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RESUMO

Os principais objetivos deste trabalho são: 1) estudar o matg

rial malacofaunÍs tlco de novos jazJ-gos da região de Rio Cl,aro - pi
racicaba (SP) e de testemunhos de sondagem de Conchas (Sp), refe-
rentes â porção basal da Formação CorumbataÍ, termo superior do

crupo Passa Dois de idade permiana e 2) determinar sua distribui-
ção bioestratlgráflca.

Incl-uíu-se um exame parcial da provável correlação entre as

faunas das bases das Formações CorumbataÍ (São paulo) e Estrada
Nova (Paraná) e considerações de ordem paleoecológica da malaco

fauna.

A análise taxonômlca dos bivalves da porção basal da Formação

Corumbataf no Estado, forneceu apreciáve.l diversidade genérica 'e
especÍfica. Duas secções colunares, uma d,e superfÍcie e outra de

subsuperflcie são apresentadas, mostrando a dlstrrbulção bloestra
tlgráf1ca dessa malacofauna.

os bivalves identificados e descritos nos diversos afroramen-
tos foram:

Angatubía cf. .4. coupereaioid¿s Mendes

Anthraconaia ? mezzaLiz,ai sp. n.

Bay,bosaia cf. B. anguLata Mendes

Barbosaia roæoi sp. n.

Castez,eLLa cf. C. camargoi Beurlen

Eeryazia s impLic icaninata Mezzal-lra

Eerrazia sp.

IloLdhausieLLa eLongatd Mendes

HoLdhausieLla sp.
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Kidodía cf. K. stockleyí Cox

Mendesia pir.acicabensis gen. et sp. n.

PLe sio eypz,ineL La sp,

RiocLayoa cf. Ã, LefeuTeí Mezzalira.

Com base na composíção observada, sugeriu-se reunÌr as Zonas

Leinzia fnoesí Mendes e Banbosaia anguLai:a Mend.es propostas por

MEZZALfRA (1980) em uma única designada Zona Leínzía fnoesi - Bar

bosaia anguL a1:a,

Os quatro nÍveis fossilÍferos reconhecidos em subsuperfície
(Poço J.-Ic-Conchas) com as espécies I CasþeyeLLa cf.. C. gz,al;iosa,

Fez,razía caz,dinaLís Reed e P¿nzoneLLa cf. p, iLLusa, a julgar pe

la distributÇão vertical em relação à base da formação, situar-
-se-iam na zona III de MEZZALIRÀ, (f980) considerada quando defini
da como afossilÍfera.

Dentre as principais conclusões, notou-se a predominância de

bivalves com carenas simples e duplas, provavelmente caráter adap

tativo ao ambiente que seria provavelmente circunscrito, mixo-ha-
Iino, de águas rasas, turvas e mal oxígenadas em ,certos inter-
val-os.
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ABSTRACT

The maln purpose of this dlssertatlon is: 1) to study

malacofaunistic materlal concerning new occurrences in the Rio

Claro-Piraclcaba (SP) reglon and .concernlng drllling core in
Conchas (SP), referlng the basal portlon from CorumbataÍ

Formation, upper. section of the Passa Dois Group of Permian age

and 2) to determlne l-ts biostratigraphicaL distribution.

It is included a partial examination about the probabLe

correlation between fauna belonging to Corumbatal Formatlon (Sn¡

bases and Estrada tiova (Paraná) and consideratl-ons on malacofauna

paleoecologlcal order.

The taxonomíc analysls of the basal portÍon bivalves from

Corumbataí Formation in the State of SP, furnished remarkable

specific and generic diversity. Two columnar sectlon, one from

surface and the other from subsurface are presented showlng the

malacofauna biostratlgraphic distrlbut,lon.

The bivalves ldentified and describedl l¡ the ,various outcroPs

were :

Angatubia cf. A. couperesioides Mendes

Anthraeonaia ? nezzaTíz,ai sp. n.

Banbosaía cf. B. angulata Mendes

Bav,bo s aía roæoí sp. n.

Castey,eLLa cf. C. canargoi Beurlen

F erv a z ía s inpL i e i e az, ínat a Mezzalir a

Fernazia sp.

HoLdhaueielLa eLongata l"lende s

HoLdhausíeLLa sp.
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Kidodía ct. K. stockLeyi Cox

' Mendesia piracicabensis gen. et sp. n.

PLe sioeypz.ineLLa sp.

Ríoelaroa cf. R, Lefeunei Mezzal-ira.

With basts ln the observed composftion, l-t was suggested to
congregate the Zonas Leinzia froesi Mendes anð. Baybosaia anguLal:a

Mendes proposed by MEZZALIRA (1980) in one unlque named: Zona

Leínzia fz,oesi - Baz,bosaia anguLata.

The four fosslliferous l-evel"s acknowledged Ín the subsurface

wlth the speclmens ¿ CasteyeLla cf. C, gnatíosa, Fenrazia cardínaLis

Reed and PinzoneLla cf.. P. LLLusa verifylng by the vertical
distribut.ion related wiÈh the formation basis, it. would be locate

in Zona III from ME Z ZALIR.A, (1980) considered when defined as

afossiliferous.

Among the mafn conclusions were observed the prevalence of
bivalves with simple and two carÍna, probably an adaptation to
the environment, whtch woul-d be cl-assl-fíed as: mixo-hallno, of
shallow waters, darkish and s¡lth bad oxygenated in certain
fntervals.



1. TNTRODUçÃO

O assunto da presente dissertação foi mot,ivado pelo material
pareontológíco disponÍvel em dois afloramentos descobertos por pro
fessores e arunos do curso de geologia da universidade .rúlio de

Mesquita Filho, Campus de Rio Claro, na região de piracicaba, em

camadas atribuÍveís à base da Formação corumbat,aÍ, de idadè perrmia

na. Infeliznente, os jazigos em questão, ora divulgados pela pri
meira vez, foram destrufdos por obras rodovlárias.

Embora a ocorrência de bivalves na porção da referida unidade
geológica já fosse conhecida há algumas décadas, tornava-se d.ese

jáveJ- quarquer tentativa no sentido do conhecimento taxonônrico d.es

sa malacofauna com o recurso de novas coreções e também de rever
o seu posicionamento em reJ-ação aos esquemas de zoneamento previa
mente propostos e a sua situação na coluna litoestrati grá fica . O

projeto total- incluiu, ainda, um exame da possíve1 correlação en

tre as faunas das bases das Formações Corumbat,aÍ e Estrada Nova

do Estado do Paraná e a i-nvestigação do slgnificado pareoecológi-
co da malacofauna em apreço.

O nosso primeiro esforço foi
ções de bivaLves representativos
Estado de São Paulo.

no sentido de ampliar as cole
dessa malacofauna no âmbito do

Visitou-se, para ísso, os jazigos, já conhecidos, e descobriu
-se duas novas ocorrêncl-as fossilÍferas e contou-se i.gualmente com

material de testemunhagem de uma perfuração.

A análise taxonômica mostrou que a mal_acofauna da porção ba*
sa1 da Formação CorumbataÍ é mais varj.ada do que se suÞunha, sen



do constituÍda de taua ainda não registrados na fácies contemporâ
nea isópica dos Estados do paraná e Santa Catarina.
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2. LOCAL]ZAÇÃO DOS JAZIGOS E ESTR.A,TIGRAFTA DE SUA ÁP.EA DE OCOR-

RÊNcIA

2.1 - ,faziqos de SuÞerfÍcie

Os jazigos fossll-Íferos que constituiram objeto do presente

estudo situam-se na região centro-norte do Estado, entre os parg

Ielos 22o 25t e 22o 44'de l-atitude s e os meridianos 47o 29' e

47o 44t de longitude W, da foLha topográfica de Campinas (fBGE-Es

cala 1:250.000).

As principais cidades da região são: Rlo Claro, piracicaba, Li
meira, Cordeirõpolis e Charqueada.

O acesso à área se processa

estradas vicinais que facilitam
mentos existentes.

por várias rodovias asfaltadas e

as pesquisas nos inúmeros aflora-

Dentre os rios principais, destacam-se o CorumbataÍ, passa Cin

co, da Cabeça, nibeirão Claro e o Assistência, todos com direção a-
proxj.madamente N-S e o rio pJ-racicaba, que a corta na dfreção L-W.

O relevo é suave e as camadas não se mostram intensamente deforma

das, com inclinações de pequena mont,a para NW, con exceção da Fa

zenda Pitanga, onde se encontra a principal est.rut.ura tectônica, o
"domo" de Pitanga, objeto de vários trabalhos (WASHBURNE, 1930;

OPPENHEIM a MÂLAMPHY, 1936; MORÃES REGO, 1930; ALMEIDA & BARBO-

sA, 1953; BARBOSA & cO¡48S, 1959 e E úLFARO et aI1i, 1967).

Com base nos trabalhos de MEZZALIRA (1965) e LANDIM (1970), dis
cutir-se-ão as rel-ações estratigráficas e as principaís caracte
rÍsticas J.ltoIõgicas das formações que ocorrem na área.
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A seqllência estratigráfica regional abrange rochas dos crupos

Tubarão, Passa Dols e São Bento e Íntrusivas básicas associadas

(Mapa 1).

Grupo Tubarão

Está representado por arenitos, siltitos, diamictitos, varvi
tos etc., que afloram prlncipalmente no baixo vale do rio Corumba

taÍ até próximo à confluência com Ribeirão Claro e na porção mé

cia e final dos rios da Cabeça e Passa Cinco.

Essas rochas são as mais antigas da região e estão agrupadas

nas formações Tatuf e Tt,araré.

A espessura do Grupo, com base nos testemunhos de sondagens

de Pitanga e Asslstência que atinglram o Crlstalino, foi de 880 m

e 995 m, respectlvamente, excluÍndo as intrusões de diabásio, que

alcançaram 320 m (Pitanga) e 312 m (Assistêncla) .

Nas proxlmidades das Fazendas Pltanga e Boa Esperança e no va

1e do rlo Corumbataf, afloram sedlmentos arenosos (em sua maior

espessura) e argilo-arenosos de cor vermelho-chocolate i nas proxi

midades do córrego Cachoeirínha, os arenitos e siltitos se apre

sentam micáceos com granuLação grosseira e tonaLidade esverdd.ada.

Na área não foram encontrados fósseis.

Grupo Passa Dois

É constituÍdo pelas Formações Iratl e Corumbataf, que se as

sentam concsrdârtterrent€ aos sedimentos subjacentes (Grupo Tubarão) .

-E OrmaÇao ].ratl

É constitufda por foLhelhos pretos com estratifícação plano



parale1a, folhelhos pirobetumínosos, alt.ernando-se com camadas

calcário silicificado, dolomitos, sllt.itos clnzentos, sÍlex e

sionalmente arenito na base.

Esta formação alcança sua maior expressão na região de Assis-
tência (vale dos ribeirões Assistência e Caíeira) .

Os fõsseis caracteristicos desÈa formação são os crùstáceos
(PauLocanis, Líoearis" Pygaspis, CLaz'kecaz,4s sp.\, :os répteÍs
(Stez.eosternum sp., Bz,azíLosa,urus sp. ) e r rnadeiras silicÌficadas
(DadoægLon sp.t Paz,atanopitys sp., PoLysoLenoæyLon sp. e SoLenopi

tgs sp. ).

FormaÇão CorumbataÍ

Li tol-ogicamente , é const,it,uÍda por siLtitos cinza, siltitos e

fol-helhos de tonalidades varÍadas, sílex e mais raramente areni-
tos e calcários.

