Pelecg-

¡to d a inidenti ficáveis

Y) - Chonetes falklandícus (?) Mor-
ris e Sharpe ...,

Z) * Lingula lepta Clarke, laneía bra-
silíensis Clarke, Plectonotus hapsí-
deus Clarke, Trilobita

Zt) - Nuculites såarpei Reecl

* Folhelho cinzento amarelado, nole, are-
noso, micáceo, corn Língula lamella
Clarke, Spiúfer ilrcringi Kayser, laneia
brasilíensís Clarke, laneía bolckeuetden.
sis (Reed) , Nuculites sharpei Reed,
Pelecgpoda talvez novo, Pleurodapis
nwlticincta Clarke

- Folhelbo arenoso, lnicáceo, róseo, corn
Lingultz lepta Clarke

15) * Folhelho cit¡ro, micáceo, tendo o aspecto
terroso, etc. (como em 12)

A ) - Serpulítes slca Salter muito ntl-
merosos, Língula lepta Clarke, L.
lamella Clarke, Nuculites sharyeí
Reed e outros Pelecqryda ,.,..

l3)

t4l

13,90m

13,90m-14,20n

14,30m

14,40m

14,50

14,50m-15,20m

15,20m-15,90m

15,90m-16,50m

15.90m-16,10m
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Bl - Spírifer antarctícus Morris e

Sharpe, laneia btasiliensis Clarke,

Nuculites sharyei Reed e outros

Pelecypoda 16,20n

C) - Orbículoidea baini (SharPe) e

16)

t7)

Trilobita

- Arenito muito micáceo, com Orbiculoí-
clea baini (Sharpe), O. bodenbendeti

Clarke e Nuculites sharpei Reecl "' "'
- Folhelho duro, micáceo, tendo aspecto

terroso, etc. (como em 12) , com Lin-
gula lepta Clarke, L. lantella Clarke,

laneia brasiliensís Clarke, Nuculíte:;

sharpeí Reed, Pletrodapis multicíncta

Clarke e outros PelecgPoda, A 17,20m

foi encontra da Orbiculoidea baìni ( Shar'
pe) e Tentaculítes crotalinus Salter.

A 17,50m Tentaculites iaculus Clarke

em grande número. A 17,70m Nuculites
reedi Clarke

- Arenito ferruginoso, mole, cinzento

amarelado, micáceo, com Spirifec íhetín-
gi Kayser em grande quantidade a

18,30rn (A), e Lingula lePta Clarke,
Spíúfec iheringi Kayser e T'entaculìtes
jaculus Clarke em grande quantidade

a 18,40m (B)

- Folhelho duro, micáceo, teudo aspecto

terroso, etc. (como em 12), com Lingula
tepta Clarke, Orbiculoidea baini (Shar-
pe) , Spirifer antarcticus Morris e Shar-
pe, Palaeoneilo sancticrucis Clarke . , ' .

- Àrenito ferruginoso, etc., (como em l8),
com Spirifer iheringi Kayser

- Folhelho duro, micáceo, tendo aspecto

terroso, etc. (como em 12) , com Língula
Iepta Clarke, Nuculites sharpei Reed e
Pelecgpoda inidentificáveis. Predomi-
nam as Lingulas

16,50m

16.50m-16,60nr

t 6,60m-17,80m

l7,B0m-18,80m

18,80m-19,80m

19,80m-19,90m

t8)

te)

20),

2t)

19,90m-20,50m
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22) - Arenito ferruginoso, etc. (corno ern 18),

conr S¡rírifer íherlngi Kayser e Pelecy-
pcda

23) - Folhelho clttro, micáceo, tendo aspecto

terroso, etc. (como em 12) , con Lepto'
coelia flabellites (Conrad) , Língula
Iepfa Clark e, Aúiculoidea baíni (Shar-
pe), Spiri/er íheríngí Kayser, S. kay'
.serian¡rs Clarke, Gonio¡tlrcra abbreuia'
ta (?) Clarke laneia órasiliensis Clar-
ke, I. boltkepeldensis Reed, Nucu/ifes
sharpei Reed, Palaeoneilo nagnífica
Clarke, Plectonotus hapsídeus Clarke,

Ptonatis tnoreirai Clarke, Trilobíta,
Tentaculites iaculus Clarke, extrema-

¡nente numerosos. A 20,90m foi encon-

trado Sp/renotus lagoensis Clarke, e a

21,50rn Pelecypoda talvez novo

24) - Arenito ferruginoso, etc. (Como em

18), friável, com Sc/ruchertella agassízí
(Hartt e Rathbun) , Orbículoidea baini
( Sharpe ) , Spírif er íheríngi Kayser e

I aneia brasiliensis Clarke

25) - Arenito azulado e muito micáceo ....

26) * Folhelho duro, micáceo, tendo o aspecto

terroso etc. (Como em 121, aqui pre-
dominantemente verde, corn Derbyina
smíthí (Derby) , Língula lamella Clarke.
L. lepta Clarke, Orbiculoídea bainí
(Sharpe) , Spírífer kayserianus Clarke,

laneia brasiliensis Clarke, J. bokkeuel-
den.sís (Reed), Nucr¡/ífes s/rarpei Reecl,

Palaeoneilo ntagnifíca Clarke, Prothyris
(Paraprothyris) knodi Clatke, Plecto-
notus deîeinr.sí Knod, P, hapsideus Clar-
ke, Ptontatis nrcreìrai Clarke, Tentaculi-
tes iaculus Clarke e Cryphaeus austra-

2050n-20,60¡r'

20,60rn-21,90m

21,90m.22,40nl

22,40m-22,50m
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1l.s Clatke. A 2'lnt c 24,20n S¿r/rcnofrr's

/agocrr-si.s Clalke. A 24;n e 24,50n As'

¡;idosona (?) ponlís Clarke (fr) e (f,:)'
A 24,40r¡ LePtodonws caPticornus

Clarkc

27) * Folhelho arelloso, colìl lnttita lirnonita e

con Derbyin¿t snithi (Derby), Lepto-

coelía flabellites (Conrad ) , Spitifer
ilrcringi I(ayser, laneia årasiliensis Clar-
ke, Nuculites s/rar¡rei Reecl e Tentaculi-
fc.s jacultr.s Clarke

28) - Àre¡lito tnicáceo, rnuito c{trro, con I'cpto-
coeli a flabellite.s ( Corrr';vl), l.irtgu.ttt le¡tta

Cia rl<c, Orlti<tiloictca Lraitti ( ShaLpe ) .

,5<:/rt¡r'/rcrfcila ;rg;rs.sí;i (l Iartt c Rath'
htrtr ) , ,S¡ririfcr iharin¡¡i Kayser', lanei;t
l¡rasi/icnsis Clarke, Ntlc¡r/ifcs -,ltarpe i

Recd, Tc¡rúacuiifc.. jauilus Clarke. São

e.\trcnramertte lìttmero$os'Spirifer iltetín-
gi Kayser'. São igtralrnente l'¡umerosos

()rbiculoídea baíni (Sharpe) . S,:huclrcr-

tella agassizi (Flartt e Rathbun ) c

Tentaculítes iacul,ts Clarke. Os Spirifer
são muito ntllnerrosos a 25,20n. À
25,60n'¡ foi encontrado Lltlì exeillplar'
Tornam-se nova¡ì)ente clensos a 25,90n.¡.

A 26,l0m aparecern novar'¡rente elll

glanclc quanticlade, muito limonitisados.
A 26,20n aparece novarnente a espécic

29) * Folhclho duro, cle as¡lecto terroso, etc.

(Conro e¡n 12) , corìr Lingula le¡tttt

Clarkc, Orbículoidea t¡ainí (Sharpe),
Spirifer ílteríngi I(ayser, laneia brasi-
/ien.sis Clarke, I. bokleeueldensís (Reed),
Nuc¿¡/ifc.s sltarpei Reed, Plectonotus
dereimsi Knocl, P, hapsideus Clarke,
Ptonatis tttoreirai Clarke, Tentaculites
jaculus Clarke e Trilobita. A 26,80m

Dalntaníte s accola Clarke

22,50tn-24,7}nt

24,70nr-25,10rn

25,10n-26,20n

26,20m-26,90nl
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30) - Arenito muito micáceo, co¡n Deúyina

smíthi (Derby) , Lingula lepta Clarke,
Schucheúella agassizi (Hartt e Rath-
bun), S¡tirifer iheríngi Kayser, Ten-
taculites jaculus Clarke e Pelecgpoda

3l ) * Folhelho duro, de aspecto terroso, etc.
(Como em l2l , corn Serpulites sic¿¡

Salter, Leptocoelia flabellìtes (Conrad),
Língula lamella Clarke, L, lepta Clarke,

laneia brasilíensis Clarke, laneia bolcke-

ueldensís (Reed ) , Leptodomus caprí-
cornus Clarke, Nuculites såarpei Reed,

Palaeoneilo sanctict'ucis Clarke, Plecto-
notus hapsideus Clarke, Tentaculites
jaculus Clarke. Predomínio absoluto clas

Língula

32) - Arenito cinzento, rnicáceo, mole, corll

seixos esporádicos milirnétricos de

guartzo. Foi achaclo um seixo de l,2cn"t

por lcm a 28,30m (A). Lingula lepta
Clarke, Orbiculoidea baini (Sharpe),
Spírif er iheringi Kayser, Tentaculites
jaculus Clarke

33) - Folhelho duro, de aspecto terroso, etc.
(Como em 12), com Serpulites sica

Salter, Leptocoelia flabellites (Conrad),

laneia brasiliensis Clarke, Nuculites
sharpei Reed, lenf aculites jaculus Clav
ke. Foi encontrado Sphenotus lagoen-
sis Clarke a 28,60m e a 29,20m. Lingula
Iepta Clarke, a 28,60¡n, 29,30m e

29,70m, Spbifer lrayseríanus Clarke, a

28,80rn, 30,50rn e 3lm. Palaeoneilo
sancticrucís Clarke, a 29m, 29)Am e

29,80m. Pelecgpoda inidentificáveis ¿r

29,30m, Leptodomus caprícornus Clarke
a 29,40m, Orbículoídea bodenbenderi

26,90m-27,10m

27,10m- 2Em

28m .28,50m



-79-
(?) Clarke a 29,50m. Cystoidea a

29,40m, Ptotnatis morebai Clarke, a

29,50m, 29,90m e 31m

34ll * Folhelho azul amarelado' argiloso, mole,

grandemente fraturado e injetado pelo

dique cle diabásio, tomando um aspecto

brechioide. Os fósseis são mal cors€r-
vados. Temos aq:ui laneía brasílíensis
Clarke e outros Pelecgpoda inidentifi-
cáveis

35) * Arenito mole, amarelado, muito friável,
corn seixos milirnétricos de qttartzo e

com Serpaliúes sica Salter, Língula lepta
Clarke, Spirífer iheríngi Kayser e Ten-
taculites jaculus Clarke

36') - Folhelho duro, micáceo, de aspecto

terroso, etc. (Como em t2), com Ser-
pulites sica Salter, Nuculites sltarpeí
Reed. A 33,10m Prothgris (Parapro'
thgris) lcnodí Clarke. A 33,20m laneía
brasiliensis Clarke. A 33,40m e 33,60nr

Tentaculites jaculus Clarke. A 33,60rn

Leptodomus capricornus Clarke. A
33,70m Oúiculoidea baini (Sharpe). A
33;80m Lingula lamella Clarke. A
33,80m Palaeoneilo sancticrucis Clarke
e a 34m Leptocoelía flabellites (Conrad )

37) - Dique de diabásio

38) - Solo .

39) - Arenito mole, etc, (Como em 35), muito
decomposto, com freqüentes concreções
ferruginosas e com Orbículoidea baini
(Sharpe) muito numerosas .

40) - Folhelho mole, amarelo azulado, tor-
nando-se em alguns pontos cinzento
com pintas pretas, e com Orbículoídea
óaini (Sharpe) muito numerosas, Lepto.