As suas melhores exposições encontram-se ao longo dos vales
dos rios CorumbataÍ e passa Cinco, nos vales dos ribeirões Claro
e da Cabeça, nos arredores de piraclcaba e Rio Claro. e na rodovia

Piracicaba-Charqueada . Está assentada, concord.antemente, sobre o

Irati e apresenta no topo discordância eroslva.

de

oca

. A sua espessura em sondagens oscila entre I30 e 200 m

aflora¡nentos varía entre 40 e 100 m.

e nos

Os fósseis mais representativos são bivalves, que serão deta

thados em capÍtuJ-o posterior, crustáceos-conchostráceos (Acantho-

Leaia sp- ), madeiras siliclftcadas (Pz,ototaæyLon sp. ) , restos de

vegetais (Lycopodiopsis sp. e llaLchía ? sp.).



Grupo São Bento

Em discordâncla erosiva com o Grupo Passa Dois, segue-se a se

qllência mesozóica constituÍda por clásticos e rochas extrusivas e

lntruslvas, com ínÈercalações arenosas.

Observa-se que nos vales dos rlos CorumbataÍ, passa Cinco e da

Cabeça não ocorren indÍcios de magmat.ismo extrusivo, que é mais

comum em ãreas adjacentes. O diabásio, com sua textura variável,
tem sua maior presença nos arredores de piracicaba, prlncipafmen-
te sob a forma de "silIs" e diques, que constltui o chamado Salto
de Piraclcaba. É comum também em subsuperfÍcie, dentro do crupo

Tubarão, como asdinaLado acima.

Formação Rio Claro

ConstituÍda por arenitos e argilas de cores variadas, com es

pessura variáve1 de 5 a 20 m, descrita pela primeira vez por

BJORNBERG & LANDIM (1966). Ocorre prlncipalmente nos espigões dos

rios corumbataf, da Cabeça e Rlo Claro. Os fõssels, restos de vege

tais, encontrados por MEZZALIRÀ (1964) foram ident,ffÍcados como

pert,encentes a Nynphaeaceas (BJORNBERG et alii, I964).

2.2 - Jazigos de SubsuperfÍcie

Para auxiliar no estudo dos nÍveis fossilíferos da Formação

CorumbataÍ, utÍlizou-se material de subsuperfície provenlente de

sondagens executadas em Conchas (Sp) e Anhembi (Sp).

O poço l-IG-Conchas está localizado a cerca de 2 km a oeste

da cidade, junto ã captação de água de superfÍcie, entre a ferro-
via (FEPASA) e a rodovia Conchas -Botucatu, na altitude de 476 m.



Os sedimentos quaternários representados por arela e sel-xos

de sÍlex e quartzito, ocorrem na área do poço.

Nos arred.ores desta cidade, tanto em cortes da ferrovia como

das rodovias que dali partem para cldades próximas, ocorrem sedi-
menÈos (sil-titos, argllitos arroxeados, marrom-avermelhados e ban

cos de sflex) referíveis ã parte superior da Formação Corumbat,af .

No intervalo de 29 a 70 m, MEZZALIRA (lnédito) d,escreveu ter
mos litotógicos da base da Formação CorumbataÍ , 

' consti tuÍ dos por

síl-tÍto cinzento contendo partes calcÍferas, endurecidas, nódul-os

argÍlosos, fraturas preenchidas por calcitas em d.iversas profundi

dades; piritoso (pirita esparsa em diversos nfveis); d.eslizamen-

Èos a 32 m, 37 m, 42 m, 54 m, 57 m, fóssels a 29,80 m,

3L m, 31180 m e 43 m.

30,50 m,

Os poços Anhembi (Se) que serviram de base para os estudos de

MENDES (L949), foram os de n9s. 3 e 4. A fáunula procede da par-

te inferior da Formação CorumbataÍ e a espessura totaf dessa for-
mação, localmente, at.lngiu l-80 m.



3 . I{ETODOLOGIA

Vârias etapas de trabalho foram necessárias para o cumprimen

to dos objetivos propostos.

ïnicialmenÈe, foram processadas em laboratório 165 amostras

procedentes dos jazlgos destruÍdos. localizados nos arredores de

Piraclcaba (SP). Seguiu-se. a preparação de testemunhos de sonda

gens do poço l-Ic-Conchas (SP.)rcom locação nos arredores dessa ci
dade, cedldas pelo Instituto Geológico da Coordenadoria de pesquí

sas de Recursos Natuxaj-s - Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento.

Nesses dois casos a porcentagem de espécimes taxonomicamente

aproveJ-táveis fol- relativamente baixa, mot,ivo pelo qual programou

-se excursões ãs regiões de Rio Claro e Piraclcaba, com o objeti
vo de obter materiaL suplementar de jazigos já conhecidos e am-

pliar eventualrnente o número de ocorrências fossilÍferas. percor

reu-se, nessa fase, uma área de 875 km2 distrlbuÍdos pelos arredo

res de Piracicaba (SP) e Rio Claro (Sp).

Nessas pesqulsas de campo, Iocalizaram-se dois novos jazlgos

também referentes ã parte basal- da Formação CorumbataÍ, situados

nas segulntes rodovias:

1) Km 11 da rodovia Rio CLaro-Pl racicaba, Munlcípio

Claro (17 amost,ras ) ;

de Rio

2) rodovia Rlo Claro- Ipeúna-Charqueda, a 200 m antes da mar

gem esquerda do rio da Cabeça, MunicÍpio de Rio Claro (44 amos

tras .

Entre os afloramentos previamente conhecidos, somente dois
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forneceram um número slgniflcattvo de amostras, sltuados nas se

gulntes rodovias:

t) Km 163 da rodovla Washtngton Luís, Munlcfplo de Cordelrópo

tis ( 318 amostras) ;

2) Km 7 da antiga rodovia Rio CLaro-Piracicaba, MunicÍpio de

Rio Claro (73 amostras) .

No laboratórios, as 6I7 amostras foram processadas pelo méto

do tradicional (mart.elo, talhadelra e pontelra de aço) com o pro

pósito de expor ao máximo os espêcimes, evitando danificá-los.

Cada espéclme preparado foi depois numerado para a fínalidade

de referência.
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4. PESOUISAS ANTERIORES

Nos várlos trabalhos que

mação CorumbaÈaÍ, são poucas

parte basaJ..

versaram sobre a malacofauna da For-

as lnformações disponÍveis sobre sua

Em 1949. MENDES encontrou blvalves fósseis em amostras de sub

superficie equivalentes à parte lnferior da Formação Corumbataí,

procedentes de sondagens executad.as em Anhembi (Sp). Na assem

bléIa, o autor reconheceu as seguintes espécies z Leinzía froeei sp.

D. ¡ Z. gígantea sp. n. ¡ Pseudocoz,bula sp. ínð,., Anthraconai.a? sp. e

PinzoneLLa sp.

MENDES (1952) t em sua monografia sobre a malacofauna da Forma

ção Corumbat,af , efetuou uma revlsão paleontológíca dos fõsseis
até então conhecÍdos e descreveu novos gêneros e espécies, estabe

lecendo cinco horizontes com blvalves. O nível btoe stratigráfico
correspondente à porção basal dessa litofácies foi designado Zona

Baz'bosal.q, anguLata-Ho Ldhaus ieLLa aLmeidai, sendo consÈituÍda pelos

fõsseis Baybosaia anguLata Mendes e Ho|dhausieLLa aLmeídai Mendes.

Para efeito de comparação, é oportuno lembrar os trabalhos de

MENDES (1954) e BEURLEN (I954a), enfocando o Estado do paraná. MEN

DES (t954) distinguiu na Formação Estrada. Nova duas subfãcies

princJ-pais, diferencladas pela composlção faunística: (I) fácies
Serra Alta, caract.erlzada por pequenos bivalves Maackia contoy'ta

Mendes e Kidodía? etpq,nsa ¡{endes e (2) fácles Terezina, apresentan

do uma assoclação pecullar de bivalves , . Pì,nzoneLLa neotnopiea,

Jacquesia by,asíLíensi s etc .

Por outro lado, BEUrìLEN (1954a) reconheceu nas camad.as Serra
Alta, respectivamente, em suas porções inferior e superior, duas
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faunas relacionadas a seguir: (1) fauna Irati Velho (situada apro

ximadamente 30 m acima do topo do lrati), com os fósseis ParaLLe-

Lodon (? ) sp. , Edmondia saLumunii n. sp. , Castez,eLla ( ? ) camargoi

n. sp. , HoLdhausieLLa (?) sp. Roæad, sp. cf. corumbataienaís Men-

des e Barbosa¿a anguLa¿d Mendes e um braquiõpode ( Sl;rophomenídarwn

gen. et. sp. lndef.); (2) fauna Gonçalves ,Junior, contendo as es

pécies Couperesia d.nceps (Reed) , PL e siocyprine LLa caz,inaúø tloldhaus,

HoLdhausielLa mendesí Beurlen e Roûoa c onumbal;aie zs i s Mendes.

No prÌmeiro caso, com base principal-mente na presença de Ban-

bosaia anguLata Mend.es, o autor concl-ulu que o nível fossilÍfero
corresponderia à Zona Barbosaia anguLata-HoLdhausie LLa aLmeídai da

base da Formação CorumbataÍ, enquanto a segunda foi consíderada

como equivalente à sua parte intermedlárla (Zona PínzoneLLa iLLusa

PLesioegpz'ineLLa carinata ) .

É oportuno lembrar que MENDES (1961) abordou a problemática

causada por determinações equÍvocas de restos fósseis e atribuiu
o braquiópode, tdentificado por BEURLEN (op. cít. ), à porção ante

rior de um molde Interno de lamefibrânquio. Quanto aos gêneros

marlnhos da fauna Irati Ve1ho, MENDES (1967) considerou o mate-

rial estudado bast.ante precãrlo para identificação.

Novas ocorrências de bivalves fósseis, notÍciadas por MEZZALI

RÂ (1957) na região de Pi racicaba-Limeira e Rio claro, contribuí-
ram para uma meLhor compreensão do conteúdo fossilÍfero da zona

Baz,bosaia øng ulata- Ho Ldhaus ie LL a aLmeí,dai, com a inclusão de um

gênero e duas espécies novas, Ríoclaz,oa Lefeorei l4ezzallra gen.

et sp. n. e Feyr.a.ãia. s imp Licicaz,.inata Mezzalira sp. n. Os outros

fósseis identificados na ocasl-ão a.i,nda não asslnalad.os na biozona

foram Ca.stereLLa cÍ. C. camaz,goi Beurl-en, PinzoneLla cf.. P, cayi-
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nata Holdhaus, Ienz,øía aequiLateraZls Mendes.

Posterlormente, MEzZALTRA (I980) propôs as blozonas zona III,
Zona Leinzia fnoeei e zona Banbosaia anguLata para a base da For

mação Corumbataf (Membro serra AJ-ta) embora tlvesse considerado

esse membro no topo da Formação Iratl.
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5. TAXONOMIA ÐESCRTTIVÀ

A terminologia adotada nas descrições dos bivalves estudados

segue a do Treatj.se of Invertebrate Paleontology, MOORE, edit.
(1964 Ï-Mollusca part I e 1969 N-Mollusca part 1e 2) e, em par

te, a de ÀIENDES (1952 e 1962) . A classificação adotada foi basea

da, parcialmente, em RUNNEGAR & NEWELL (1971).

Atém dos parãmetros biomét,ricos referente ã altura (A) e ao

comprimento (C), recorreu-se ã medição dos ângulos (e, o, or, ûJ,

o', ô, ß) com a finalidade de obter eLementos auxiliares não só pa

ra uma maior precisão na descrição dos taæa, como também para fa-
cil-itar o seu confronto e apreciar a sua variabilldade.

Os parâmetros altura (A) e comprlmento (C) fora¡n obtidos me-

dindo-se diretamente os fósseis na matriz.

Com relação aos parâmetros angulares, o primeiro passo foi a

utilização de uma câmara clara tipo Zeiss-Winted que, acoplada a

um microscópio Carl zeiss, propicia uma projeção do objeÈo em fo
co sem distorção. Desse modo, é possÍvel traçar-se um desenho nÍ
tido dos espéclmes fósseis e medir com transferidor osivalores dos

referidos parâmetros.

Abrevi açõe s

a) Altura (A) - maior distância medida entre o umbo e o bordo

ventral.

b) Comprimento (C) - distâncià máxlma

posterior.

Ângulo e - ânguJ.o determinado pela

entre os bordos anterior

interseção das porções an
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terior e posterior do bordo cardinal da concha.

Ângulos o e o - formados pela carena umbonal ( conchas

simpli clcarinadas ) com as porções anterior e posterior do bor

do cardlnaf respectivamente. NEWELL (1942) chamou a atenção

para o aumento do valor de cr em função do crescimento d.a con

cha. Quando o ângu1o o é menor do que 90o, a obJ-lqtlidade é cha

mada "prosóc1ina"i se o valor é aproximadamente igual a 90o,

"áclina" e quando esse ânguIo é obtuso, recebe o nome de "opls

tócI1na".

Ângulos o' e o' - formados pela carena umbonal superior (con

chas bicarinadas) respectivamente, com as porções anterior e

posterior do bordo cardlnal .

Ângulo ô - formado nas conchas blcarinadas pelas duas carenas

uÍìbonais.

Ângulo ß - formado pela interseção do bordo cardinal com o

bordo posterior.

V. D. 
.- 

valva direlta.

V. E. - valva esquerda.

Vide Esquema 1.

e)

f)

s)

h)

1)



W

ESQUEMA 1

WW
EsouEMA ELUcrDATrvo Dos pRrNclpAls sí¡¡eoLos

E IÆDIDAS EIVPNEOqDOS IVO PRESENTE TRABA-HO
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BTVALVÏA

SUBCLASSE ANOMALODESMATA

ORDEM PHOI.,ADOMYO IDA

SUPERFAMÎLTA PHoLADoMYACEA GRAY, 1847

FAMÍLTA MEGADE SM]DAE VoKEs, 1967

cÊNERo - EERRAZTA REED, 1932

Fevrøzía caz,dinaLia Reed, 19 32

Est. I, fig. 1

Mate r1aI

Dois moldes internos de valva esquerda incompletos na porção

posterlor, mostrando parcialmente seus caracteres.

Dí agnose

Concha equivalva, tnequilátera com blco grande, tendo como ca

racteres essencialé fortes crlstas radiais, separadas por um si
nus mediano 1argo, fe1ções que permitiram situar os espécimes es

tudados no gênero Fewazía Reed. Os moldes disponÍvels não mos

tram os caracteres internos.

Dimensõe s

Espéc imes

N9 I
N92

Al t.ura

24,I nm

79 ,7 nm

Proce dên ci a

Espécime N9 l- - Profundidade de 3f m. Testemunho de sondagem do

poço l-Ic de Conchas, MunicÍpio de Conchas (SP).

Espécime Nq 2 - Profundj-dade de 3fr80 m. Testemunho de sondagem do

poço t-ïG de Conchas, Município de Conchas (SP).
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Fez,razia simplic íc az.¿nqta. l.(ezzallra, 195 7

Est,. I, flgs. 2 e 3

Material

Quat.ro moldes lnternos de valvas esquerdas.

Di agno se

1\ forru¡r tlô eouolra ê as lrrôs LlrIõ bôË råüIäls, r¡ëltclo cluas poo Le

riores e uma anterior, foram as caracterÍsticas consideradas para

incluir os espécimes em Ferrazia aimpLicícarínata MezzalÍra. Nos

moldes examinados, não foi possÍvel observar os caracteres inter
nos.

D1¡nensõos

E spé cimes

N9 I
N92

Nç3

N94

Procedência

Espécimes N?s. 1,

Al Cura

6.1 mm

5,8 mm

51 7 mm

611 mm

Comprímento

9,0 mrn ( inferÍda )

7,1 mm

7r9 mm

8r 4 mm

* n/c
67,77

BL,6 9

72,15

72,6I

3e4- Estrada R1o Claro- Ipeúna-Charque ada,

200 m da margem esquerda do r1o da

beça,Municfplo de Rlo Cl-aro (Sp).

Espécime NQ 2 - km 11 da rodovia Rio Claro-piracicaba, Municfpio
de Rlo Cl_aro ( Sp ) .

a

Ca
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Considerações sobre o gênero Feyrazía Reed

Uma das questões mals abordadas pelos autores em relação ao

gênero Fepy,azia é a variação no número de crist,as radiais.

Na dÍagnose origlnal de Ferz,azía cardinaLís, FEED (1932) deg

creveu o segulnte: "... o terço anterior da valva, entumecido, con

vexo, tendo quatro qullhas semel"hantes e equidistantes aguçadas.

mas mais baixas, curvando para a frente e tornando a margem angu-

losa e igualment.e separadas por vastos inter-espaços côncavos de

larguras idênticas, O terço posterior da concha, por trás da qui
tha principal suavemenÈe convexo, descendo pronuncj- adamente para

os bordos posterlor e dorsal e tendo uma quilha semel-hanÈe forte,
porém mais baixa e uma ouÈra mais fraca, mais curta, quase reta
formando inÈer-espaços côncavos mais rasos entre e1as. "

Nas ilustrações apresentadas nesse trabalho, porém, observa-

-se um espécíme (Est. 19, fígs. l--tc) com cinco cristas anterl-o

res e t,rês posterJ-ores, contrastando com o da fig. 2 da mesma es

tampa, que só possul quat,ro cristas anteriores e três posteriores.

MENDES (1962), notou variabilídade na ornamentação de E. car-
dinaLís na mesma associação. A esse respeito, o autor comentou

que na localidade de Ajapi (SP) "ocorrem lado a Lado conchas com

4 e 5 cristas anterlores e 3 ou 2 cristas posteriores" (p.50). Uma

situação similar. foi constatada no oõllto de Angatuba (SP) com a
presença de "espéclmes d.e apenas 2 cristas posteriores ao tado

dos de 3; as cristas anterj-ores variam em número de 4 a 6

ta é fraca) " (p.52).
(a sex

RUNNEGAR & NEWELL (L97I, p.35) na descrição dessa espécie sa

l-ientaram que as conchas são ornamentadas com 6 a 9 dobras angula
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res radlaís, uma d.as quais coincide com a crista unbónal poste

rior.

Com relação à Eerrazía s ímpLicí caz,inata Mezzal-lra, MmiDES (1962,

p.50) sugeriu tratar-se de uma espécie lndependente, devido ã sua

posição estratlgráfica na base da Formação CorumbataÍ, excluindo

asslm a hipótese de uma slmples varJ.ação. A seu ver, talvez, des

sa espécie tivesse evoluÍdo F, cardinaLis,

Convém lembrar que MEZZALIRA (1957) ampllou a distrÍbulção
vertical de F, cardinaLis, assinalando sua presença em nÍveis in
feriores daquela formação. Posterlormente, esse autor (1980) con

siderou F, cardinaLis e F, s imp Lieí earinata eomo fósseís comuns

na Zona Leínzía fz.oesi,

Os fatos mencionados não comprovam a conjetura de MENDES e

põem em risco a independência em questão; aliás, a varíação de

ornamentação do gênero é muito expresslva.

e proporção percentual A/C de Eexz,azia s impLicdcanínal;a Mezza

l-ira foi de 75? para um exemplar coletado no MunicÍpio de Cordei-

rópolis (SP). Os espécimes ora estudados apresentaram uma va-

rlação desse Índlce de 67r77È a 8L,698, com predomínânciê. em tor-
no de 728, portanto, próximo do valor determinado por MEZZALIRA

(L957, p.46-47).

Fenrazia sp.

MaÈeria1

Dois moldes internos
reita.

da valva esquerda e um molde de valva di
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Dlaqnose

concha pequena com sinus mediano mal definldo e com as prová

vel-s cristas na porção anterior, caracteres gue permltiram situá
-los com dúvídas no gênero Eeyy,azía.

Dimensões

E sp6 cime s

Nç1
N92
N93

Proce dênci- a

AI tura

2,2 mm

61 4 mm

4,7 mm

Comprime nto

4r5 mm

8,2 rnm

6,1 mm

z P,/c

48,88

78 t04

75,04

Espécime NQ I - km Il-

de Rio

Espécimes N9s. 2 e 3 -

Materl aI

da rodovla Rlo Claro-Piracj- caba, MunlcÍpio

Claro (SP).

Estrada velha Rio Claro- Ipeúna-Charqueada,

a 200 m da margem esquerda do rlo da Cabeça,

MunicÍpio de Rlo Claro (SP).

GÊNERo _ CASTßREL¿Á MENDES, 1952

Ca.etereLLa cf. C. gt,atdosa Mendes, I952

Est. I, fig. 6

Quatro moldes j.nternos de valvas direitas.
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Dlagnose

Os esp6cimes encontrados apresentam contorno curto e cordifor
me, com umbo prosógiro. A concha é entumecida na reglão umbonal,

bordo anterior convexo e bordo posterior sub-reto. Superfície or
namentada com finas linhas de crescimento. As caracterÍstícas ci
tadas, principaLmente forma da concha, permitiram incluir os bi
valves em questão nesta espécie. O esèado de conservação do mat.e

rial fóssiI impossibilitou o reconhecimento de outros caracteres.

Dimens õe s

Espécimes

N9 I

N92

N93
N?4

observaÇões:

AItura

7,6 mm

5r1 mm

4r4 mm

4,1 mm

Comprimento

8,6 mm

8r 5 mm

616 mm

5,2 m¡n

z x/c

BB, 37

60,00

66,66

78,84

Os Índices percentuais A/C referidos por MENDES

(L952, p.102) para C, gratiosa situam-se entre 72 e

768t entretanto, nos espécimes estudados, a variabi
l-idade é maior e os valores determinados estão com

preendidos entre 60 e 88,378

Pro ce dênc i a

Espécimes NQs. L a 3 - Profundidade 31,80 m. Testemunho de son-

dagem do Poço l-Ic de Conchas, MunicÍpio

de Conchas (SP).

Espécime NQ 4 - Profundidade 29,80 m. Testemunho de sondagem do

Poço ]-IG de Conchas, Munlclpio de Conchas (SP).
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CastereLLa cf. C. canaz,goi Beurlen' L954

Est. I, fí9.7

Material

Dols moldes lnternos incompletos: um da vaIva esquerda e ou

tro da valva direita.

Di aqnose

Concha de tamanho médlo a grande, inequilátera, cordiforme.

Presença d.e carena umbonal encurvada. SuperfÍcie ornamentada por

linhas de crescimento pronunciadas. Estes caracteres concordam

com os da espécie descriÈa por BEURLEN (I954a\ .

Dimensõe s

Espécimes Altura Comprimento

N? I (V.D.) 58 mm (inferlda)

N9 2 (V.8.) 34 mm (inferida) 36,5 mm (inferido)

P roce dênc L a

Espécime Ne 1 - Arredores de Piracicaba, Munlcfpio de Piracicaba

(sP).