28,50m-31,40n

31,40m-32,60m

32,60m-32,90n

32,90m- 31m

34m -61,60m

61,60m-62,10m

62,40m-61,90m
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<lonrus u|t'ichi Clarke a 65,40m, 67,40nt

e 68,1Onr. Janeia brasiliensis Clarke a

65,90rn e de 66,20tn a 70,30m. Spheno-
tus laç¡oansis Clarke a 66,20m. Lepto-
coelia flabellifes (Conrad), Leptodomus
ca¡tticornus Clarke e Tentaculites ia-
c¿¡l¡¡s Clarke de 66,20m a 70,30m. Sclw-
chertell¿t agassízi (Hartt e Rathbtrn) a

67,20rn, 69,60¡u e 70,20n. Spíúfer kay-
se¡'i¿u?u-s Clarke a 66,30m, 66,40nt,

67,50nt e 68,1Oin. Spirifer iheúngi Kay'
s;er a 68,60m e 68,70rrr' Gra¡rcle ntttllero

cle Pclecq¡>o<1a pèssimatnentc con-qer\¡¿l-

clos a 66,40nr, 68,10m, 6E,20nr c clc

6tt,90¡rr a 70,30rn. Nuculifc.s slrar¡t''i

Iìcecl ¿r 66.60m. Entroclas cle Crinoíclca

a 67,20¡t.. Palaconcílo sancúícrtlcis Clar-
ke a 67,50n, 67,70n, 68,70m, 69nr c

69,20m. Prothyris (Paraprothyrìs) kno'
</i Ciarke a 67,7}nt. Lingula /epfa Clarlic
a 6s,l0m Plectonotus dereímsí Knod de

68,90m a 70,30m. Goníophora (?) a

69m

4l) - Arenito mole, etc. (Como em 35), cotn

Oúiculoidea baini (SharPe)

42) - Folhelho
ern 40),

nrole, al¡tarelo azulado. (Como

conr OrL¡ic¡iloidea óainí (Shar-

pe)

43) - Arenito mole, etc' (Como em 35 ) , com

Orbiculoidea baìni (SharPe)

44) - Folhelho rnole, atnarelo azulado. (Co¡no

em 40), com Oráiculoídea óaini (Shar-

pe ) , Sc/ruc lrcrtella agassizi (Hartt e

Rathbun) aparece a 72nt e vai atô

72,60m. Spirífer leaysetíanus Clarke, a

71,50n, 71,60m e 72,40m. Janeia brc'
si/iensis Clarke a 71,50rn. Leptodomus

64,90m-70,30nr

70,30¡n-70,60m

70,60n-70,70rt

70,70n-71,30m
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capricornus Clarke a 71,50rn. Pelecy-
poda inidentificáveis a 71,60m e

72,40n. Ptomatis ntoreirai Clarke a

71,60m. Entroclas de Cdnoidea ¿r

71,80m. Nuculites sharpei Reed a

71,90m. Tcntaculítes jaculus Clarke a

72,40n. Língula le¡tta Clarke a 72,40r't
e 72,50n. L. scal¡trunr Clarke a 72,40t¡t

45) - Àrenito mole, etc. (Como ern 35), conr

Orl>iculoidea baini (Sharpe) , laneia
årasiliensis Clarke e outros Pelecqpoda
inidentificáveis

46\ - Folhclho rrrole, arnarelo azulaclo. (Conro
cnr 40), com Oróiculoidaa åaini (Shar-
pc ) . /ancía órasi/íensis Clarke, Lcpto-
</onrr¿s' capúcornus CIarke, L. ulrichí
Clarke, c outros Pclecypoda inidentifi-
cárvei.s, e Tcntaaúífc.s facrrlus Clat'ke. ^¿\

73,10n, Gonio¡>lnra (?) A 73,40nl
conclìas perfuradas por Clionolitlrus

/rri.)^cüs (McCov) . A 73,40nt Ptomatis
nþreirai Clarke. A 73,90m Hqolithus
subacqualis Salter

47 ) * Folhelho ceroso, ¡nolc, ar¡oxeado e

amarelado, conl Le¡ttocoe lia flabellites
(Conrad) , Orbículoidea baini (Sharpe),
Schuclrcrtella agassizi (Hartt e Rath-
bun), /aneía ôrasi/icnsis Clarke, Lepto-
donuts ca¡tricornus Clarke, L. ulrichi
Clarke, Prothqrís (Paraprotlryris) kno-
di Clarke e Tentaculites jaculus Clarke.
Protlryris ( Paraprotltqris) knodi Clarke
jurrtanrente con Leptodonurs capricornus
Clarke são muito comuns. Foram en-
contradas conchas perfuradas por C/io-
nolitlrus priscrrs (McCoy) a 77,20n.
Spirifcr iheringi Kayser a 74,40m e

77,20lm. Lingula /e¡rra Clarke de 74,S0nt

71,30n-72,60nt

72,60n-72,80n

72.80nt-74,20nt
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a 77,80m. Serpulítes sica Salter a

74,60m, 77,60m e 77,90nt. Plectonotu::
hapsideus Clarke a 74,60m. P. dereintsi
Knod a 77,20n. Aspidosoma (?) pontís
Clarke a 76,10m. Nuculites sharpei
Reed a 76,10nt, 77,20m e 77,30m, Hgo.
lithus subaequalis Salter a 77,20m,
Cgstoidea a 77,20m

48) - Solo, com peguenas nesgas de arenito
amarelo, mole, friável, A 78m, numa
destas nesgas, foi encontrado Orbiculoi-
dea baini (Sharpe) e em outra a 78,60m,
O. baini (Sharpe) e Schuchertella agas-
sízí (Hartt e Rathbun)

49) * Arenito friável, amarelo, mole, tornan-
do-se às vêzes argiloso, às vêzes maís
arenoso e com seixos milimétricos de
guaftzo, clando-se esta variação, irregu-
larmente, com Orbiculoidea åaini (Shar-
pe). Foi encontrada Lingula lepta Clar-
ke a 8lm, 85,40, B5,50m, 87.30m e

87,90m, Conularía ulríchana Clarke a
85,70m e 87,70m. Spirifer íheringí Kay-
ser a 85,90m

50) - Folhelho ferrugin'oso, ¡elativamente
duro, não se separando segundo o plano
de sedimentação mas irregularmente. Em
alguns pontos é vermelho com pintas
claras, Noutros é amarelo cr€trì€, noll-
tros azul com pontos pretos. Estas
côres variam irregularmente. São muito
freqüentes neste folhelho, nódulos. Não
foram encontrados fósseis aqui. No are-
nito acima há peguenas intercalações
dêste tipo de folhelho

51) - Arenito amarelo, mole; friável, onde não

74,20m'77.90nt

77,90m-80,40m

B0,40m-87,90m

87,90m-88,30m

77,90m.80,40m

87,90m-88,30m

88,30m-93,60mforam encontrados fósseis
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52) * Folhelho ceroso, arroxeado e anarelado,

rnole, conr I.íngula lepta Clarke, Or-
biculoidea baini (Sharpe) Leptodonuts

caprícornus Clarke, L, ulrichi Clarke c
Tentaculites iaculus Clarke. Os Lepto'
dontus são especialmente abundantes a

96,90m,97n, 100,60m, 101,20rn e

101,80m. Foram enconfrados Gasttopoda
a 94,90m. Aspidosoma (?) pontis Clarl'-e

a 95,30m e 97,10m. Pelecypoda iÌ

95,40n, 97m, 97,20m, e 1A3,20¡n' Pro'
thgüs (Paraprothyrís) knodi Ciarke
abundantes a 95,50m, 96rtt, 96,70t¡,
97,1.0rn, 99,50m, 101,80m e 103,8Orn'

Nuculites shatpei Reed a 95,90m,

97,20m, 99,40n, 100,60nr, 101,iOrn e

I 03,20m. P alaeoneilo sanctict'tt cis Clarkc
a 95,90m, 96,l}n, 96,50m; 96,60r;r,

96,90m, 97,10m, 97,"/Am e 1CÛ,20rn.

Plectonottts dereintsi Knod a 96,70n e

97,10m. Schuchertella agassizi (F{crtt ':
lìathbun) a 97,10tn. S. suliuani (Shar'
pe) a 102,60m. Conchas perfuradas por

Clionolithus ptísclts (McCoy) a 97,20m
100,20rn e 101,10m. Leptocoelía flabelli-
úes (Conrad) a 98,30m. Spirifer kaq.
serianus Clarke a 102,80rn

53) -Solo ..,..r...

54) -siltito averrnelhaclo, relativame¡rte cluro,

com seixos milimétricos de quartzo. Fo-
ra¡n encontrados Língttla lepta Clarke a

l09r¡r. Orbiculoidea baíní (Sharpe) a

109m, 109,50m, 109,60rn e 109,70n.

Leptocoelia flabellites (Conrad ) a

109,10m. Leptodomus capricornus (?)

Clarke a 109,60m e Gastropoda a

109,60m

93,60m-103,80rn

103,80m-108,BOm

108.80m-110,30m
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55) - Àrenito dc granulação grosseira, claro,

com ¡nr¡itos sei.ro.s de guartzo de vá¡ios
tamanhos. Se¡n fós.seis l l0,30m-l10,40¡n

56) - Siltito avermelhado relativarnente duro,
corn seixos milimétricos de quartzo
(corno em 54), com Orúículoidea baíní
(Sharpe) I10,{0m-l t0,70rn

57) * Arenito de granulação grosseira, claro,
com muitos seixos de quartzo de vários
tamanhos Àcima de I 10,70m

Perfis /cifos ao Norfc clo I-IoteI
(\¡. fis. 2)

Perfil n.,r 2

Àflorar¡ento cxistentc cru urlr alroio, tributário rlo arroío
Lambeclor, situado a Nordeste do hotel.

Base do perfil: Àrroio [,ambedor, próxiuro à usina elótrica - 0nr
(Sl0m acima do nível clo mar)

(Aneróidc)

I ) - Ilolhelho prêto, duro, piritoso, ¿ìpare¡r-

tenrente sem fóssei,s 34n-34,20nt

2) - Solo 34,20n-35,70n

3) - Folhelho prôto, (corno em I ), corn

Le¡>tocoelía llabellitcs (Conrad) , Or'
bíailoídea åainí (Sharpe ) , Scåucå ertella
agassizi (Hartt e Rathbun) , laneia bra-
..^ilien.sis Clarke, Le ptodonrus capricor-
n¿rs Clarke. A 3Bm, Echinasterella
darutíni Clarke 35,70n-4A,40nt

4) - Folhelho do mesmo

aparentenrente sern

5) - Folhelho do mes¡no

dea baíni (Sharpe).

tipo, muito alterado,
fósseis

tipo, com Orbiculoì-
Fora¡n encontrados

40,40m-40,70m
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Spirifer iherìngi Kayser a 4A,70m e

4l ,10m. I.eptocoelia flabellites ( Con -

racl ) e Tentaculites jaculus Clarke a

40,70n. Leptodamus capücorrurs Clarke
a 40,90nr e Sclruchertella agassr:i
(Hartt e Rathbun) a 41,30m

6) - Folhelho do mesrno tipo, muito ¿rlte-

rado

7) - Folhelho do mesmo tipo, com Orbículoi-
dea bainí (Sharpe ) e Tentaculítes
jaculus Cl¡rke

8) - Folhelho do nìcsnìo tipo, rntrito alte-
rado

9) - Folhelho do mesmo tipo, com Orbiatloi-
dea bainí (Sharpe) e Tentaculites
jaculus Clarke

40,70m-41,30m

41,30m-42,60m

42,60m-42,90m

42,90m-50,30nt

50,30m-50,40¡n

Perfil n.q 3

Afloramentos cavaclos por enxurradas pouco a oeste do arroio
em que foi feito o perfil n.': 2.