Espécime N9 2 - km 7 da antiga estrada Rio C1aro-Pirac icaba, Mu

nicÍpio de Rio C1aro (SP).

Considerações sobre o gênero CastereLLa Mendes

Na opinlão de RUNNEGAR & NEWELL (197I, p.29), existe uma simi
Iaridade entre CastereLLa Mendes e Ples¿oegprineLLa Holdhaus e
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o espéclme de Castez,eLLa ? camargoi Beur].en llustrado por MEZZALf

RA (l-957, esÈ. 2, fig. 4) seria um exemplar esmagado de p, eayína

úa Holdhaus. E difÍcil averiguar a validade dessa asserção, pois
desconhece-se os caracteres j.nternos e a charneira dos espécimes

de C, camangoi, eLemento s j_mportantes numa análise comparativa.

Esses autores (op. cit.) tambêm sugeriram q:ue C. gnatíosq. e p.

cayinata seriam coespecÍficas, alegando que ambas ocorrem associa
das e são externamente semel-hantes (excel-o pela falta d.a carena

umbonal) . Para o pesquisador famil"iarizado com essa malacofauna,

entretanto, as diferenças entre essas duas espécies são bem pro

nuncj-adas, conforme se verifica nas descrições de MENDES (1952).

GÊNERO - ANGATABT.4 MENDES, 1962

Angal;ubía cf. A, coupez,esíoides Mendes, 1962

Est. II, fig. I

Mate r i a1

Molde e contramolde da val-va direlÈa ligeiramente deformados.

Di agnose

Concha de tamanho médio, inequilátera com umbo subanterior. Ca

rena umbonal reta e bordo anterior convexo. A fossiLízação defor
mou parcialmente a concha, tornando-a subquadrada. Ornamentação

consÍstindo de linhas de crescimento ligeiramente acentuadas.
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Dtmensões

Espécime

N9 1

Proce dênci a

Espêclme N? L -

Al tura

16 r 4 mm

Comprimento

25,4 mm

z A/c

64,56

Km 7 da antlga esÈrada Rlo C]aro -Piracicaba, Mu

nlcfplo de Rio Claro (SP).

Conslderações sobre o gênero Angatubia Mendes

RUNNEGAR e NEV'IELL (1971, p.35-37) consideraram Couperesia Men

des e Angatubia Mendes como sinônlmos de Pyz'anus Dana.

Na opinfão desses autores, Angatubía Mendes é externamente si
mil-ar a Pll ?d.mus Dana, exceto peJ-a falta dos dentes na charnej-

ra. No contexto, também acrescentaram que os desenhos de Angatu-

bía apresentados por MENDES (1962l, sugerem a existência de um den

te delicado do mesmo tfpo daquele presente em Pynamus anceps (=Cou

peresía anceps Mendes), mas o conhecimento da estrutura original

da charneira ficou prejudlcado, em conseqttência dos espécimes te

rem sl-do desgastados.

MENDES (op. cit. ) não fez qualquer referência a ÈaI feição;

aliásr os caracteres da charneira foran mencionados por este au

tor como diagnósticos para diferenclar Coupetesia de Angatubia,

que na localidade de Angatuba (SP) ocorrem lnclusive associados.

Desse modo, é conveniente numa lnvesttgação futura examinar

um número maior de exemplares de Angal;ubid Mendes e, se possível,
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observar atentamente sua morfologia interna para estabelecer uma

comparação mais mj.nuciosa com o gênero australiano.

Assl.m, no momento, serfa prematuro opinar sobre o assunto, com

base nas poucas informações disponíveis, insuficlentes para acel

tar ou quest.ionar a idéia apresentada, como prováveJ-, por RUNNEGAR

& NEWELL.

Na coleção estudada, um único exemplar foi atribuÍdo a essa

espécie, o qual apresentou um ângulo entre a carena e o bordo dor

sal da ordem de J-5o, pouco maior que o medido por MENDES (Lg62,

Þ.45), que foi de I0o.

O Índice percent.ual A,/C obtido no espécime é de 64,568, por-

tanto, bastante próximo daqueles encontrados por MENDES (op, cit.),
que variaram de 65 a 738.

GÊNERO _ PLESTqCTPRINELLA HoLDHAUS, ].9].8

PLe s io cypr,íne LLa sp.

Est. II, fig.2

Um único exemplar proveniente de Cordelrópo1is (SP), apresen-

tou características similares às do gênero acima. Trata-se de um

molde interno incompleLo da valva direlta, com 19,1 mm de eompri

mento, de forma aproxlmadamente triangular, umbo proemínente e com

uma carena umbonal posterior que se estende da extremidade do ug

bo até o bordo ventrâI da concha. Ornanentação externa ausen-

te.
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Proce dênc ia

Km 163 da rodovla Washington Lufs, Munfcfplo de Cordeirõpo1Ís
(sn¡ .

GÊNERo - E2I,DEAIISTE¿¿¡ MENDEs, Ig52

HoLd.haus ielLa eLongata (Holdhaus )

Est. I, fig. 8

Mate ri a1

Dois moldes j.nternos, urn da valva esquerda e o outro com as

valvas artlculares e abertas.

Diagnos e

Concha alongada,

ros, posteriormente

namentada com finas
desconhecidos.

O espécime N9 1

a carena umbonal se

apresenta o bordo

prolonga do umbo

posterior subarredondado e

até o bordo póstero-dorsal .

acentuado na porção antero-

lnequilátera, trapezoidal , com umbos prosógi

expandida. Charnelra angulosa. SuperfÍcie or
linhas de cresclmento. Caracteres internos

O espécime N9 2 possul um ângulo

-dorsal e est.rias mais pronuncladas.

Dimens õe s



Espécime s

Ne I (v.8. )

Nç 2 (Àrticulado)

Proce dênc i a

AI tura ComprÌmento

3215 mm

27,1- mm

27

* A/C

63,38

38, 37

20,6

I0r4

mm

nìm

Espécime Nç t - Arred.ores de pj.raclcaba, MunicÍpio de pÍracica

ba (Sp).

Espécime N9 2 - l{m 7 da estrada velha Rio Cl-aro*pi racl caba, Muni

cÍpio de Rio Claro (Sp).

ConsideraÇões soble o qênero HoLdhausieLla Mendes

MENDES (1952, p.95-971, ao propor o gênero HotdhausieLla, dna

mou a atenção para a simitaridade existente com Jacques.ía Mend.es,

distinguindo-o, contudo, por possuir umbo mais balxo, forma mais

alongada e vulva melhor delinitada.

O assunto também foi abordado por BEURLEN (1953b) e mais re-
cenfemente por RUNNEGAR & NEWELL (1971), que sugeriram considerá-

-Ios como sinônimos.

MENÐES (L952, p.96) notou uma particularidade lmportante: na

reglão do rio CorumbataÍ, Jacquesia não comparece na associação

em que participa HoldhausieLla eLongatd e sua posição estratÍgrá-
fica é mais elevada cerca de algumas dezenas de metros. Em prin-
cipio, o fato parece corroborar com a hipótese de BEURLEN (LgS3b).,

que HoLdhausieLLa teria sofrldo uma transformação para Jacquesia,

Por outro lado, RUNNEGAR & NEWELL (197I) citaram Jacquesia bTa

síLiensis (Reed) como fóssil comum na associação p¿nzoneLLa neotro-
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p¿dd (MENDESI e Jacquesia eLongatø (Holdhaus) como espêcie rara.
MEzZALIR.A (1980) também menclonou a ocorrêncla de ambas na dlstri
bulção da Zona PinzoneLLa neotropica (Reedl . Essa associação não

concorda com a suposlção supracitada.

É inquestionável que exÍste similarldade entre os dois gêne-

rosi entretanto, são necebsários parârnetros de comparação maÍs

exatos, que poderiam ser obt,idos com a apIlcação de anãIises esta
tÍsticas.

HoLdhausieLLa sp.

Materi a I

Um molde interno e contramolde da valva esquerda deformada e
um molde interno da vaLva dfrel_ta.

Diagnose

Concha de tamanho médio, subtrÍanguIar, inequilátera. Umbo

proeminente, voJ-umoso, apesar da deformação da concha. Carena um

bonal acentuada, que se prolonga desde o umbo até a extremidade
lnferior da truncatura posterlor da concha. O bordo posterlor é

quase reto e o anterior fortement,e convexo. Com base nestas ca-
racterÍstlcas, sltuou-se os espécimes estudados na classl-ficação
ac1ma.

Dimen sõe s



E spécime s

N9t
N92

Al tura

20 ,3 mm

14' 3 mm

Compri mento

20,6 mm

29

* A/c

69 ,4L

Pro ce dênc ia

Espécimes Nçs. I e 2 - Km 163 da rodovia Washington Lufs, MunicÍ

pio de Cordeirópolis (SP).

SUBCLASSE HETERODONTA

ORDEM VENEROTDA

SUPERFAMÎLIA CR.ASSATELLACEA FÉRUSSAC, T822

FAMÍLIA ASTARTTDÀE DIORBTGNY, L844

SUBFAMÍLTA PTNZONELLTNAE BEURLEN, T954

GÊNERO - ?INZONEL¿Á REED, 1932 em MENDES, t_952

Pinzonella cf. P. iLLuea Reed, l_932

Est. fI, ftg. 9

MaÈerial

Moldes e contramoldes de valvas direítas e esquerdasr perfa-
zendo um total de 11 espécimes.

Di agno s e

Concha pequena, subelÍptica, lnequivalva e acentuadamente ine
quIlátera. Umbo pequeno, arred.ondado e prosógLro. Carena unbo-



na1 obt,usa. Superffcie ornamentada

mento.

com finas l-inhas de

Comprlmento

5,9 mm

6,0 mm

619 mm

9,8 mm

5r5 mm

7,0 mm

7,3 mm

612 mm

Dirnensõe s

E spécime s

N9 I
Nç2
N93
N94

N95

Nç6

N97

N98
N99
N9 10

N9 11

Al t,ura

4,8 mm

3,9 mm

71 7 mm

5,2 mm

5.4 mm

51 0 mm

416 mm

7,1 mm

5,5 mm

5,6 mm

5,0 mm

30

crescl-

z A/c

81, 35

65,00

78,26

5!,02

83,63

78,57

76,7r

80,64

Pro cedênc i a

Espécimes Ngs. 1r2r4,8 e l0 - Profundldade 31,80 n. Testemunho

de Sondagem do Poço l-IG de Con-

chas, Munlcípio de Conchas (Sp).

Espéclmes NQs. 3 e 9 - Profundidade 30,50 m. Testemunho de Son¡ra

gem do Poço l-IG de Conchas, MunlcÍpio de

Conchas (SP).

Espécime N9 ? - ProfundÍdade 29,80 m. Testemunho de Sondagem do

Poço 1-IG de Conchas, MunicÍpio de Conchas (Sp).

Espécime N9 lL* Profundidade 31,00 a 31;50 m. Testemunho de Son-

dagem do Poço t-IG de Conctns, Mun:icÍpio de Oonchas (Sp).
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ConslderaÇões sobre o gênero pinzonella Fteed

As formas apresentadas são de pequeno porte e devldo à conser
vação precárla, não foi possíve1 observar outros caracteres. Há

na charnelra do espécime Nq 4, a presença de uma fosseta, não sen

do, porém, visíveis os dentes oblÍquos assina,lados por MENDES

(1952, p.75-77) r euando na descrição específica.

SUBCLASSE PTERTOIV1ORPHIA

ORDEM PTERTOIDA

SUPERFÃMfLIA AMBONYCHIACEA S. A. MTLLER, T877

FAMÍLTA MYALIN]DAE FRECH, 1891

GÊNERO _ AIVTERACON¿I.A TRUEMAN & WEIR, I-946

Anth?aconaia (?) nezzal,iz,ai sp. n.

Est, III, flgs. I e 2

1949 - Anthraconaia ? sp. indet. MENDES, p. 32-33, prancha II, fig.

Materi al-

Molde externo com as valvas articuladas e abertas.

Dl aqno s e

As caracteristicas observadas coincidem com as descritas por

MENDES (1949, p.32-33). ,'A concha é sub-oval , alongada, lnequi-
valva. A parte posterior é mais larga que a anterior (o que des

loca muito para trás do umbo a secção com a altura máxima) e obli
quamente truncada. O bordo dorsal_, no seu segmento pré*umbonal é

côncavo (fato especialmente notável na valva esquerda); a exten
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são desse segmento é de cerca de J,/4 da extensão total do bordo

cardlnat; o ângulo antero-dorsal é fortemente convexor' (est,. rIr,
fls. 1).

A presença da valva dlrelta completa permltlu complementar a-

guela descrição. O fato acima assinalado por MENDES, com respei

Èo ao bordo dorsal na valva esquerda, é também observado na val-va

dfrelta do exempJ-ar.

o umbo é relativamente pequeno, baixo, prosógiro, situado mais

próxlmo do bordo anterÍor. O bordo dorsaL subreto passa para a

porção posterior em ângulo de 25o (est. rrr, fig. 2).

Bordo anterior convexo, mais curto que o posterior e passando

em curva suave ao bordo ventral .

Ainda segundo MENDES, a presença de traços subparalelos na

porção post-urnbonaL do bordo dorsaL tndtca Ligamentos opisÈodéti-

cos alongados.

Na superffcle de ambas as valvas notam-se flnas linhas de cres

cimento, sendo que algumas delas são mais vislveis devido à pre

sença de substâncIa ferruglnosa. Os demais caracteres continuam

desconhecidos, impedindo uma identíficação mais precisa.

Propõe-se para o espécfme a deslgnação Anthz,aeonaía (?) nezza

Liraí, em homenagem ao Dr. SergÍo MezzaLíra, un dos mais bril"han-

tes entre os estudiosos da fauna permiana na Bacia do Paraná.

Dimensõe s

E spêcÍme

N9 I (V.D. )

Al" tura

15' 7 mm

Comprimento

33,5 mm

z A/c

46 ,86
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Discussão

A colocação desta concha no gênero Anthraconaid está baseada

no seu traçado inequilátero, na sua equivalvidade, maior altura
posterlor e umbo reduzido.

A espécie ora descrita assemelha-se à Anthz,aconaia subparalLe

Zø (Hind) do CarbonÍfero da fngLaterra, disùinguindo-se peJ_o tama

nho da concha e pela poslção do umbo, mais próx1ma da porção ante

r1or.

Procedênc 1a

Espécime Nq 1 - Arred.ores de Piracj-caba, MunicÍpio de piracica

ba (sp).

SUBCIJASSE PALEOHETERONDOTA

ORDEM UNIONOIDA

SUPERFAMÍLIA UNIONACEA FLEMING, 1828

? FÄMÎLIA PACHYCARDTTDAE COX, 196]-

GÊNERo - KrDoDrA cox, 1936

Kidodía cf. K. stockLeyi, Cox

Est. IIr, fig. 5

MaterÍaI

Vários moldes externos e contramoldes de valvas direitas e es

querdas.
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Diagno se

concha pequena. transversaLmente ovalada, lnequilátera, equl-

va1va, valvas moderad.amente convexas. Umbo pequeno, obtuso, pro

sógIro, quase termlnaL e no mesmo nfvel" da Llnha cardlnal-. Carena

umbonal fracamente definida, estendendo-se póstero-ventralmente a

partlr do umbo. Bordo cardinal levemente convexo, bordo poste

rlor ligelramente arredondado nos espécines peÇJuenos I sendo nos malores

obliquamente truncado na sua porção póstero-dorsal e anguloso na

porção pós tero-ventral- i bordo ventral subparalelo ao bordo dor

sal i bordo anterior convexo projetando-se l-evemente além do umbo.

Charneira sem dentes cardinais.

Dimensões

Espéc ines

N9 I

N?2
N93
N94

N95
N96
N97

N98
N99
Nç 10

N9 11

Nç 12

N9 13

N9 l-4

Altura

51 9 mm

4r4 mm

5,5 mm

5,5 mm

4,6 mm

5r4 mm

51 8 mm

5,7 mm

4r7 mm

4r9 rnm

4,6 mm

31 7 mm

41 8 mm

41 2 mm

Comprimento

10,9 mm

8,6 mrn

L0,2 mm

J-0, 3 mm

9,0 mm

10.0 mm

10,3 mm

10,3 mn

9,0 mm

9,0 mm

8' 5 mm

7r0 mm

8,6 mm

8r0 mm

z n/c

54,12

51,16

53,92

53,39

51,11

54,00

56,31

55,33

52,22

54 ,44

54,11

54,85

55, 81

52 ,50



Espêcimes

Ne 15

Nç 16

N9 17

N9 18

N9 19

N9 20

N9 2l
N9 22

N9 23

Pro ce dênc 1a

Al tura

51 0 mm

5,3 mm

4,9 mm

4r6 mm

4,2 mm

4,6 mm

4,6 mm

5r2 mm

7,3 mm

Comprfmento

9,8 run

9r B mm

9,8 mrn

8r B mn

8,0 mm

8,8 mm

8,5 mm

9,3 mm

13,0 mm

35

z A/c

5L,02

54,08

50,00

52 ,27

52,50

52 ,27

54,II
55, 91

56,15

Km 163 da rodovia Vlashington L.,uís, Municfpio de Cordeirópolis
(SP).

Considerações sobre o gênero Kídodia Cox

A espécie Kidodia stockLeyi foi descrita por Cox (1936) e ocor

re em grande abundância nas "Camadas Calcareous'r (Ecca ou Beaufort

fnferior) no distrito de Kododi do Território Tanganyka.

MENDES (1954) at.ribulu motdes internos e externos de bivalves
presentes nas camad.as Serra Alta do Paraná ao gênero Kidodia,

Na espécie Kídodia ? eûpa.nsd. Mendes, a forma da concha é "mo-

diolóide", a porção posterior ó mais a1ta, estreitando-se para a

parÈe anterior e não há sinal- de carena umbonal .

Nos espécimes estudados, entretanto, o traçado é ovalado, sen

do o bordo ventraL subparatel-o ã margem dorsal-t a altura cla col
cha não é maior na parte posterior e â carena umbonal, embora fra
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ca, é perfeitamente visível.

A conservação dos exemplares não é boa para observar pormeno-

res, mas os caracteres gerals permitem distinguÍ-Ios facllmente

da espécie paranaense e lembram as d,e Kídodia stockLeyi Cox.

INCERTAE SEDIS

GÊNERo _ BARB?SATA MENDES, 1952

Barbosaia anguLøta Mendes, 1952

Material

Dois moldes internos de valvas esquerdas deformadas (não figu
rados).

Dlaqnose

A concha é aparentemente subtriangular, oblfqua, estreita na

parte anterior e alargando-se posteriormente. O umbo é pouco proe

mlnenÈe, subanterlor. Carinação posterlor c1úpIice, com cÉlstas

divergentes, sendo a lnferior mals pronunclada. Os demais carac

teres encontram-se mascarados por lmpregnação de material possi-

velmente ferruginoso. Interessante observar-se que essa impreg-

nação é mais acentuada nos espécimes fósseis do que na rocha ma-

t-rlz.

Dfmens õe s



Es pé cime s

N9 I
N92

Altura

3mm

2I mm

Conpr lmento

7mm

25 mm

37

* A/c

58

84

P rocedênc i a

Espéclme N9 I - Km 7 da estrada velha Rio Cl aro-piracicaba , Muni

cípio de Rio Claro (Sp).

Espécime Ne 2 - Arredores de piracicaba, MunicÍpio de plracicaba

(sP)'

Considerações sobre o gênero Baybosaía Mendes

As razões para atrJ-buir os espécimes ã Barbosaía angulata Men

des, foram presença da carlnação dúplice posterior e forma obl_í-

qua (est. II, fig. 3 - retirada de Mezzalira (L957) ).

Com base na forma da concha de Baybosaid Mendes, RUNNEGAR &

NEWELL (I97I, p.57-58) pressupõem que o bivalve pertence à sub-

classe Pteriomorpha.

Os Índices percent,uais A,/C

que os indicados por MEZZALIRA

formação apresentada.

anotad.os são ligeiramente maíores

(1957, p.47-48) talvez devldo ã de

Barbosaia z,ouo í sp. n.

Est. III, figs. 3 e 4

Mate ri a1

Um molde externo da valva esquerda.
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Dlaqnos e

Concha pequena, subtriangular, inequilátera, estreita na pog

ção anterior. Carinação posterior dúpIíce, com cristas divergen-

tes. Bordo anterior curvo, fortemente convexo. Bordo ventral Ie

vemente convexo. A concha apresenta uma expansão aliforme na por

ção pós tero-superior . A ornamentação consiste dè llnhas de cres-

clmento subconcêntrlcas . Estruturas da charneira e marcas muscu

lares desconhecidas.

DÍmensõe s

Espé c ime

N9 T (V.8. )

A1Èura

10,5 mm

compr Lmento

18,7 mm

z t/c

56,!4

Dis cus s ão

A atrlbuição do espéclme ã. Baz,bos¿ia Mendes baseou-se prlnci-
palmente nos caract.eres diagnóstÍcos mencionados. A concha exter
namente assemelha-se à Baz,boaada gordoni Mendes, mas apresenta al
gumas caracterÍ stl-cas diferentes que permitlram a proposição da

nova espécie.

Na descrlção de Barbosada gordoní Mendesr o bordo dorsal é an

guloso e os bordos anterior e posteríor são desiguais, formando

entre si um ângulo e da ordem de 1400, ao passo que no espécime

estudado, o valor desse ângu1o é de 1540.

Em.B. goz,doni Mendes, o bordo posterlor é convexo e o seu ter
mo superior forma com o lnferior um ângu1o de cerca de 1400 e em

B. r,oæoi sp. n. essa medlda é de 1200.
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A espécle paranaense apresenta carenas dlvergindo entre sl-

cerca de 2Oo e a carena inferior forma com a porção posterior um

ânguto cujo valor é de 55o(concha prosócllna) ' En ã' r'oæoi sp' n"

o ãngulo ( ô ) formado peJ-as cristas é de I4o e a :car'ena umboña!

forma com a porção posterior do bordo cardinal um ãngufo (to) de

52o e em relação ã carena superior' o valor desse ãngulo (t¡') é de

3go.

Em B, gord,o¿l l"lendes, o umbo é submediano' pouco saliente e o

bordo anterior é curvo e pronunciadamente convexo e em B' roæoi

sp. n., a reglão umbonal é proeminente com umbo submediano' ele-

vando-se acima da flnha cardinal¡ o segmento antero-dorsaL é côn

cavo e seu comprimento corresponde a 2/6 ð'a extensão total do bor

do cardinal; o ângulo antero-dorsal é fortemente convexo '

o ânguIo formado pela carena umbonal e a porção anterior do

bordo cardinal é de t 8Oo em B. gondoni Mendes e, no caso em foco,

o val-or é de 1020, ou seja, aproximadamente igua1'

Na espécle descrita, o fndlce percentual e/C ê de 56'I4Z' ou

seja, ínfertor ãquele assínal-ado por MENDES, de 738' para a espÉ

cie do Paraná.