Base clo perfil: Arroio Lanrbedor, próxirno à usi¡ra elétrica - 0m
(810m acima do nível do mar)

(Aneróide)

I ) - Folhelho amarelado, mtrito alterado,
com Orl¡iculoidea baíni ( Sharpe ) . A
39,lOnr I.ínç¡ula /epfa Clarke. A 39,30m

Schuchertella agassízí (Hartt e Rath-
bun) e a 40,80nr Spírífer íherín11í Kayser 39m-40,80m

40.80m-42,90m2) - Solo

3) - Folhelho atenoso, relativame¡rte cluro,
mas alterado, arnarelado-azulado, côr

e.sta talvez devida à alteração. É possí-
vel que êste folhelho seja idêntico ao
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prêto citado acirna. Material alteradc
cle folhelho prêto é muito par:ecido com
êste folhelho. A 43m, eparecem Lingula
lepta Clarke e Spîüfer lheringi l(ayser,
A 43,80m, Orbiculoidea I'¡aíni (Sharpe) 42,90m-43,80n.

4) - Solo 43,80n-49,40m

5) - Folhelho areirosc, muifo ¿riterado, corn
Orbiculoidea baini (Sharpe) . A 49,40n,
Leptocoelia flabellites (Conrad) , Sclut.-
chertella agassizi (l{artt e Rathbun) .

A 49,40m e 4.9,50m, Tuttacttlites
jaculus Clarke 49,40m-49,80m

Perfil n.o 4

A oeste do arroio citado no perfil n.a 2; existe outro arroio,
afluente do primeiro, onde foi feito o pelfil abaixo.

L Base do perfil: Arroio Larnbecior, próxirno à usina elétrica - 0m
(Bl0m acima do nível do mar)

(Aneróicle )

1) - Folhelho prêto, muito duro, piritoso,
com Orbiculoidea baini (Sharpe),
Leptodomus capúcotrtus Clarke, Ten-
taculites jaculus Clarke. Àparecem /a-
neia brasiliensis Clarke a 45,10¡n e

45,70m. Coelospba (?) colona Clarke
a 45,60m. Schuclrcrtella agassizi (Hartt
c Rathbun) a 45,70m e 48,20m. Spirifer
iheringi Kayser a 45,70m e 48,40m.
Lcptocoelia flabellites (Conrad) a

46,70n, e Nuct.lite.s s/zar'¡rci Reecl a

48,20m 45m-48,40m

Arenito fácies Tibaçyi da antiga rodovia
Lambedor-]aguariaíva

Na antiga rodovia para Jaguariaíva hoje em abandono, depois

da 6.¡ ponte, a partir de Lambedor, a cêrca de 1.500 metros a leste
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desta última localidade, pela estrada, afloram 10 metros de arenito
litológica e faunìsticamente idêntíco ao arenito cle Tibagi. Abaixo
vai indicado o perfil feito pelo autor neste local. A posição dêstes

afloramentos está inclicada no esbôço fig. 9, na letra F.

Perfll do arenito fácies Tibagi da antiga rodovia
Lambedor-|aguariaíva

Base do perfil: Orn (810m acima do nível do mar - Arenóide)

1) - Spirífer ihe

baíni (Shar

* S. íheríngí

* S. iheringí

- S. ílrcringi
( Sharpe )

- S. íheringi

- S. ihetíngí
( Sharpe)

Kayser

Kayser

Kayser

ríngi Kayser e Oúiculoidea
pe) ..

2)

3)

4)

muito numerosos . ,

e Otbículoidea bahtí

1,10m

1,20m

1,60m

2,20m

2,30m

3,10m

3,30m

3,80m

3,90m

4m

4,10m

4,20m

4,70m

4,80m

5m

5)

6)

Kayser

I(ayser e

7)

B)

g)

t0)

i1)

l3)

t4)

l5)

t2)

Orbicttloidea bainí

* S, ilterinnl Kayser

* Orbiculoídea baíní (Sharpe) e Lingula
le,ptaClarke....

* Spirifer iheringi KaYser

* S. iheringi Kayser

- S, iheringi Klayser e Crgptonella (?)

baíniClarke....

* S. ilrcríngl Kayser', Lhgula lepta Clarke
e Orbiculoídea baíni (SharPe)

- Orbiculoídea b.odenbenderi Clarke . . . .

- Spiriler iheringí i(ayser ...,.'.
* Orbiculoidea baini (Sharpe)
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l6) - Derhyina l?), Orbiculoidea óairrÍ (Shar-

pe), O. badenbenderi Clarke e Ten-
taculites jaculus CIarke

l7) - S¡:illler íheringi Kayser

l8) -* Lingula /epta Clarke, Orbículoidea baini
(Sharpe) , Schuchcrtella agassizi (Hartt
e Rathbu¡r), Jttneia /¡ra.si/iensjs Clarke,
Leptodonuts capricornus Clarke, Nr¡-
c¡¡liúes slnr¡tei Reed, Pelecypoda iniden-
titicáveis, S¡tlrcnotu:; /agoensis Clarke,
Pleurotontaria kaqseri (?) Ulrich, len-
tautlites jaculus Clarke, Anomalocysti-
c/¿e, Entrocl¿rs de Crinoídea, O arenito
ac¡ui é mais argiloso. Neste horizonte ri-
quíssimo, não fo¡am encontrados Spiri-
fer. Acirna o arenito tolna-se novamente

Orbículoídea
/epla Clarke

5,10m

5,20n

5,50m

5,90rn

6m

6.30m

ó,50nr

7,20nt

7,90rn

nìats alenoso

19) - Oúiculoidea baini (Sharpe)

20) - Spirifcr iheringi Kayser,
baini (Sharpe) e Lingula
.são rnuito numerosos

2l) - Orbiculoidea baini (Sharpe)

22) - Spirif er iheringi Kayser muito nurnero-
sos, Orbiculoidea baini ( Sharpe) e

Schuchertella a¡.assízi (Hartt e Rath-
bun )

23) * L.irtç¡ula /ept;r Clarke

21) - S¡tirifer iheriny¡i Kay.ser

Acir¡ra de 7,90yn o arenito está muito clecomposto. Êste perfil
nrostra que a espécie s¡ririfer iherinS¡i Kayser não ocorre em unr
único horizonte, estantlo densamente aglomerada pelo menos em
dois horizontes. Mostra ainda gue orbicuroídea óaini (sharpc)
não é ocasional no arenito de Tibagi, como disse Clarke (1913;
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p.301 ), o que aliás é comprovado no afloramento clássico enr

Tibagi. ñlostra êste perfil também, a presença de muitas espécies

;rté aç¡ora niro reç¡istraclas no arenito cle 'l'ibaqi.

Iìelações da fauna clo arenito fíicies Tibaç¡i da
antiga rodovia Larnbedor^Jastrariaíva com a do

arenito fácics Tib¡rgi em Tibagi

Para comp;rraçõres segue abaixo a lista cle Clarke para o

arenito de Tibaç¡i, c as espécies ocorrentes no arenito cla antiga
rìodovia para Iaç¡uari¡¡íva,

Arenito Tíbagi ent Tibagi Arenito Tibagí ent Laniltc-
(Segundo Clarke l9l3) dor, na antíg¡it rodouia

(Segunclo o autor )

l) - Conularia ulrichana Clarke

2l - Cryptonella (? ) baíni
Clarke

C. (?) óaini Clarke

3l * Derbuina snithí (Derby) Derbqina (?)

4) - (Leptocoelia flabellites
(Conrad))

5) - Orb¡culoídea baini
(Sharpe) -þ

O. bainí (Sharpe) J-

6)

7')

- O. bodenbenderí Clarke

- Schuchertella agassízi
( I-Iarth e Rathbun ) f

- Spìrifer ilwingi Kayser -i'

- lancia órasílien.si.s Clarke -l-

* Pholadella cf radiata Hall

- (Plectonotus tlercintsi Knod)

- Pleucotomaria kayseri Ulrich

- ÍIyolithus srróaegua/is
(Salter)

14) - (Calmonia signifer Clarke)

O. I¡odenbendcrí Clarke

S. ar¡¿¡.s.sizi (Hartt e

Rathbun) -l-

ilwingi Kay.ser -|-

1-¡r¿.si/icn.si.s CIarke -l-

¡J)

e)

l0)
ll)
t2)
l3)

s.

I,

P. /''ar¡.serl (? ) Ulrich
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15) - (C, subseciua Clarke)

16) - (C, (?) gonzagana Clarke)
17) - Cryphaeus australis Clarke

18 ) * Dalntanites sp. (accola ? )
Clarke

19) * I-Iomalonotus (,Schyzopíge)
par¿¡na Clarke

Espécíes não citadas por Clarke
ocorrentes no arenito Tibagí

em Tibagi

Tentaculites jaculus Clarke -þ
T, crotaliruts Salte¡
Entroclas de Cúnoidea { Entroclas de Cúnoídea {

Tentaculites jaculus Clarke nunca foi citado no a¡enito de

Tibagi apesar de ser muito abundante. T, crotalinus Salter foi
citado por A. P. Oliveira e A. N. Cu¡rha (em Euzébio de Oli-
veira, 1937, p.69). Entroclas cle Crinoidea foram citadas pela pri.
tneira vez por Lange (1943 p. 227) e são abundantes.

As espécies indicaclas acirna entre parêntesis, são citadas por
Clarke em Tibagi, contuclo sem fazer referência se no arenito ou

em follrelho. Hgolitlrus subæqualis (Salter) deveria estar também

entre parêntesis. Contudo a espécie é referida por A. P. Oliveira
e A. N. Cunha (em Euzébio de Oliveira, 1936, p. 69) neste

arenito. O sinal f indica que a espécie é nunterosa. O, baini
(Sharpe) citada por Clarke (lgl3, p. 304) como ocasional no

arenito de Tibagi, é contuclo comum.

As espécies Linç¡ula lcpta Clarke, Leptodomus capticotnus
Clarke e Modiomorpha (?) scaphula Clarke são também citadas
por Clarke em Tibagi, llras ern folhelho (1913; p, 197,200 e309).
Na tabela dos fósseis publicada por Clarke (1913, p. 78) , Spirífer
a.ntarctícus Morris e Sharpe é referido em Tibagi. Contudo no

texto não há referência cla espécie naquela localidade (ldem,

p. 262).

Ocorrem ainda no a¡enito da antiga estrada para ]aguariaívá,
num trecho mais argiloso, onde não foi encontrado Spirifer iherìngi
Kayser, as seguintes espécies não encontradas no arenito de Ti-

Ateníto de Tibagi em Lam-
bedor, na antiga rodouía

T. jaailus Clarke {
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bagi - Nuculites -sharpei Reeð,, Leptadomus caprícornus Clarke,
Sphenotus lagoensis Clarke e Anomalocgstidæ,

|unto com Spirifer iheringi Kayser, ocorre também, no arenito
cla antiga estrada para Jaguariaiva, Lingu.la lepta Clarke, tambêm

não registrada no arenito de Tibagi clássico.

Não citando as espécies ¡eferidas duvidosamente no arenito
de Tibagi, vê-se qne clas 17 es¡técies dêste arenito citadas por

Cla¡ke e outros autores, 10 ocorrem também no arenito da antiga
rodovia para |aguariaíva. Àlém disto as espécies características
do arenito de Tibagi pela sua abundância, geralmente tambêm são,

clo arenito da antiga rodovia para |aguariaíva. As diferenças se

referem, com exceção do trecho mais argiloso clo arenito da antiga
rodovia, mais à ausência de espécies neste, em relação ao arenito
de Tibagi clássico. Pesquisas ulteriores poderão encontrar as

espécies que faltarn. O mesmo pode ser dito das intercalações
arenosas do perfil de Lambedor.