A espécie é dedlcada ao

xo, um dos pesquisadores que

de Rio claro (SP).

Dr. Mathias Gonçalves de oliveira Re

mais incentivou os estudos na região

P roce dên c 1a

Estrada velha Rio claro-Ipeúna-charqueada, a 200 m da margem

esquerda do rio da cabeça, MunicípJ-o de Rio Claro (SP) ' (fotos

)-, 2 e 3).
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Mendesia gen. n.

Est. TII, figs. 6 e 7

Dlagnose

Concha trapezoidal , estreita na parÈe anterlor, inequilãtera,
equivalva. Umbo proemlnente e subant,erlor. Carinação posterlor
dúpl1ce com cristas dívergentes. Ornamentação constituÍda por ti
nhas de cresciment,o subconcêntrlcas. Caracteres da charnel-ra e

outras estruturas lnternas desconhecidas.

Gênero tipo

Mendesia piz,acíeabensis sp. n.

Discussão

O gênero proposto lembra Maackia peJ.a sua. tnaqui lateralldade
e carinação dûplice. Apesar dessas similâridades externas, é pog

sÍvel dlstinguf-Ios, visto que em Maackía a conha é sublonga, J.ne

quivalva e com umbo anterior.

o gênero em dlscussão também assemelha-se à Banbosaia Mendes

pela dúplIce carinação e pela forma da concha, estrelta na parte

anterior e alargando-se posterlormente. No gênero descrito, en-

tretanto. não se observa uma expansão aliforme póstero-superior e

a obliqtlidade acentuada das carenas, dlagnóstlcos de Barbosaia Men

des.

A forma alongada com truncatura posterior bem como a presença

de uma carena bem marcada, sugerem ainda uma certa analogia super

flcial com HoldhausieLLa Mendes. A ausência de dúplice carinação
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e a l1nha cardinat angulosa ou subangulosa .neste úItimo gênero,
são caracterÍsticas que asseguram uma fácÍ1 dist.lnção do gênero
proposto. Devido aos novos caracteres, propõe-se para gênero a

designação de Mendesia, em homenagem ao profr,, Dr. Josué Camargo

Mendes, que multo se dedicou ao estudo da malacofauna do crupo
Passa Dois, contribuindo de forma expressiva para a paleontoLogia
nacional .

Mendesia píracicabensis sp. n.

Est. III. figs.6 e 7

Di aqno se

Aos caracteres genérícos descrit.os, devem ser acrescentad.as
mais as seguintes caracterÍstlcas específicas: bordo dorsar suban
gul0so e os segmentos anterior e posterÍor formam entre si um ân

gulo (e) de t 1700.

O bordo anterior convexo é mais curto que o posterior e passa

sem limite à margem ventral slnuosa. o bordo posteríor é obrÍquo,
subreto e truncado na sua porção inferior.

A concha apresenta dúplice carinação na porção posterior, sen
do a crista inferior a maÍs sar-iente. As carenas estend.em-se do

ápice do umbo ao bordo da concha em direção ventro-ana1 , divergin
do entre si num ângu1o (ô) variável enÈre 5 e 160.

A carena umbonar forma com a porção anterior do bordo cardi
nal um ânguto (o) de j 126o . a crista superior um ângu1o (o,) det l¡zo.
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A carena umbonal,. forma com a porção posterlor do bordo cardi

na1 um ângulo (r¡) de J 44o u a crista superior um ângulo (r¡') de

J 3eo.

Os valores do ângul-o (ß) formado pelos bordos posterior e car

dlnal situam-se em torno de I tOOo.

Caracteres internos desconhecldos.

Dine nsõe s

Espécines Altura

N9 l_

Nç2

(v.8.) 9,8 mm

(Articulada ) 10, 3 mm

Comprimento

18,5 mm

18,6 mm

z t/c

59, 89

55 ,37

Díscussão

A espécie descrita assemelha-se à Maackía contorta Mendes pe

1o tipo e disposlção das carenas umbonais, bordo anterior conve-

xo, bordo ventral, sinuoso e bordo posterlor subvertical .

Em M. contor¿d Mendes, a concha é maÍs alta na porção póstero

-medlana e a llnha da charnej.ra é reta, correspondendo aproxlmada

mente a 2/3 do comprírnento total da va]va, enquanto Mendesia pína

eicabensis é mals alta na porção posterior e a linha da charneira
I

é subangulosa ( i 1780 ), correspondendo ao comprinento total da

valva.

A espécie também pode ser comparada oom Barbosa,ia angwlata Men

des pelas caracterfsticas já discutldas; observa-se, contudo, que

em sua descrlção, MENDES (1952) refere-se ao "bordo posterlor con

vexo na porção inferior; o ângulo põstero-dorsal urn tanto projeta



43

do, formando uma expansão aliforme" (p.71), contrastando

bordo posterior subreÈo de M. piz,acicabensis.

Pelas conslderações apresentadas, trata-se de uma forma nova

para qual propõe-se a deslgnação especffica ð,e píraeíeabensis, de

rlvada da cidade de Plraclcaba (SP), en cujos arredores foi cole

tado o materiaL descrÍto.

P rocedênci a

Espécimes N9s. 1e 2 - arred.ores de Piraclcaba, Munlcfpio de pi-

racicaba (SP).

Mendesía sp.

Est.. II, figs. 6, 7 e I

Materlal

Molde lnterno de valvas articuladas, molde ínterno e contra
moLde de valva esquerda.

Di agnose

Concha inequllátera, equivalva. Umbo subanterior. Bordo an

terlÐr convexo. Carlnação dúpJ-ice na região posterlor. SuperfÍ-
cie externa ornamentada com llnhas de crescimento subconcêntricas.

Os dois fósseis apresentam-se fortemente deformados e parece

que a redução da alt.ura na porção posterior fol causada por esma-

ga¡nento na ocasião da fossilização.
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Dí mens õe s

E spé cime s

N9 I
N92

P roce dênc i a

Espëcimes NPs.

AI tura

91 8 mm

10, 3 mm

Comprimen to

l-8,5 mm

18,6 mm

* A/C

59,99

55 ,37

I e 2 - Estrada Velha Rio Claro-Ipeúna-Charqueada,

a 200 m da margem esquerda do rio da CabeçA,

Municfpio de Rio CLaro (Sp).

cÊNERo - RrocLAno¿ MEZZALTRA, rg57

RiocLaz,oa cf. ,?. Lefeotei, Mezzalira, i-957

' Est. II, flg. 4

ExÍstem alguns moldes internos e externos mal_ conservados, 1i
geiramente deformados, colhtdos em jazigos sltuados:

3.

Na estrada vel-ha Rio Claro-Ipeúna-Charqueada, a 200 m da mat

gem esquerda do ricj da Cabeça, Munícípio de Rio CLaro (Sp);

Km 163 da rodovia lrrashington Luis, Mr'ícÍpio de cordeirópohs (sp);

Ift Ìl- da rodovia Rio Claro-piraclcaba, Municíplo de Rio Ctaro
(SP).

A julgar slmplesmente pelo traçado, os espécimes lembram o gê

neto RíocLaz,oa Mezzal-j-ra i faltam, porém, outros caracteres dlag-
nósticos para auxiliar na identificação.

1.

t
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6. B IOE STR.A,TT GR.AF IA

Antes de díscutir o posj.cionamento da malacofauna estudada nas

biozonas conhecldas, convén considerar o panorama bloestratlgráft
co total da Formação CorumbataÍ.

HUENE (1928), fo1 o prlmeiro a reconhecer na região de Rio

claro a existêncla de dois horizontes maracofaunÍ sti cos distintos,
ao descrever os perfls geolõgicos ao longo das ferrovias de Ajapt
a Ferraz e de Batovl a Itiraplna. REED (l_932) estudou a coleção
de bivalves organlzada por FIUENE, sugerindo a seguínte distribui

ção:

Horlzonte superlor., (Camaquã) :

Anodontophoya sp. Pachgcardia neotropica Reed¡

Pachycøt,dia rugosa vat. oceidentaLis Reed,.

Horizonte inferlor (Aj api-Ferraz ) :

Fez,nazia candinaLie Reed, gen. et sp. n.i
PínzonelLa íLLusa Reed, gen. et sp. n.;
PínzoneLLa simiLís Reed sp. n.;
Myophor,íopeis bz'asiliezsie Reed;

M, cf . eatinata Blttnert
PLe s íocy prineLLa cayínaúa Holdhaus.

Em 1944, MENDES revisou a taxonomia das conchas em apreço, man

tendo, porém, o reconhecimento desses dois horizontes.

A prlmeira tentatlva de zoneamento deve-se a MENDES (1945); -
nesse trabalho, aparecem a Zona pínzoneLLopsís - Jacquesia e a Zo

na P¿nzoneLLa - PLesiocypníneLLa, correspondentes aos hÖrlzontes
lnferlor e superior de HUENE.
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A contlnuidade das pesq;lsas na regtão de Rio Claro possibili
tou a MENDES (1952) a proposlçäo de outros gêneros novos, tals co

mo¿ Coæesia, Coupez,esiq,, Ca.stet,e7,La, Naíødopsis " Roæoa, HoLdhau-

soeLLa e Barbosa¿a. O esquema bloe s tratlgráflco dlst,ingulu, então,
três zonas malacofaunÍs tica (em ordem descendente), a saber:

Zona PinzoneLLa neol;nopíca e Jacquesia byasiLíensis (superior)

Coupez,esia d,nceps (Reed); Jacquesía byasiliensis (Reed) ;

Naíadopsís LameLLosus Mendes; PinzoneLLa neotnopica (Reed) .

Zona PinzoneLla illusa e PLe sio cgpyine LLa carinata (média)

'CasteneTLa gnatiosa Mendes; Coapenesia ancep¡ (Reed)Mendes;

Coæesia mezzaLiz,ai ¡/tendes t Feyyazía cardinaLís Reed¡

HoLdhausieLLa eLongat,a (HoLdhaus) Mendes ¡ PinzoneLLa íLLusa Ræd¡

PLe sio cy pr'íneL La caz,inata lþIütaus¡ Roæoa conumbataiensís l"lendes i

Roæoa intz'igøn s Mendes¡ Tez,z.aia øequi|atenaZfs Mendes;

Zona Baz'bosaia anguLata e HoLdhausieLLa aLmeidai (inferior)

Baz,bosaia anguLaltd Mendes; HoLdhausieLLa almeidai Mendes.

As maLacozonas propostas por MENDES (op .ci.t. ) tiveram uma sig
nificação aproxinada de cenozonas, ou seja, estratos caracterj-za-
dos por uma determinada âssociação de fósseis, não se levando em con

slderação suas dist.ribuições verticais absolutas, Para o rseu co

nheclmento, o autor baseou-se na maior abundâncla <las duas espé

cies em cad.a caso.

A tdent.lficação de novos gêneros e espécies de bivalves por

MEZZALIRA (1957) | permitiu-lhe complementar a distribuição organi-
zada por MENDES (1952), com a inclusão nos nÍveis assinalados das

seguintes espécies:



47

Zona PinzoneLLa neotrop¿ca e Jaequeeia byasíLiensís
. Fenrazía caydinalis Reed, HoLdhausíeLLa sp., P¿nzoneLLa cf.p.
eLongata Beurlen¡ PLesioegprineLLa carinaúa Holdhaus.

Zona P¿nzoneLLa íLLuea e PLeeiocypyínelLa caz,inata

Leinzía fz,oesí ¡lendes.

Zona Barbosaía anguLata e HoldhaueieLLa aLmeidaí

Anthyaeonaía ? sp.i CastereLLa cf. C. eamangoi Beurleni Fey,?a.-

zía cardinaLís Reed¡ Feyrazía simpLic icarínata Mezzalíra¡ HoLd

hausieLLa eLongata Mendes; Leinzia fnoesi Mendes; pínzoneLla'cf..

P. ilLusa Pteeð, ¡ PLesiocypz,íneLLa cf.. P. caz,inata Hol-dhaus i
Rioclaroa Lefeoneí Me-zzaLlrai Tez,z,aia aequiLatenaZis Mendes.

Nesse trabalho, o autor dÍscutiu também a posição esÈratigrá-
flca dos gêneros HoLdhausielLa, Leinzia e Feyz,azia.

No contexto, convem lembrar que MENDES (1952) situou a ocor-
rêncla de HoLdhausíeLLa eLongata na Zona PinzonelLa íLLusa e ple-

siocyprineLLa caz,inata, correspondente ã parte média da Formação

Corumbataf.. Por outro l-ado, BEURLEN (1953b) registrou sua presen

ça num nfvel estratlgráfÍco mals elevado, referíve1 ao horizonte

PinzonelLa neotropica. MEZZALIR.ê, (op. cit.) constatou a associa-

ção deste gênero com Leínzia froesL, Banbosaia anguLata, pinzoneL

La iLLuea, etc., o que, na sua opinião, comprovaria que o llmlte
estabelecido seria mais amplo e abrangerla também o nfvel tnfe
rior da unidade. Assim, a dlstribulção vertÍcal- de HoLdhausieLLa

eLongata serla desde a zona Barboeaía angulata e HoLdhaueieLla aL

meídai até a Zona PínzoneLLa neotnopica e Jacques¿a byasíLiensis.

MEZ ZAI-,IRA (op. cit. ) também observou que o gênero Leinzia
teriormente asslnalado por MENDES (1949) na porção inferior

an

da
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formação também ocorria num nÍvel lnternediárío mais prõximo âpar
te basal . Com base em sua associação com Barboeaia anguLata, HoLd

hausielLa eLongøta, Caste?eLLa cf. C. camangoi, Fez'r,azia cardina
Lis, PínzoneLla cf.. P. ILLuea etc., MEZZALIR.A (rp. c4t. ) conside-
rou o lnterval-o de distribuição de Lë¿nz¿a desde a Zona Baz,bosaía

anguLata e HoLdhausieLLa aLmeidaí aEê a zona PinzoneLla iLLusa e

PLe siocypz,ineLLa cayinata.

Com relação ao gênero Ferrazía, incLuÍdo por MENDES (1952) na

Zona PinzoneLLa iLLusa e PLe s io cypz,ine LLa carínata, MEZZALIRA (op.

cil;.) concluiu que a despeito de caracterizar o nível citado, o

mesmo Èambém poderia estar presentê na base da formação.

A distribuição bioe s trati gráfica mais recente sobre o crupo

Passa Doís foi sugerida por MEZZALIRA (I980), que distinguiu di-
versas zonas fossilÍferas. Do' topo para a base seriam as seguin

tes:

FormaÇão Estrada Nova (=Corumbataí )

Z.ona,P ¿nzoneLLø ne o tz.opica (Pieedl

Zona Lycopodiopsis dez,by i Renault

Zona ï

Zolja P¿nzoneLLa ilLusa Reed

Zona II

zona GLo s sopteri s - SigíLLaria

Formação rrati

Zona III
Sit.uada entre 0 e 15 m do topo da Formação Irati
Desconhece-se seu conteúdo fossllífero.
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Zona Leinzia froeei Mendes

Sltuada entre 15 e 35 m do topo da referida formação.

Leingía fztoes¿ Mendes

Jacqueeia eLongata (Mendes )

Jaequesia aLneídai (Mendes )

CasteneLLa cf. C. camaz,goi Beurlen

Fez,z.a zia cardinaLis Reeð, n*

Eeypazia simp Lí ci c ax inata MezzalIra
PínaoneLLa cf. P. iLLusa Reed

P Le s¿o cAp?¿neLLa cf. P, cay,ínata Holdhaus

Rio eLaz,oa Le f eore i Mezzal-íra

Terraía aequíLateraZis Mendes

Baz,bo s aia angulata Mendes

Zona Baz,bo saia angulatd Mendes

Sltuada de 35 a 50 m do topo da referida formação.

? Anthnaconaia sp.

Leinzia f,roesi Mendes

Barboaaia anguLata Mendes

Jacquesia eLongata (Mendes )

Jacquesía aLmeidai (Mendes )

No quadro J., reproduzldo de MEZZAI_,IRA (op. cit.) t as zonas

em questão aparecen devldamente sltuadas em retação às unldades

l1toe stratigrãfÍcas .

Como a presente pesquisa está restrita à parte basal da Forma

ção CorumbataÍ, os jazlgos de superffcie (Eig. 2) localizar-se-
-1am em uma das zonas de MEZZALIRA (op. cit.): Zona Leinzia froe-
si I'lendes ou Zona Barbosaía anguLata Mendes. euanto aos nfveis
fossÍIfferos de subsuperfÍcle (poço I-Ic-Conchas) , pela sua dis
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tância verùical em relação ã base da formação, corresponderiam ã

Zona III (afossllffera) desse autor.

Nas amostras de subsuperficle procedentes do poço l-IG-Con

chas, foram identiflcados. CaltereLLa cf. C. gnatioaa Mendes, ¡'er

razia card,inaL¿s Reed e PinzoneLLa cf. P. íLLusa Reeð,.

com base nos parâmetros verticais (Fig. 1), os fósseis encon-

trados nas amostras do poço de Conchas (SP) pertencerlam à denomi

nada Zona III de MEZ ZAITI RÀ (op. cit. ), enquanto os bívalves des-

critos por MENDES (1949), em testemunhos do poço de Anhembl r si-
tuar-se-lam nas Zonas Bay'boeaia anguLata Mendes-Leinzia froesi l,4en

des.

Os diversos jazigos fossllÍferos estudados forneceram os se

gulntes tasa de blvalves: Az g atubía cf. A. couperesioides "Mendes,

Anthraconaía ? mezzaLi?a¿ sp. n,, Baz,bosaia anguLata Mendes, Bar,-

bosaia roæoi sp. n., CasteneLLa cf.' C. camargoi Beurlen, Feyyazia

e í mplicicaæína1;a MezzaLíra, Eey?az¿a sp.¡ HoLdhausíeLLa eLo ngatarMen

des, HoLdhausieLLa sp., Kododía cf.. K. etockLeyí Cox, Mendeeía pi
racicabensis gen. et sp. rì.r PLesi.ocipz,ineLLa sp., Rioclaroa cf .

R. Lefeorei Mezzalira, com ocorrêncla em maior número dos gêne-

ros Barbosaía, Ferrazia, Castere LLa.

Þevldo à composlção da malacofauna, os nívels correspond.eriam

ã Zona Leínzia froesi de Mezzalira (op. cit.), em que pese não te

rem sido encontrados Tez,r,aia e Le¿nz¿a. A esse respeito, convém

Iembrar que ME Z ZAI-¡I RA registrou a ocorrência do úItimo gênero, nos

jazigos do km 7 da antiga estrada Rio Claro-Plrac icaba, e do km

163 da rodovla lfashington Lufs, onde foran coletados diversos es

pécimes examlnados nesse trabal-ho. Por outro l-ado, encontrou-se

Anthraconaiø situada por MEZZALIRA na Zona Bar.bosaiq angulata l{en



des. Asslm, talvez fosse aconselhável reunlr
uma única com a deslgnação Zona Leinzia fz,oesi
ta.
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as duas zonas em

- Banbosaía anguLa-
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7. CORRELACÃO

Desde HUENE (1928), a associação de determinadas espécies de

Blvalvla em certos nfvels da Formação CorumbataÍ, tem atraÍdo a

atenção dos pesquisadores para 
.o estabelecimento de uma bioestra

tigrafla que permltlsse uma possfvel correlação estratigráfica nos

diferentes pontos do Estado de São Paulo, com extensão aos demals

estados.

MENDES Í952l, , mostrou-se cauteloso quänto à utiltzação de

suas cenozonas com este propóslto, comentando que "... a dlscrini
nação de zonas malacofaunÍs ticas aplica-se somente à règião estu

dada pelo menos até que se demonstre sua eventual validade em ou

tras áreas't (op. cit., p.471 .

Em São Pau1o, as blozonas P¿nzoneLla neotropica - Jacquesia

brasiLíensie e PínaoneLLa . í,lluaa - PLe sío cypr¿ne LLa carína

ta . têm siclo utilizadas para comparação da região da bacia

do corumbataí com outras áreas do Estado.

MENDES (19621 , estudando a região de Angatuba (sP), chegou à

concl-usão que o calcárlo oolftico em fósseis de l-amelibrânqulos

representava uma variação ecol6gtca da Zona PinzoneLLa iLLuea-PLe

eiocypnineLLa carinata' Em suas considerações sobre a comPosl-

ção do nÍvel fossllffero, o autor observou que não comparecem na

associação os gêneros PLesiocypríneLLa HoJ-dlnavs, Roæod Mendes e

Coupez,esia Mendes descritos na regJ.ão de Rio Claro (SP)i Por ou

tro lado, Angatubda Mendes foi tldo como restrito a essa área e

somente Faoalia Mendes serla comum às duas local-idades.

FÛLFARo (1964) iëlentificou a parte mêdia

Nova em Conchas e Anhembi e a parte superior
da

em

Formação Estrada

Bofete e Poranga
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ba, baseando-se nessas blozonas. Nos locats cltados, o autor

constatou a presença de Angatubia eoupez'eeioides Mendes, até rentão

conhecida somente em Angatuba (SP).

ÐA.LPONTE (1979), estudando as ocorrênclas fossiLfferas da For

mação corumbataf na região de Tambaú (SP), reconheceu dois níveis

fossilÍferos sltuados na porção superior dessa unldade e conflna

das ã zona PinzoneLLa neotropíca (Reed).

Assim, pode-se ad,otar, com as devÌdas reservas, tais biozonas

até o sul do Estado. TaJ- procedtmento não é apJ-icável ao Estado

do Paraná, onde, como sal-ientou MENDES (1954, p.771 , as espécies

estão associadas, ao passo quer em São Paulo, caracterizam cada

uma das d.uas zonas .

Por outro lado, a Zona Bav'bosaia anguLata ' HoLdhausieLLa aL'

meidai s6 é conhecida na região do CorumbataÍ e no Paraná

'sua ocorrência não fol- confirmada por outros autores, com exceção

de BEURLEN (I954a).

MENDES (1954) verificou que no Paraná, a Parte basaL da Forma

ção Estrada Nova (fácies serra Alta) caracte ri zava-se pela asso

ciação Maackía contorta. - Kídodia eæpansai BEURLEN (I954al contu

do, sugeriu que neste Estado a zona Barbosaiø anguLata - HoLd,hau-

sieLLa aLmeid.ai corresponderla aos horlËontes inferiores

desta fácies, representada pela fauna Irati Velho.