Distribuíção de alguns fósseis na rcgião de Lambedor

Dos perfis feitos em Larnbedor, salienta-se o seguinte:
' 1) - Três ocorrências de Anomalocystídæ: a) - Em folhelho
duro micáceo, de côr verde-arnarelado, 29,40m acima do arroio
Lambedor. b) - Em folhelho celoso, mole, roxo-amarelado,
a77,20m acima do arroio Laurbedor. c) - Em arenito fácies Tibagi,
na antiga rodovia para |aguariaíva, a 5,50m acima da base dêste
arenito. 2) - Aspidosona (?) pontis Clarke, ocorre pelo menos

em 5 horizontes: a) - Em folhelho duro, micáceo, esverdeado,
a 24m e 24,50m acima do arroio Lambedor. b) - Em folhelho
ceroso, mole, roxo, a 76,10m,95,30m e 97,10m acima do arroio
Lambedor.

Acima de 34m, nota-se a predominância de Orbiculoidea
óaini (Sharpe), Leptodomus capricornus Clarke, e localmente, nos

folhelhos cerosos, roxos, Prothyris (Parcprothyüs) knodi Clarke,
Orbículoídea baíni (Sharpe) apresenta muito comumente nestes
horizontes superiores, a camada externa esfoliada, mostrando então
nìtidamente as estrias ¡adiais da camada interna.

Abaixo de 34m, as espécies acima são subordinadas, com

exceçöas locais de Orbiculoidea baini (Sharpe), sendo as espécies
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mais comuns, Lingula lepta Clarke, laneía brasiliensis Clarke,
Nuculítes sharpeí Reed, e e¡n certos trechos Ptomatís more¡rai
Clarke. Parece que esta parte inferior é mais rica em número de
espécies. São relativamente comuns e restritas a esta parte inferior,
as seguintesl - laneia boklceueldensis (Reed) , Pholadella cf. ra-
diata Hall, Pleurodapis nulticìncta clarke. Depois de 27m acima
do arroio Lambedor, não foi encontrado nenhum vestígio de
Trilobita.

De 2,10m a 2,50m acima da base da ,ecçao, encontran-se
Lingulas muito abundantes e tôdas de tamanho pequeno. Estão
dispostas obtìquamente em relação às camadas e tôdas na mesma
direção, como se tivessem sofrido a ação de correntezas após a
sedinrentação.

Perlis das camadas da forntação Ponta Grossa feítos em Tibagi

perfisI ) Discrimínaçãro e localização dos

Foram feitos 2 perfis na região de Tibagi. O primeiro em
urna queda d'água de 2,60tn (açude do Sr. F. Pacher).

O segundo perfil foi feito na mesma estrada, a cêrca de 3km
de Tibagi, aproveitando uma bossoroca que corta transversalmente
a estrada. (V. mapa fig. 11).

A altitude do rio Tibagi na vila do rnesmo nome, sôbre o
arenito Furnas ê 695m acima do nivel do mar (Arenóide). A
altitude do contacto camadas de transição-formação Ponta Grossa
ê 7l0m acima do nível do mar, medido a partir do rio Tibagi por
trena e nível cle mão.

Pcrfil do at.l.tde do Sr. F. Pacher

Base do perfll, 71Orn (Aneróide).

Folhelho cinzento amarelado, nrole, mi-
cáceo, com Chonetes falklandicus Morris
e Sharpe, Derbyina whítíorum Clarke
Lepto.coelía flabellites (Conrad) , Or-
biculoidea bodenbenderi Clarke, Nuculi-
tes sharpei Reed, Pelecypoda e fragmen-
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tcrs clc Trilobita. Prcclomínio absolutö dc
Chonatcs falklandius Morris e Sharpe.
Dc 1,50m a 2,60m Tcntaculites crotali-
rrrr.s Saltcr c entroclas de Crinoidea. A
l,60nr Palaeoneilo sp. A 1,60m c l,90nr
S¡ririlcl kaqseúanus Clarke e Plttho-
nia (?) e¡:o¡rs Clarke. A 1,60m Lingula
/e¡rfa Clarke e Calnrcnia sígnifer Clarkc
(Arnostra do tipo da fig. 12 da estarn-
pa 6 de Clarke * 1913, corn grande es-
pinlro caudal). A 1,90rn Spñenotus Ia-
goensis Clarkc. A l,90rn e 2nt, Nuculites

¡'ta<:atus Recd c Sclwcltcrtella suliuaní
(Shar:pc ) . À 2rn S. aga.s.si;í (Flartt c

Rathbun ) c Spiri/cr ílrcrin¡¡i Kayscr . . 0nr- 2,60nr

Per[il <los folhcllrcs ty'.z óos.soroca na cstrada </c S. Dontín;¡os
(Cêrca clc 3krn cle 'Iibaç¡i)

llasc clo pcr'fil, 735n (Ancróidc).

I ) - Iìolhelho arcnoso, friável, anrarclo-¿rver-

melhado, tornanclo-se azul amarelado c

nrais consistente acillla, com Chonates

fatklandicus Morris e Sharpe, Derbyína

whitiorunt Clarke, Leptocoelia flabellitcs
(Conracl ) . Preclominam Chonetes fal'
lclandicus Morris e Sharpc e Le¡ttocoelia

f labcltitcs (Conrad ) . Nos prirneiros

0,30m encontram-se ainda Sclurclrcrtella
sulit,ani (Sharpe) e entroclas de Crìnoí'
dca. A 0,60rn Orbic:uloidea l¡odenbenderi

Clarke

2) - Folhelho rnole, nricácco, cinzento ama-

relado
1\) * Cåonefes falhlandicus Morris c

Sharpe, Leptocoelia flal:ellites
(Conrad), Nuculites ¡tacatus
Reed Plcctonotus haPsideus

0nr- 0,60m

0,60n- 3,40nr
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Clarke, Tentaculítes crotalínus
Salter. Predomina Chonetes fal-
klandicus Morris e SharPe. A
lnr Orbiculoidea bodenbenderi
Clarke. A 1,60m Serpulítes síca

Salter, Spbifer hagserianus Clar-
ke e Palaeoneilo sp. A 1,60m e

1,70m Leptodonus capricornus
Clarke e Nuculítes cÍ branneri
Clarke. A 1,60m e 1,80m Schu'
chertella suliuani (SharPe). A
1,60m e 2m Deúyina wltitiotunt
Clarke, Língula lePta Clarke e

fragmentos de Tülobita. Ä'
1,70rn e 2m Calmonía sígnifer
Clarke. A 2m Lingula lantella

Clarke e Palaeoneilo sP.

B) * Chonetes fallelandicus Morris e

Sharpe, Derbyina whitíorunt
Clarke, Leptocoelía flabellítes
(Conract) , Orbiculoídea boden'
benderi Clarke. A 3rn PholídoPs
cf lcozlowslei Lange, Schucher-
tella agassizi (Llaút e Rathbun),
Nuculites sáarpel Reed e Ten'
taculites üotalinus Salter. A
3,30m Língula lepta Clarke e

Nuculites pacafus Reed

3) - Solo

4) - Folhelho cinzento a¡narelado, rnole,

fino e coln pouca tnica' Chonetes [aI-
lclandicus Morris e Sharpe, Leptocoelía

flabellítes (Conrad) , Orbícu\oídea bo-
denbenderí Clarke e Spirifer iheringi
Kayser. Predomina Orbiculoidea bo.
denbendeú Clarke, principalmente a

4,80m onde estão acumuladas em gran-
de número, Leptocoelía flabellíteg

0,60m- 2nt

2m- 3,40m

3,40m- 4,50m
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(Conrad) e Spbifer íheríngi Kayser
tanrbénr são numerosos. A 4,60m Te¡t-
taculites crotalintts Salter. A 4,80m
fragmentos de Trilobita e a 4,90m
Pelecypoda

5 ) ,- Folhelho roxo, argìloso, muito fino,
macio ao tacto, com Chonetes fallclan-
dicus Morris e Sharpe, Leptocoelia

l:labellites (Conrad) , Lingula lepta
Clarke e Orbículoidea bodenbenderi

Clarke muito numerosas, especialmente
a 7rn. A 6,50m Spiüfer iheringi Kayser
e a 7m Schuchertella agassizi (Hartt
e Rathbun) e Tentaculites uotalínus
Salter

6) ,- Folhelho do mesmo tipo, ln¿ìs muito
fraturado por urn dique cle diabásio

existente ao laclo. Fósseis escassos conl
exceção de Orbiculoidea bodenbenderi

Clarke. A 7,30m Lingula lepta Clarke
e a 7,40n Leptocoelia flabellites (Con-
rad) e Tentaculites crotalínus Salter

7) - Folhelho do nìesrno tipo, menos Í.ra-
turado, com Leptocoelia flabellites
(Conrad), Lingula lepta Clarke, Nu-
culites sharpei Reed, Plectonotus
hapsideus Clarke, a¡nbas as espécies

muito numerosas, e Tentaculites crota-
Iínus Salter. De 9,40m a 10,30m PIeu-
rodapis multícíncta Clarke são relativa-
mente comuns. A 9m, 9,30m e 9,50m
Leptodomus (?). A 9,50m e 9,60m um
Pelecgpoda talvez novo, com combina'

ção de escultura concêntrica e radial.
A 9,50m Chonetes fallelandícus Morris
e Sharpe, Derbgína whitiorum Clarke
Nuculites reedi Clarke, Prothgris

4,50n- 5nl

5rn- 7n

7n- Bm
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( Para¡trotlu¡ris) knodi Clarkc e A-s-

¡ticiosonta (?) pontís Clarke. A 9,50nr
c lOnr Hont¿tlonott¡.s noficr¡s Clarke. À
lOnr Cryplnurs a¿¡.sfra/i.s Clarke c
Pannaia pauliana Clarl<e. A 10,30m
Lingula latnella Clarke Brn-10,30m

10,30m-ll,lOrnB) ,_ Solo

9) - Folhelho argiloso, mole, azul claro,
muito fraturado. Não foram encontrac{os
fósseis

l0) - Folhelho argiloso, molc, anrarelo claro,
cscassarncntc fo-ssilifcro. Lcptococlia [la-
bcllitcs (Conracl) , Lingula lanrcIla
Clalke c Plcctonotus ln¡tsidet¡.s Clarkc
¿t 12,40n (A ) . Le¡ttococl.ia flabcllites
(Conrad), I.inE¡ula lc¡rfa Clarke e Plec-
fonofu.s /ra¡r.sideu.s Clarke a 14,20m (B) l2rn-16,40nr

I 6,40m- I 7.1 0mll)-Solo
l2) * Folhelho argiloso, mole, arnarelo claro,

con Lingula lepta Clarke muito numc-
rosa e Tcntaculites crotalinus Salter . . , l7,l0n- l8m

13) - Solo acima de l8m.

rrr - coNSTDERAÇÕriS SôBRE OS PERFTS ÀCrMÀ

Segue abai.xo u¡na séric de com¡rarações entre as diversas
ässembléias fauní.sticas. Inicialmente o autor compara as faunas de

Jaguaríaír'a e de Ponta Grossa, porque estas associaçöes são a.s

que estão mais afastadas geogràficamente, e são as que apresentanl
uraiores divergências. A seguir é feita a comparação entre estas
duas assembléias e a de Lambeclor primeirarnente, e depois corn
a de Tibagi.

Trtar-se-á da região cle Lambeclor antcs da de Tibagi porgue
esta possui atualmente mais dados paleontológicos que a regiãc
de Tibagi.

I l,l0m- l2m
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,tl - Conpdração da fauna de Jaguariaít,a
coil a de Ponta Grossa

Nota-.se ern amba.s as secções algumas diferenças que podem
.ser interpretaclas como devidas a condições diferentes do meio
ambiente. Litològicamente verifica-se, em geral, que em Jaguariaiva
há maior tendência para sedinrentos mais arenosos o que indicaria
rnaior proxímidade da costa, clurante o ternpo de deposição dos

sedimentos da fornração Ponta Grossa.

As diferenças entre as duas faunas são as seguintesl

l) - Coelospira (l) colona Clarke parece ser comurn enl

Ponta Grossa (Clarke 1913, p.276). En faguariaiva o ar¡tor não

encontrou nenhunr exenr¡rltrr, e Carvalho cita só cloi.s indivíduos
(em Paiva 1941, p. 54-55).

2 ) - Preserrça relativanlcnte comuur clc Cry ¡ttonella ( ? )

ôaini Clarke ern Jaguariaiva, espécic esta raríssim¿r ent Pont¡¡
Grossa.

3) * Orlt¡culoidea co//i.s Clarke, r¿u'a cnl Ponta Grossa,
cornurn ern ]aguariaíva.

4) - Phtlrcnia (?) epops Clarke até agora não foi encon-
trada enr Ponta Grossa, sendo comum em )aguariaíva.

5) - Tentaculites jaailus Clarke comum en Ponta Grossa,
não foi ainda encontrado em faguariaiva.

6) - Os fósseis mais conluns e que ocorrem em tôda a secção

em Ponta Grossa não ocorrem com a rnesma abundância em ]a-
guariaiva. Êstes fósseis são, .segunclo corntrnicação por carta de

F. W. Lange, sem dúvida o nrelhor conhecedor da fauna devo-

niana em Ponta Grossa, o.s seguintes: Língula lepta Clarke,
Orbículoidea baíni (Sharpe) , Nuculites sharpei Reed e Tentaculi'
úe.s jaculus Clarke. Abunclantes mas conr menor distribuição,
Serprr/iúe.s sÍca Salter, Le¡ttocoelia flabellites (Conrad) , Plectono-
tus hapsideu.ç Clarke e Sco/ecodonfes. Ao contrário em jaguariaíva,

os fósseis mais caracteristicos são Leptocoelía flabellifes (Conrad)

em tôda a secção, e com menor distribuição apesar de serem

tanrbém comuns: Chonetes falklandicus Morris e Sharpe, Der'
byina whitiorutn Clarke, Leptostrophia (?) nesentbtia Clarke.

Orbículoidea bainí (Sharpe) é em laguariaíva menos numerosa
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que O. bodenbenderi Clarke e aparentenrcnte Leptostrophia (?)
mesembria Clarke é rara em Ponta Grossa.

Poder-se-ia citar também Meistella se¡ttata Clarke como
espécie exclusiva de |aguariaíva, Contuclo a rariclade dêste fóssil
torna duvidosa a sua inexistência em Ponta Grossa. Porérn é signi-
ficativo gue as três únicas referências da espécie indicam a locali-
dade de |aguariaívar 1) Derby em 1890 (em Clarke 1913, p.38)
cita um fragrnento de concha grancle referida por êle duvidosa-
mente como Amphigenia.2) Euzêbio de Oliveira (em Clarke 1913,
p, 265) achou posteriormente algumas conchas menores {ue ser-
virarn para Clarke descrevê-las como Meristella septaúa sp nov.
Derby admitiu que estas conchas fôssem coespecíficas de sua
Amphigenia, se bem que sua amostra fôsse mais transversal. 3) As
amostras aqui referidas - valvas dorsais, - apesar de serem

mais alongadas, têm todos os característicos de Metistella septata,
Tôdas as três citações são de amostras de |agtrariaíva. O mesmo
poderia ser dito das espécies Conularia quichua Ulrich e Prcbo.
loídes pessu/us Clarke, encontradas até agora sòmente em |agua-
riaíva por Clarke (1913, p. 163) e pelo autor (V. perfil p. 361 e

do grande Bellerophontidæ encontrado em |aguariaíva por Car-
valho e pelo autor (V. perfil p, 36), e também da espécie Língula
subpunctata Knod encontrada sòmente ern |aguariaíva por Clarke
(19t3, p. 3121.

7) - Quanto aos Anomalocgstídæ, Ptotlryús e as diversas

espécies de Palaeoneilo, ocorrem em Ponta Grossa e outras loca-

lidades com certa freqüência, sendo aparerltemente inexistentes ou

raras em faguariaíva.
A respeito das outras espécies até agora peculiares a Ponta

Grossa como Corais, Orbiculoidea excentrica Lange, Spirifer con-
traüus Clarke, S. paraná Clarke, Cardíomorpha (? ) colossea

Clarke, Cgprícardella (?) olíuieria Clalke, Mauodon (?) sp,

Nuculites depressus Lange, Palaeanatina (?) erebus Clarke,
Kionoceras zoilus Clarke, Orthoceras c[ gamkaensis Reed, Dia-
phorostoma paranaensis Lange, Btgozoa e Ostracoda, nada se

pode adiantar devido à raridade das mesmas.

8) - Derbgína smíthi (Derby) e Echinasterella (?) darwini
Clarke são raras em Ponta Grossa e outras localidades. Até agora
não foram encontradas em |aguariaíva.
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Quanto às espécies restantes, há aparente concordância entre

as duas localiclades. Não se sabe até que ponto chega esta concor-

dância pois talvez urna análise estatística mostre predominância

de certas espécies numa localidacle, clando-se o inverso com outras

espécies.

Muitas das diferenças referidas aciÍìa poderiam ser devidas

à intensidade de procura, poclendo algum dia serem achadas numa

localidade, espécies até aç¡ora não referidas nesta localidade. Con'
tudo há trma diferença eutre as duas assembléias, que é indepen-

dente da procura. Esta diferença se refere à presença comum cle

certas espécies numa localiclade, espécies estas raras ou inexistentes

:rn outra localidade.

b) Cont¡taração da fauna de Jaguariaíua com a de Lambedor

Fazendo-se a conlparação entre as lattnas de ]aguariaíva e

Lambedor, deve'se levar em conta que os folhelhos em Lambedor,

quanto à posição estratigráfica, represeutam o tôpo da formação

fossilífera, e a maior parte dos ûresnros estão por cima de uma

seqüência de rochas oncle predomina urua fácies arenosa idêntica

ao arenito cle T'ibagi. Em laguariaíva, ao contrário, os folhelhos

representarn a parte inferior. Contttdo no tôpo da secção em

|aguariaíva cleve haver uln pacote depositado no tempo da depo-

sição clo arenito de Tibagi, pois a espessura da forrnação Ponta

Grossa ern faguariaíva atinge quase 100 metros, Apesar do que

foi dito acirna, as difer"enças faurtísticas entre ]zrguariaíva e Lam-
bedor podem não ter sua origern em cliferenças estratigráficas e

sim faciológicas, visto a existêucia de cliferenças faunísticas elltre

]aguariaíva e Ponta Grossa.

Abaixo são enumeraclas as prirtcipais diferenças entre as cluas

assembléias r

1) - Predominância de Pelecypoda em Lambedor, sendo os

Brachio¡toda subordinados. Fazem exceção a isto Lingula lepta

Clarke e Orbiculoidea baíni (Sharpe), Os Gaslropoda tambêm são

numerosos e os Trilobila escassos. Ern Jaguariaiva, ao contrário,

os Brachiopoda predominanl, os Trilobita são relativalnente nu-

merosos, e os Pelecypoda são subordinados. Lingula /erpfa Clarke

e Orbiculoídea baini (Sharpe) são relativamente raras nesta última

localidadp,
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2l - L"ptocoelia flal:ellires (Conrad), numerosa e de grande

distribuição estratigráfica em laguariaíva, é mais rara e¡n Lam-
bedor, apesar de ser também lnuito encontradiça e cle grande dis-
tribuição estratigráfica.

3) * Chonetes falklandicus Morris e Sharpe, rarissimo em
Lambedor (só foram encontrados três especimens, mesmo assim
duvidosamente referidos a esta espécie, todos os três localizados
numa faixa próximo à base da secção), é muitíssimo comum em

]aguariaíva.

4) - Leptostrophia (?) ntesenúria Clarke até agora não foi
encontrada em Lambedor, senclo comrrm em faguariaír,a. O mesnro
pode ser dito de Derbqina u,hitiorunt Clarke.

Aparenteurente Laurbeclor se apresenta como intermecliário
entre as faunas de Ponta Glossa e ]aguariaíva. Assim foi encou-
trada naquela localiclade a espécie típica de Iaguariaiva, Phto-
nía (?) e¡ro¡:s Clarke. Pol outlo lado a presença, no tôpo da secção
e¡n Larnbedor, de aglomerações de Orbículoidea óairri (Sharpe),
Le¡ttodonrus ca¡tricornus Clarke, Prothqús (Para¡trothyris) knodi
Clarke, sugerem certas canradas em Pont¿r Grossa, onde estas
espécies são numerosas, ern folhelho quase do tnesmo tipo. A
abundância de Oúiculoidea baini (Sharpe) em folhelho prêto,
piritoso em Lambedor, (V. perfis n.'r 2, 3 e 4), também lembra
os folhelhos clo lnesmo tipo ern Ponta Grossa. É interessante que

em Tibagi, em folhelho que parece ser do mesmo tipo, segundo
A. P. Oliveira e A. N, Cunha (em Euzébio de Oliveira 1937, p,621,
há predominância de Orbiculoidea, Deve-se salientar também enr

Lambedor, o que o aproxirna de Ponta Grossa, a abundância de
Tentaculítes iaculus Clarke.

As semelhanças litológicas e faunisticas entre as camadas
fossilíferas de Ponta Grossa e Lambeclor, não devem ser interpre-
tadas como devidas à mesnla posição estratigráfica, e sim como
indicando possìvelmente uma repetição de condições idênticas em

tempos diferentes como acontece por exernplo com o fácies Tibagi.
Isto porque em Ponta Grossa aflora sòmente a parte inferior da
formação Ponta Grossa, enquarrto em Lambedor êstes afloramentos
representam a parte superior. Em Ponta Grossa temos no má-
ximo BOm de sedimentos a partir do contacto formação Furnas-
formação Ponta Glossa, enguanto a secção de Lambeclor começa
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a 35m acima do contacto com o Fur¡ras (Contacto Fulnas-Po¡rta
Grossa, rio das Cinzas - 775n, base perfil Larnbedor - Bl0m),
e vai até l45m acima dêste contacto. Isto sem levar em conta o

mergulho das camadas, provàvehnente para noroeste: estando o
rio das Cinzas afastado da base cla secção de La¡nbedor cêrca
de 20 km a nordeste, deduz-se que provàvelurente esta base está
estratigràficamente mais alta que os 35m medidos.

É verdade que se se admitir as formações Furnas e Ponta
Grossa como constituindo o mesmo ciclo de sedimentaçäo, repre-
sentando ar prirneira fase mais costeila da mesma transgressão
marinha, os contactos Ft¡rnas-Ponta Grossa representariam ternpos
diferentes em diferentes localidades. Contudo conlo a transgressão
devoniana do Paraná se deu em unr peneplano, e como as posiçöes
geográficas dos contactos Furnas-Po¡rta Grossa nas regiöes de
Ponta Grossa e'Lambedor indicariam neste caso frentes cle trans-
gressão quase concordantes, os contactos Furnas-Ponta Grossa
ein ambas as localidades poderiam ainda ser considerados corno
tendo a mesma posição estratigråfica. Portanto provàvelmente a
erosão prê-ltararê-Tubarão deve ser a responsável pela diferença
de e.spessura cla formação Ponta Grossa em Ponta Gro,qsa e Larn-
bedor. O mesmo raciocínio pocleria ser feito para outras localidades
como |aguariaíva e Tibagi.

c) Com¡;aração da fauna de Jaguariaipa cont a de S. José

do Parana¡tanema

Uma comparação entre estas duas assenrbléias é muito pre-
cár'ia pol car¡sa da fauna de S. |osé do Paranapanema, ser apenas
conhecicla através de testerntr¡rhos de sondagern. Contudo a pre-
clorninância absoluta dos Bracåíopoda, o aparecimento de Trilobíta
em quantidade relativa¡rrente grancle, o caráter subordinado cle
Lingula e Orbículoídea e a presença de Derltyína whítíorunt
Clalke e Leptostrophía (?) næsentbría Clarke sugere¡n maiores
relações conl a fauua de |aguariaíva, o que aliás se poderia prever
pela posição geográfica de S. fosé do Paranapanema.

Quanto às duas últirnas espécies, elas aparecem também em
Ponta Grossa, mas são relativamente raras nesta localidade.



.102-

Conparação das faunas de laguaríaíua, Ponta Grossa

e Lantbedor com a de Tibagí

Os pert,s das camadas da forrnação Ponta Grossa em Tibagi

são incompletos em virtude cla raridade de bons e contínuos aflo-

ramentos. Contudo os dados cle que se clispóem, apesar de escassos,

parecem indicar, pelo menos para os afloramentos estudados, pela

quantidade de Chonetes fallclandicas Morris e Shalpe, Detbyina
whitiot'um Clarke e Leptocoelia ftabetlites (Conrad), pela aparente

predonrinâicia de Orbiculoidea bodenbenderi Clarke sõbre O. baíní

(Sharpe), pela abundância de Tentacttlites crotalinus Salter e

aparente attsência de T. iaculus Clarke e, finalmente pela pre-

sença de Phthonia (? ) epops Clarke, uma assembléia mais próxima

da de faguariaíva do que cla de Ponta Grossa. Pela predominância

de Brachíopoda sôbre Pelecypoda, afasta-se da associação de

Lambedor. Aliás os perfis de A. P. Oliveira e A. N' Cunha

(V.ps. 28 e 29 dêste trabalho), apesar de serem muito genera-

lizados, concordam com os do autor nestas generalizações.

IV - DISTRIBUIçÃO FÀUNISTICA GERAL

Com os dados à disposiç:ão tem-se urna icléia, pelo menos

parcial, da distribuição vertical dc gttase tôdas as espécies conhe-

cidas no Devoniano paranaetise.

Segue abaixo uma lista com a clistribuição dêstes fósseis. Para

facilidade de representação na tabela abaixo, a formação Ponta

Grossa foi dividida en 14 secções, nttmeradas de I a 14 a partir

do contacto com a formação Furnas. Todas as secções, com exceção

da n.q 7 e da n.'t 14, compreendem sedimentos com cêrca de 10m

de espessura. Considerou-se, por conveniência a secção 7 como

representando tanto arenito fácies Tibagi como folhelho intercalado.

A espessura dos sedimentos desta secção é de 20m, A secção n.q 14

representa um fácies arenoso que ocorre no tôpo da formação Ponta

Grossa na região de Lambedor, e tem 7rn de espessura.

Desta maneila têm-se 147m que correspondem aproximada-

mente à espessura dada até agora pala a formação Ponta Grossa.

É possível que esta espessura seja maior, pois não foi considerado

o mergulho das camadas. Êste mergulho foi até agora vagamente

referido como levemente para oeste. O autor mediu em |aguariaíva
um mergulho de cêrca de dois gtaus para noroeste. Portanto não

d)
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deve ser levado em co¡rta o valor absoluto das secções acima;

apenas clevem ser consicleraclas as posições relativas das mesmas.

Certas espécies colllo por exemplo as gue ocolretn no tôpo da

formação Ponta Grossa em |aguariaíva irão aparecer na secção 7

ou acima desta; r'ealmeute não se pocle precisar quais são as ca-

madas desta localidacle que clevem ser consicleradas como corres-

pondendo ao areniio clc Tibagi c qttais as que clevetn ser consi-

derada.s conto jazcn<lo por cilna.

O fim dêste gráfico é a¡renas clar unra icléia relativa da dis-
tribuição das es¡:écies, idéia esta que só pode ser incompleta.

As espécies ocorrentes ern ]agltariaíva, sãro aqui representaclas

pela letra /, em Lambeclor ¡rela letra L, na. região cle Tibagi, ein

folheilio ou arenito, pela letra 7' c em Ponta Grossa pela letra P.

A ordern seguida na relação abaixo foi a sistemática e clentro

clas diversas classes foi seguida a ordem alfabética dos gêneros

e clas espécies dentro clos gêneros.
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Seguem abaixo algumas notas sôbre as espécies da tabela

acima. A finalidacle clestas notas é mostrar a ocorrência de espêcies

em localiclades diferentes das inclicadas acirna, ocorrências estas

referidas pela literatura, ¡nas sem indicação das posições estrati-
gráficas das mesrnas, não podendo portanto serem colocadas na

tabela. As fontes de onde vieram referências sôbre as posições

estratigráficas de certas espécies são tanlbérn indicadas nestas

notas,
Em relação à secção 7, pode-se encontrar nestas notas, a in-

dicação cla rocha matriz, se arenito facies Tibagi ou se folhelho.
Os números indicados nas notas abaixo cortespondem ao.s

números dados para as espécies cla tabela acirna.

lr) - Nofas adi<'ionais sol.rre ¿rs e.r'¡rticie.s cla tabela acina

I ) - Esta espécie ocorre tanrbém enl Ponta Grosr;a, em folhelho
(Clarke 1913, p. 174 e 177).

2) -'Íambém em Ponta Grossa (Clarke 1913, p. 16l) em nó-
dulos calcáreos e ern |aguariaiva (Euzébio de Oliveira 1927 ,

p,39) sem referêucia à rocha.

-Ta¡nbém Clarke (1913, p. 163) citou a espécie sòmente
em |aguariaíva, mas sem referir à rocha.

- Segundo Langc (Comunicação verbal) a espécie ocorre ern

Ponta Grossa, próximo ao contacto co¡Ìr a série ltararé-
Ttrbarão. Clarke (1913, p, 163) noticiou a espécie ern |a-
guariaíva e Tibagi, sòmente em areuito. Contudo ocorre
também em folhelho

5) - Esta espécie ocorle ern Lambedor, tanto em arenito fácies

Tibagi como enr folhelho intercalado. À espécie tanbêm e

comunr em Ponta Grossa segundo Lange (Comunicação
verbal). Em S. fosê do Paranapanema, a 74,45m a partir
do tôpo do Devoniano.

6) - Segunclo Lange (Cornunicação verbal), e¡n Ponta Grossa.

7) - Segundo Lange (Cornunicação verbal), e¡u Ponta Grossa,

nos últimos lOm a 15¡n abaixo do contacto com a série

Itararé-Tubarão. Segunclo o mesmo, a espêcie é regular.
¡nente freqüente também em outros pontos tanto em Ponta
Grossa como em |aguariaiva, em folhelho.

3')

4)
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8) - Segundo Lange (Comunicação verbal), nos últimos lO¡n

a 15m abaixo do contacto com a série ltararé-Tubarão, em

Ponta Grossa.

9) - Em faguariaíva, secção 7, ent folhelho amarelo. Também
são comuns em Ponta Grossa, em folhelho cinzento (Clarke
1913, p. 297), Em S. f osé do Paranapanema, nos últimos
11,45n, ern arenito. (V. p. i2 e 33 dêste trabalho).

10 ) * Em f aguariaíva, segunclo Carvalho (". Paiva l94l 
'

p. 54-55). Em Ponta Grossa, segundo Clarke (1913,
p. 276).

I I ) - Em Lambedor, secção 7, em arenito fácies Tibagi. Em

faguariaíva, secção 7, em folhelho. Ocasional em Ponta
G¡ossa segundo Clarke (1913, p.210) em folhelho cinzento.

Clarke (Idem, idem) noticia a espécie também em fagua-
riaíva e 'fibagi, em arenito.

12) - Em Lambedor, secção 7, tanto em arenito como em folhelho.
Em Ponta Grossa segundo Lange (Comunicação verbal)
nos últimos 10m a 15m abaixo clo coutacto com a série

Itararé-Tubarão. Clatke (1913, p. 217) noticia a espécie

tanto em folhelho como em arenito facies Tibagi.
13) - Em f aguariaíva, secção 7, em folhelho. Existe também em

Ponta Grossa segundo Clarke (1913, p. 219). Em S. |osé
do Paranapanerna, nos últimos 28,45m, em arenito' (Y. p. 32

e 33 dêste trabalho).

14) - Em |aguariaíva, secção 7, em folhelho. Em 'fibagi, segundo

Clarke (1913, p. 2751, contudo sem referência à rocha.

Em Lambedor, secção 7, tanto em arenito como em folhelho.

Aparece também em Tibagi, em arenito de Tibagi a 850m

de altitude (V. p. 20 dêste trabalho). Muito comum também

em Ponta Grossa. Em S. )osé do Paranapanema em folhelho
e arenito nos últimos 44,45m (V. p. 32 e 33 dêste trabalho).

l5) - Também em Ponta Grossa segundo Clarke (1913, p. 288).
Em S. fosê do Paranapanema, segundo Euzébio de Oli-
veira (1935, p. 26).

16) - Em Ponta Grossa segundo Clarke \1913, p. 309). Em

faguariaiva segundo Carvalho (em Paiva 1941, p, 55).
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l7l * Também em Ponta Grossa em folhelhos e em nódulos, se-

gundo Clarke (1913, p, 310). Em Lambedor, secção 7, em

folhelho intercalado em arenito fácies Tibagi. Ern S, |osé
do Paranapanema, nos últimos 11,45m, em arenito. (Y, p, 32

e 33 dêste trabalho),

18) * Eur Lambedor, secção 7, tanto em arenito fácies Tlbagi
como em folhelho intercalado. Ern faguariaíva, secção 7, em

folhelho. A espécie também é comum ern Ponta Grossa em

folhelhos prêtos, cinzentos e amarelos. 'fambém em Tibagi
em folhelho amarelo.

19) - Em |aguariaíva, segunclo Carvalho (ern Paiva 1941, p. 54).
Em Ponta Grossa, segundo Clarke (1913, p. 311), em

folhelho.

201 * Em |aguariaíva segundo Clalke (1913, p. 312), sem refe-
rência à rocha.

22) - Tarnbém ern Tibagi ern arenito cle Tibagi. Ern Larnbeclor,

tanto em arenito fácies Tib¿rgi como em folhelho illterca-
lado. Também é comum em Ponta Grossa, especialnrente
abundante nos folhelhos negros ricos em matéria orgânica
e róseos cerosos e nas camadas arenosas cinzentas mas
nlenos freqüente nos folhelhos argilosos cinzentos, secle

principal da fauna, Também existe nos nóclulos ocorrentes
nos folhelhos. Ocasional nos folhelhos moles, amarelos de

|aguariaíva (Clalke 1913, p. 304). Em S. |osé do Para-
napanema, de 68,74m a 73,74m a partir clo tôpo do Devo-
niano (V. p. 32 e 33 clêste trabalho).

23) * Em Lambedor, secção 7, em arenito fácies Tlbagi. Também
em Ponta Grossa, onde é muito comum em folhelho cinzento
segundo Clarke (1913, p. 306). Também em Tibagi ern

arenito cle TibaS¡i (lclem, idem).

24) * Em |aguariaíva, secção 7, em f.olhelho. Também existe em

Ponta Grossa segundo Clarke (1913, p.308), sem referênci¿r
à rocha.

25) - Segundo Lange (Comunicação verbal), em Ponta Grossa,
nos primeiros 5m acirna do Furnas, ern folhelho.
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26) - Segundo Langc (Comunicação verbal), em Ponta Grossa,

nos primeiros 5m acirna do Furnas, em folhelho.

27) - Ern Larnbedor, secção 7, em arenito fåcies Tibagi. Também
em Ponta Grossa segundo Clarke (1913, p, 2791, sem refe-
rência à ¡ocha. Ern S. fosé clo Paranapanerna, nos úliimos
ll,45m, em arenito (V. p. 32 e 33 dêste trabalho).

28)' - Em faguariaíva, secção 7, ern folhelho, segundo Carvalho
(em Paiva 1941, p.55). Tarnbém em Santa Cruz, próximo
a Ponta Grossa, em folhelho micáceo, amarelo, mole, se-

ç¡unclo Clarke (1913, p. 2Ba)

29)' - Ta¡nbém cm Ponta Grossa cnr folhelho cinzento segundo
Clarke (1913, p. 282). Em S. |osé do paranapanerna, nos
riltimos ll,45rn, ern arenito (V. p. 32 e 33 clêste trabatho).

30). * Ta¡nbém em Ponta Grossa e |aguariaiva segundo clarkc
(1913, p. 262) , ent folhelhos respectivamente cinzentos,
moles, e amarelos, Em Lambedor, secção 7, em folhelho in,
tercalaclo em arenito fácies Tihagi, Segundo Euzébio de
Olíveira (1935, p. 26), em S. |osé do paranapanema
(V. p. 32 e 33 dêsre trabalho).

3l) - Segundo Lange (Comunicação verbal), nos prinreiros 5nr
acima do Furnas, em folhelho. A. p. Oliveira e A. N. Cunha
citam a espécie em Tibagi (em Euzcbio de Oliveira !937,
p. 1l e 68), mas corn um ponto de interrogação, a 795n
de altitude, em folhelho cinzento rico em matéria orgânica.

32) - Em f aguariaíva, secção 7, em folhelho. Em Larnbedor,
secção 7, tanto em arenito fácíes Tibagi - desenvolvimento
rnais conspíct¡o, - corno eln folhelho intercalado. Existe
também ern Ponta Grossa e¡n folhelho cinzento, e em
Tibagi em arenito cle Tibagi - muito abundantes, - e em
folhelho argiloso, micáceo, amarelo segundo Clarke (1913,
p.2a9).

33l. - Em Lambedor e ]aguariaíva, secção 7, em folhelho. Muito
comum também ern Ponta Grossa em folhelho cinzento se-
gundo Clarke (1913, p, Z5B). Em S. |osé do paranapanema,
nos últimos ll,45m, em arenito (V. p. 32 e 33 dêste tra-
balho).
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34) - Segundo L;rnge (Cornunicação verbal), em Ponta Gro.ss,o,
nos primeiros 5m acinta clo Furnas, em folhelho cinzento.

35) - Em Ponta Grossa segunclo Clarke ( 1913, p. 196 ) , senr
especificação cla rocha.

36) - Em Ponta Grossa segrrnclo Clarke (1913, p. 198), em nó-
dulos calcáreos.

- Segundo LançJe ( Courunicação verbal ) , a espécie ocorre
ent Ponta Grossa, nos úrltirnos lOm a l5rn abaixo da séric
Itararé-Tubarão, enr folhelho. Segundo Clarke (lgl3,
p. 199) tanrbénr eur ]aguariaíva, enr folhelho amarelo. Àpa,
rentenlcnte a cspécie ocorrc ta¡nbónr cm Lautbedor, enr fo-
lhclho interc¿rl¡<lo crn arcnito f¿icics ifibaqi c ¿rciln¿r.

- l-lnr [,anrbcclor, .sccç¿io 7, c¡n folhclho intercalaclo cnr arcnit<r
fácies Tibaçli. 'fanrbém cnr Ponta Grossa seç¡unclo CIarkc
(1913, p. 194), .scrìl cspecificação c{a rocha. Contudo,
amostras ¡rrovenientes cle Ponta Grossa mostram a ocorrên-
cia el¡r folhelho ci¡rzento, clanclo-se o rnesrìlo em laguariaíva.

- Em Lanrbedor, secção 7, tanto em ¿rreniro facies Tlbagi
co¡no em folhelho intercalado. É mai.s abundante e¡n fo-
lhelho logo abaixo da faixa onde aparece êste arcnito. Enr
Ponta Grossa segunclo Ltrnge (Conrunicação verbal ) , a

espécie é comunr nos í¡ltinros 4ln abaixo do contacto coln
a série Itar¿¡ré-Tubarão, sendo, rar¿r nas outr¿ìs fai.ras. Se-
gtrndo Clarke (1913, p, 192), é comrrm ern f ibagi, no are-
nito de Tibagi, e em folhelho arnarelo, ta¡nbém en Tibagi,
e en folhelhos arroxeados e esvcrcleaclos em Ponta Grossa,
c aincla em folhelho mole, cinzcnto clìr |aç,¡uariaiva.

- Segtrnclo Lange (Conrunicação vertral), enr Ponta Grossa
se apresentarn ;rglomeracl¿rs, ern certas carnadas superiores,
em folhelho cinzcnto. 'fanlbónr sc encontram aglomeradas
e¡n certas canladas clo tôpo, em Larnbeclor, ern folhelhos
ccrosos, arroxeados e anrerelados, nroles. Nesta úlfima loca-
lidade, em folhelho intercalaclo enr arenito fácies Tibagi.
Também ern Tibagi, em folhelho anlarelo .segundo Clarke
(1913, p.197\.

40)
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4l\ - Segundo Lange (Comunicação verbal), enr Ponta Grossa
a espécie é encontrada em folhelho, 6m abaixo do contacto
com a série Itararé-Tubar'ão. Clarke (1913, p, 197) noticia
a espécie em faguariaíva, em folhelho amarelo.

42) - Segundo Lange (Comunicação verbal), a espécie é encon-
trada em Ponta Grossa, nos irltimos 10m a 15rn abaixo do
contacto com a série ltarar.é-Tubarão, em folhelho.

43) - Também em Ponta Grossa segundo Clarke (1913, p. 199)
em folhelho cinzento. Em Tibagi, a B30nr de altitude, se-
gundo A. p. Oliveira e A. N. Cunha (em Euzébio de
Oliveira 1937, p.68), em folhelho cinzento escuro, rico em
matéria orgânica,

44) * A espécie ocorre também em Ponta Grossa em folhelho
cinzento rico em matéria orgânica e em Tibagi ern folhelho
amarelo, segundo Clarke (\1913, p. 200).

45) - Tambérn em Ponta Grossa, seç¡uncìo Clarke (lgl3, p. l8a),
sem especificação cla rocha.

* Também eur Ponta Grossa segundo Clarke (1913, p. lS3),
sem especificação da rocha. As amostras à disposição do
autor, são de folhelho cinzento escuro.

- Segundo Lange (Comunicação verbal), nos últimos l0m a

15m abaixo do contacto com a série ltararé-Tubarão, em

Ponta Grossa, em folhelho.

- Em ]aguariaíva, secção 7, em folhelho, Ocorre tarnbénr
em Ponta Grossa segundo Clarke (1913, p. 1Bl). Em
S. |osé do Paranapanerna, segundo Euzébio de Oliveira
(1935, p. 26),

- Também em Ponta Grossa segundo Clarke (1913, p. 183)
sem especificação de rocha. Em S. José do PararÍapanema,
segundo Euzébio de Oliveira (1935, p. 26),

- Em Lambedor, secção 7, tanto em arenito fácies Tibagi
como em folhelho. Em Tibagi ocorre também no arenito
fácies Tibagi a 850m de altitude. (V.p.20 dêste trabalho).
Em |aguariaíva, secção 7, em folhelho. A espécie ocorre
também em Ponta Grossa segundo Clarke 

'(1913, p. 183),
sem especificação da rocha.

46)

47)

48)

4e)

50)
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5l) - Em Ponta Grossa segundo Clarke (1913, p. 201), em

folhelho cinzento.

52) - Comum em Ponta Grossa, segundo Clarke (1913, p, 1771,
em folhelho'

53) - Segundo Latrge (comunicação velbal) em Ponta Grossa,
nos últimos lOm a l5m abaixo clo contacto com a série
Itararé-Tubarão.

54') - Também em Ponta Grossa em folhelhos cinzentos e nódulos
e em Santa Cruz, em folhelhos arenosos amarelos segundo
Clarke (1913, p. l7B). Em Lambedor, secção 7, em folhelho
intercalado rto arenito fácies Tibagi.

55') - Tarnbém em Ponta Grossa em folhelho escufo rico em ma-

téria orgânica segundo Clarke (1913, p, 203) e ern |a-
guariaíva segunclo Euzébio de Oliveira (1927, p. 39) .

Ocorre também no arenito de Tibagi,

56) - Em faguariaíva, secção 7, em folhelho.

57') - Segundo Clarke (1913, p. lB7) em vários horizontes em

Ponta Grossa e Santa Cruz, ent folhelho,

58) - Em Lambedor, secção 7, em folhelho intercalado no arenito
fácies Tibagi. Conchas aglomeradas em certas faixas do
tôpo da secção, e¡rr folhelho ceroso, arroxeado e amarelado
e também em folhelho prêto, rico em matéria orgânica. Em
Ponta Grossa, segundo Lange, aglorneradas em duas loca-
lidades: - LIma a 4m, outra a 13m abaixo do contacto
com a série ltararé-Tubarão, em folhelho ceroso arroxeado
e amarelado, e também em camadas pretas, ricas em ma.-

téria orgânica.

59) - Segundo Lange (comunicação verbal), em Ponta Grossa,
a 30m acima do contacto conr o arenito Furnas. Em Lam-
bedor, secção 7, em folhelho intercalado no arenito fåcies

Tibagi. Em Lago, próxirno a Ponta Grossa, ern arenito
segundo Clarke (1913, p,201).

60) - Clarke (1913, p. 174) cita um grande Bellerophon em la-
guariaíva, em folhelho mole, amarelo, que difere dêste pela

abertura não expandida, e ausência de lóbulos.
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6l) - Segundo Lange (comunicação verbal), a espécíe ocorre ern
Ponta Grossa nos primeiros 5rn acima do Furnas, em fo-
lhelho.

62) * Em Tibagi segundo Clarke (lgt3, p. 166) mas sem espe-
cificar se em arenito ou em folhelho. Em Lambedor, secção 7,
em folhelho intercalado em arenito fácies Tibagi. Tambénr
em Ponta Grossa segundo Clarke (idem, idem). Em S. fosé
do Paranapanema, segundo Euzêbio de Oliveira (1935,
p, 26) talvez nos últi¡nos ll,45nt ern arenito. (Y, p. 32
e 33 dêste trabalho).

631 - Em Lambedor, .secção 7, em folhelho intercalado em arenito
fácies Tibagi. Abundantes também em Ponta Grossa, eut

folhelhos cinzento c róseo sc5¡undo Clarke (1913, p. l(t71.
Em Tibagi são abundantes cnì folhelho roxo, ceroso.

64) - Em Tibagi,.seS¡undo Clarkc (1913, p. 164) em arenito rlc
Tibagi. A sua presença enr Ponta Grossa é admiticla por
Clatke (idem, idem) sern explicações. Talvez e¡n Lanr-
bedor, ern arenito fâcies Tibagi.

65) - Em Lambedor, secção 7, ern folhelho intercalado e¡n arenito
fácies Tibagi. Ocorre também em Ponta Grossa segundo
Clarke (1913, p. l7al, em folhelho.

66) - Em Ponta Grossa segundo Clarke (1913, p. 160), em fo-
lhelho cinzento.

67) * Em Ponta Grossa seguncto Clarke (1913, p. 159), senr

referência à rocha,

68) - Noticiado por Clarke (1913, p. 164) em Tibagi, mas niur

especificado se no arenito ou no folhelho. Contudo A. P.

Oliveila e À. N. Cunha, a referer¡r no arenito de Tibagi.
(Em Euzébio de Oliveha 1937, p. 69). Ocorre também

em Ponta Grossa, em folhelho. Esta espécie, sendo pro'
vàvehnente pelágica, deve-se esperar que apareça em qual-
quer fácies.

69) *Também é comurn ern Ponta Grossa, ern tôda a secção,

segunclo Lange (comunicação verbal). Em Lambedor ela
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oco.'e tanto em arenito fácies f ibagi como eur folhelho ill-
tercalado. Em s. José do parannpanema, nos tiltiuros rr,45m,
enr arenito. (V. p. 32 e 33 dêste trabalho).

70) -'ranrbén ¿¡p¿ìrece enr Tibagi, 'o arenito de 'r-ibagi seguncrc
A' P. oli'eira e A. N. cunha (em Euzébio .le oliveira
1937, p.69), o que seria aliás de se esperar em virtude cle
serem formas provàvelmente ¡relágicas. segundo os mesmos
autores, tarnbém em Tibagi a 830n de altitude (Idem, p.6S),
enr folhelho cinzento e.scuro, riço em matéri¿r orgânica, Em
faguariaíva, secção 7, ¿r nratriz é folhelho. Encontra_se
também ern Ponta Grossa enr folhelho cinzento. Em s. |osé
do Paranapanenla, no tôpo da secção, eru folhelho e no.s
irltimos 1l,45rt em arenito. (v. p. 32 e 33 clêste trabalho).

7l ) - segu'do Lange ( comunicação verbal ) , nos últi'ros r 0m
a l5m abaixo do contacto conÌ a série ltararé-Tubarão, en¡
Ponta Grossa, em folhelho. Êstes aninrais ocorrem ta¡nbém
no arenito 'Iibagi segundo Lange (1942, p, 229) .

72) - ocorrênci¿¡ e'r Tibagi segundo clarke (rgr3, estarnpa vII,
fiç¡. I ), mas sem indicação se no arenito cle Tibagi ou se em

folhelho. Segundo o ¡nesrìlo autor (idenr, p. l3l ), a espécie
se encontra tambérn em faguariaíva.

73) * Enr Tibagi segundo Clarke (lgl3, p, lT4l mas sem refe-
rênci¿r se enr folhelho ou se ern arenito de Tibagi. Tanbénr
enr Ponta Grossa (idern, idem), sern referênci¿¡ à rocha.

74') - Tanrbém ern Ponta Grossa seç¡undo Clarke (lgl3, p. 124) ,

senr referência ¿ì rocha.

75) - Em Tibagi.segundo Clarke (1913, p. 128) rnas senr refe-
rência se em folhelho ou em arenito de Tibagi. Também e¡n
Ponta Grossa (idenr, idenr), sem referência à roch¿r,

76) ; E¡. Lar'l¡eclor, em folhelho i¡rtercalado em arenito fácies
Tlbagi. 'Iambénr enr Ponta Grossa segundo Clarke (1913,
p. ll4), enr folhelho cinzento. Em S. |osé do paranapanema
nos últimos 11,45n, em arenito. (V. p. 32 e 33 dêste t¡a-
balho)
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77) - Em Ponta Grossa segundo Clarke (1913, p. 116)' em

folhelho micáceo.

7S) - Em Lambedor, em folhelho intercalado em arenito fácies

Tibagi. Clarke (1913, p. 72, 107 e 108) coloca-a em

Tibagi com um ponto cle interrogação. Isto porgue encontrou

céfalos no arenito de Tibagi que podern pertencer a esta

espécie ou a uma diferente. Segunclo Clarke (1913, p. 103)

a espécie é comum em Ponta Grossa, eln folhelho micáceo.

Contudo, apesal da afirrnação de Clarke parece que a

espécie é rara. Talvez em S, José do Paranapanema' nos

últimos ll,45m, em arenito. (V p.. 32 e 33 dêste tra-

balho).

79) - Em f aguariaíva, próximo ao contacto com o Furnas segunclo

Carvalho (em Glycon de Paiva 1941, p,54). Também em

Ponta Grossa, onde, segundo Clarke (1913, p. 93) são

abundantes em folhelho mole, cinzento' Em S. |osé do

Paranapane¡na, nos últimos 28,45t.n, em arenito. (Y. p. 32

e 33 dêste trabalho).

S0) - Em Tibagi, no arenito de Tibagl segundo Clarke (1913,

p. l0l ).
Sl ) - Segundo Clarke (1913, p. 135) crn Ponta Grossa, se¡n

referência à rocha,

SZI - Segundo Lange (Cornunicação verbal), a espécie ocorre

em Ponta Grossa nos últirnos l0m a 15m abaixo do contacto

com a série ltararé-Tubarão, em folhelho cinzento.

83) - Tarnbém Clarke (1913, p. 139) referiu a espêcie sòmente

ern faguariaíva, apenas um exenrplar, ern folhelho amarelo,

- Em Ponta Grossa, segundo Lange (Cornunicação verbal),

em duas localidades, 20m abaixo clo contacto com a série

Itararé-Tubarão, e eln outras duas, 5m abaixo dêste con-

tacto, em folhelho. Ern Larnbedor, secção 7, tanto enr

arenito fácies Tibagi corno em folhelho intercalado.

- Em Lambedor, secção 7, em arenito fácies Tibagi. Também

em Ponta Grossa, em folhelho,

84)

85)
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86) - Em Lambedor, secção 7, em folhelho intercalado em arenito

fácies Tibagi, Tarnbérn se elrcorltra em Ponta Gr.ossa em
folhelho cinzento e em laguariaíva segunclo Clarke (1913,
p. 315). Em Tibagi se encontr¿ì ern folhelho roxo, ceroso,

87) * Tanibérn em Ponta Grossa, em foihelho ciuzento segundo
Clarke (1913, p. 316).

V _ CONCLLiSÔES GERÀIS

Observanclo a tabela aciura, vê-se a seguinte distribuição
quantitativa de espécies, cle acôr'do conl as secções:

l.s * 15 8.:t - 22

2.e - 19 9.e - 23

3,e - 28 10.q _ 16

43 - 18 11.ç - 24

5.1 - 35 12.,: - 16

6.,t * 57 13.e * 16

7,\ * 46 14.,t - 4

Vê-se portanto que a concentlação rnaior de espécies se dá
no trecho logo abaixo clo are¡rito de Tibagi (Secção n.q 6). Se-
gundo Lange (Comunicação verbal), de uma maneira geral, embora
com exceções locais, as camaclas superiores ela formação Ponta
Grossa em Ponta Grossa, próxinras ¿ro coutacto coln a série ltararé-
Tubarão, sãro mais ricas e apresentaüt lnaior núrnero de espécies.
Êste fato vem reforç¿rr a icléia de que a formação Poirta Grossa
se apresenta incompleta eln Ponta Glossa deviclo à erosão pré-
Itararé-Tubarão, ocu¡rando a secção 6 o tôpo da formação nesta
região.

Nas ¡rar:tes su¡reriorcs clá for:mação Ponta Grossa nâo folarn
encontrados'Irilobitas,

As seguintes es¡récics, ¡rela ç¡rande distribrrição estratigráfica,
nåo tê¡n valol para correlaçoes:

1) * Lept::ococlia |abclli rc.s ( Conrarl ) .

2) - Língula lepta'Clarke.
3) - Orbiculoidea l,aini (Sharpe).

4) - Schuchertella agassízi (Hartt e Rathbun).
(Exceptuando-se a abundância no arenito fåcies Tibagi).
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5) - S. suliuani (l\4orris e Sharpe).
6) - Spiriler iheringi Kayser.

(Exceptuando-se a abunclância no arenito fácies Tibagi).
7) - S. kayseríanus Clarke.
8) - Nuculites sharpei Reed.

9) - Tentaculites jacultrs Clalke.
(Segundo Lange - comunicação verbal¡ _ Ã es¡récie
ocorre ern tôd¿¡ a secção em ponta Grossa).

l0) - T. øotalínu.s Salter.
ll)- Crinoidea.

Às espécies abaixo, apesar de t¡rmbém terern grande distri-
buição estratigráfica, parece serem raras ou inexistentes no töpo:

I ) - Chonetes falklandicus Morris e Sharpe.
2) - Orbiculoidea bodenbenderi Clarke.

Às seguintes espécie.s ocorrem mais comumente nas partes
inferior e nlédia da formação ponta Grossa, parecendo inexistentes
na parte superior:

l) - Derbyina whitiortL¡n Clarke.
2) - Pholidop,s cf kozlowski Lange.

3) - Janeia bokkeuetdensis (Reed).
4) - Nuculites pacatus Reed.

5) - Calnonia signifer Clarke.
6) - Homalonotus notictts Clarke,

Por outro lado, as seguintes espécies parecern ser o,ais comu¡Ìs
do meio para o tôpo:

l) - Conularia ulrichana Clarke.

2) - Prothyris (Paraprothyris) Á.no</í Clarke,
3) - Leptodonuts capricorntts Clarke.
1) * L. ulríchí Clarke.

5) * Plectonotus derei¡t¡si Knod.

6) - Anomalocystídæ,
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De acôrdo com a tabela acima, Tentaculites iaculus Clarke

deveria estar neste caso. Contudo, segundo Lange (Comunicação

verbal), a espécie ocorre em tôcla a secção ern Ponta Grossa'

Às seguintes espécies encontrartl-se ntais cornu¡nente tto nreio

da fornração Ponta Grossa, podentlo ocorrer ¡nais rarantente níl

base ot¡ no tôpo:

l) - Lingula lamella Clarke.

2) - laneia brasi/iensís Clarke.

3l - Pleurodapis nrulticincta Clarke.

4) - Plectonotus hapsider¡.s Clarke.

5) * Crqphaeus australis Clarke.

Quanto às espécies Cryptonella (?) baini Clarke, Leptostro-
phía (?) mesentbria Clarke, Meristella septata Clarke, Orbiculoí-
<lea collís Clarke e Phthonia (?) epo¡:.s Clarke, as sua.s distri-
buições parecem obedecer fatores de orclem geográfica.

As seguintes espécies aparentemente ocorrem só na base da

formação:

l) - Orbiculoidea excentríca Lange.

2l - Spirifer parana Clarke.

3) - S. contrarius Clarke.
1) - Diaphorostoma ¡taranaensís Lange.

Vê'sc, portanto, que de tôda a fauna do Devoniano parer'

naense descrita por Clarke e outros autores, sònlente as seguintes
espécies ficam até agora sem qualquer referência gstratigráfica:

l) - Lingula subpunctafa Knod.

2) - Cardiomorpha (?) colos.sea Clarke.

3l - Cyprícardella (?) oliuieria Clarke.

4) - Palaeanatina (l) erebus Clarke.

5l * Kionoceras zoihts Clarke.

6) - Orthocer¿.s cf garnÅ'aensls Reed.

7) - Cryphaer¡.s sp, nov. (?) Clarke.

8) - Coraís.
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À presença de certas associações faunísticas como foi exposto

acirna, poderia conduzir a indagações sôbre a origem destas asso'

ciações. Muitas destas, ao que parece, devem ser explicadas como

devidas a ambientes de sedimentação, como por exemplo a fre-
qüência de Spirifer iheringi Kayser ern arenito fácies Tibagi,
Oúiculoidea em folhelho prêto, rico ern matéria orgânica, Prothy-
ris enr folhelho ceroso, arroxeado e amarelado. Se certas diferenças

de associações faunísticas possam ter sua origenl na variação de

idade das camadas, não se pocle atuahnente responder devido à
ausência de dados mais completos sôbre estas associaÇões no sen-

tido horizontal,

t
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ESBOÇO GËCILOG¡0O DA RHGAO DËVONIANA PARANAENSE
ESTI.JDADA PËLO AUTCIR

( Trecho de um fi?opa da R.Moack, modificado pelo aufor)
O 5 lO 15 eO 25knn

0orbonífero

fFóEì -séræ t îororå - Tubarôo

Devoniono

ffiflilll-¿ren ifo saperior I rermeçfio
1 Ponfa Grossa

ã -fomehos e orenifos t

ffi -rorroçõo Furnos

Prolerozóico

@-série Açunguí

LEGENDA

Rochos ígneos

ffi-Rochas ígncas de Forloleza

m - Oiqua de dÍobtísio

W -attordmenlos de Kerattífiro

A,A:¿-Perfil formação Ponto ùrosso en Joguoriaíra

8 -Perfil Açude Sr. E Pacher-Tibagí
C -Perfil bossoroea -Tibogí

nínffi -f,9ç6¡po Arenilo Farnag
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