A fauna da part.e basal da Formação Coru¡nbataf é constituÍda

pot Angatub¿a Mendes, Anthz'aconaia ?, Banbosaia Mendes ' CastereL-

Zø Mendes , Fez'z'aada Reed, HoLdhausieLLa Mendes , Kídodda cox, Men-

deaia gen. n., PànzoneLLa Fceed, PLe e ío cgpz'inel La Hol-dJnaus e Rio-

claz,oa Mezzalira send.o' portanto, mais variada que a regÍstrada
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em sua fácles do Paraná, onde conhece-se apenas Baz,bosaia Mendes,

Kidodia Cox e Maacki¿ Mendes. Há, pols, dl-ferencÍação entre os

doLs estados, com exceção de Batbosaid Mendes e Kidodia Cox, co-
muns naa duas porções, o que torna precária a correlação entre es

sas fáunulas, até que se conheça melhor a composição das mesmas

no su1 do Brasll.
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8. CONSTqER-A,CÕES PALEOECOLÓGÏCAS

8.1 - Evl-dências Fornecidas pelas Estruturas Sedimentares

A anál1se paleoecológica não se restringe exclusivamente å,.par

te basal da Formação CorumbataÍ, porque o número de trabalhos es

pecÍficos é escasso; assim, consldera-se convenÍent.e apresentar

de uma manelra mais geral , os d.ados sobre a referlda unidade, na

turalmente dando mals ênfase às lnformações retativas à porção in

ferior.

As estruturas sediirentar€s da Forrnação Estrada Novatêm despertado in

teresse progressivo dos pesguisadores, a partir do estudo pormeno

rízado realizado por SALAMUNI (1963), com vlstas à sua aplicabili-
dade na interpretação ambiental .

No Est.ado de São Paulo, as pedreiras da região de TaguaÍ, cu

jas exposições têm sido referidas ã Formação Estrada Nova, revela

ram-se excepcionais no tocante ãs estruturas sedimentaresr as quais

foram descritas por SUGUIO et aLli (1974).

Posteriormente, PETRI & coIMBRÀ (1982) reexaminaram essas es

truturas e com base na sua abundância e sucessão estratigráfica,
teceram algumas conslderações sobre o ambiente gerador da formação

em questão.

Assim, os 'rteepes embrionárlos" presentes na base da pedreira

foram considerados como indicatlvos de planÍcle extensa, sujeíta

a exposições aêreas nas estações secas, sofrendo ressecamento de

seus sedimentosi taj-s áreas corresponderÍam a bordas de lagunas.

Com relação ãs estruturas encontradas na parte médla da pe-
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drelra, os autores comentaram que "as pequenas gretas sugerem anr

blentes de lntermarés e os calcárlos oolÍticos, com suas estratl-
flcações cruzadas, sugerem amblente Ínframaré, onde as estruturas

sigmóides e hummockys se formaram por ação de tempestades" (p.368).

No contexto, PETRI & FÚI-,FARO (1983, p.165) esclareceram que

essas fei-ções resultariam de flutuações prolongadas na pluvlosirra

de regÍonal não relacionadas a planÍc1es de maré. Em apoio à idéla,
menclonaram a ausência de fósseis narlnhos, com exceção dos fora-t

¡nlnf feros aglutlnados e ostracódeos, os quais, entretanto, não pg

dem ser considerados como indícios contradltõrios, em face da pos

sfbtlldade de adaptação desses organlsmos a ambient.es restritos.

8.2 - Evldências Fornecidas pela Geoquímica

Os estudos geoquÍmlcos também contribufram s igni ficatlvamente

na elucidação do paleoanbiente da Forrnação Estrada Nova.

SUGUIO et alii (1974) reall-zaram uma anállse isotóplca dos

calcárÍos oolÍtlcos das pedreiras de Taguaf. Os resultados obti
dos acusaram valores elevados de c13 (l-9,3 a 2,69 o/oo) e ð.e o18

(superiores a f 0150 a próxlmos de 4,0 o/oJ. Os altos teores fo
ram interpretados como indÍcfos de deposição em ambíente de águas

salgadas (marlnho ou lacustrino) relatlvamente agltado (Cl3) e su

jeito à evaporação lntensa (oI8).

Na bacia do paraná, RODRIGUES & OUADROS (1976) executaram uma

análise geoquÍmíca detathada, vlsando determinar a composição mi

neralógfca das argllas e teores de carbonatos e boro.

Os teores méd1os de boro (indicadores de paleossalj-nidades) en
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contrados para as formações do Grupo Passa Dols foram as se-

gulntes:

Com relação à Formação Estrada Nova, os autores (op. cit,) ex

pIÍcaram que os dados mÍneral-óglcos das argiJ.as, a diminuição da

paleossal inidade e o caráter mais arenoso para sudoeste, sugerem

a localização das áreas fontes nessa direção, assim como a exis

têncía de uma regressão de sudoeste para nordeste. Os altos teo

res de boro resultariam de condlções regressivas em anbiente de

malor evaporação, a qual tornar-se-ia maLs acentuada para nordes

te, na área de ocorrência da Formação CorumbataÍ, Essa idé.ia é r'rg

forçada "pelos teores mais elevados de carbonatos e pela distri-
bulção mais generalizada de montmorilonita ou de intere strati fica
dos" RODRIGUES & QUADROS (op. cit., p.372). AIém dlsso, também

observaram que nesta formação, o teor de boro aumenta da parte

média para o topo.

8.3 - Evidências Fornecldas pela Ma

8.3.l- - Em reJ-ação à sal-inÍdade

FoRMAçõES

BORO p.p. m

no Brasll meridional"
inclusive São Paul-o

BORO p.p.m
Varlações somente no
Estado de São Paulo

Fm. Irati
Fm. Serra Alta

Fm. Es t.rada Nova

10-162

30-85

31-364

20-40

67-8s

58-364

chama a atenção, desde logo, o fato dos bivalves estudados
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apresent,arem tamanho médio a pequeno, com exceção de .Castez,eLLa

eamargoí Beurlen e de Leinzía fz,oesi Mendes e L. giganted Mendes,

que atíngem medidas conslderadas de grande perte (30-40 mm).

KINNE (l-964) affrmou que os organismos marinhos sofrem redu-

ção no tamanho flnal nas áreas onde a sal-lnldade é significativa-
mente reduzida e o empobrecimento das faunas em água salobra, em

9era1, parece lndlcar decrésclmo na vltalldade global . RB4ANE (1934,

apad KINNE, op, eit.), apresentou casos que contrariam essa hipóte

se e na sua opinião, existe similaridade entre o fenômeno em dis
cussão e a regra de BERGMANN.

A expJ-icação fisiolõgica da referida lei se baseia no fato de

que o volume do corpo aunenta na razão cúbl_ca da dimensão llnear
ao passo que a superfÍ.c1e apenas na razão quadrada. A perda de ca

lor evldentemente é reduzida, ã medida que a área superficlal se

torna menor em reLação ao volune, o que acontece quando um animal

aumenta de tamanho.

Asslm, termodlnamlcamente é vantajoso que o homeotermo seja
grande, prlncipalmente nas partes mais frias de sua faixa ecológi
ca e quando a comlda ê escassa.

EISMA (1965) oferece lnteressantes consÍderações com referên-
ctas às caracterfstlcas apresentadas por Candiun edule como possi

veis reflexos às variações de sallnidade.

Para esse autor (op. eí,t., p.5L8-519), tanto a razão de cresci
mento, como a longevidade, são diretamente proporclonais ã salini
dade, conseqtlentemente , o t.amanho das conchas também é controlado
por essa relação. Em contraposição, outros autores (BATESON, 1BB9;

RÀUZER-CHERNEOUSSOVA, 1929, apud EISMÂ, op. cit. ) registraram di
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mlnuição do tamanho ¡nêdio em sallnidades extremas' Por conseguin

te, haveria decréscimo geral no tamanho em condições desfavorá

veisdehipoouhÍpersallnidade(LOPPENS,lg23apudETSMA'op'cit')'

Tais deduções, todavia, devem ser cuidadosamente em¡rregadas '

em vista dos seguintes aspectos adiclonais: 1) temperatura' subs

traÈo, gases dissolvidosr quantidades de nutrfentes' entre outros'

também interferem na razão de crescimentot 2) alguns animais são

bem adaptados a águas safobras, aproveltando ao máximo o Poten-

cial ecológico do ambiente e alcançando dímensões maioresi 3) nu

merosos gêneros atuaj-s contém espécies com tolerãncias variáveis

à salinidade; 4) é importante conhecer o comportamento natural

do animal no seu habÍtat antes de anallsar partes especificas do

mesmo sob condições de laboratório cuidadosamente controladas' por

vezes tão diferentes do ambiente normal do animal gue restringem

e impedem multos tipos de resPostas comportamentaís '

Assim, os resultados obtidos raramente podem ser aplicados

aos fenômenos como ocorrem na natureza. Em relação às formas fós

seis, as comparações tornam-se rnuito mais complicadas e subjet'í

vas pela própria dificuldade de correlacíoná- Ias a famÍlias' 9ên9

ros e espécies recentes.

Atribuíndo o tamanho das conchas ao fator baixa salinidade'

não se poderia expllcar que algumas espêcles tornaram-se mafores

em nÍveis mais elevados do Grupo Passa Dois. Assim, Parece que o

aumento relaciona-se mals a variações das condições anóxlcas' per

mitindo, em certos lntervalos, o florescimento da vida bentônica'

nem sempre bem desenvolvida (tamanho reduzido de certos taæa) '

É preciso consíderar que a temperatura pode modlficar (aumen
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tar, reduzlr e alterar) os efeitos da sallnldade e vice-versa, com

conseqllente alteração nos Limltes de tolerância dos organismosi as

slm. seus efelÈos não podem ser considerados dissoclados.

A temperatura, através daE correnteg de convecção, pronove a

ctrculação no melo e assegura o suprimento cont,f nuo de nutrlentes

e oxigênlo, lnfluenciando na dtstrlbuição anlmal . É diffciL, con

tudo, avaLiar as influências desse fator na razão de crescimento,

duração de vida, capacldade reprodutlva e dinâmicas intra e int,er

-especfficas (KINNE, 1963).

As varlações periódicas da temperatura podem causar estratifi
cação na coluna aquosa (uma camada superlor menor densa e urna l-n-

ferlor mals densa). lmpedindo parcial ou totalmente o intercâmbio

entre os nÍveis e conforme a intensidade do fenômer¡o, a biomassa

sofre oscj.lações. Assim, no Mar Negro, ond.e a estratificação é

permanente, toda a vida concentra-se nos nÍveis superiores, cons-

titulndo 10-158 do volume totaL, enquanto as camadas maís profun-

das, correspondentes a 85-908, são habltad.as somente por formas

anaeróbicas (ZENKEVITCH, 1963) .

Por outro lado, no Mar Cáspio a estratificação sa1Ína é fraca,

por isso ocorre circulação vertical nas partes mais profundas e o
decréscimo de oxlgênfo com a profundidade não é . tão pronunclado

como no caso anterlor. Em decorrência a essa atenuação, uma área

extensa do Cásplo ê ocupada por animais bênticos e a mal-or densi-

dade populaclonal concentra-se à profundidade de t0 a 25 m e abai

xo de 100 m, a produtívidade bÍológ1ca é restrita, sendo as re-
giões profundas habttadas por crusÈáceos e vernes (ZENKEVITCH,

r963).

Em face das parti cularldades discutídas, RUNNEGAR NEWELL
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(1971) consideraram apropriado adotar os mares Negro e Cáspio co

mo modelos nas deduções paleoambientals das Formações IratÍ e Es

trada Nova, respectivamente. As mudanças litológicas observadas

na passagem das duas formações, foram interpretadas como decorren

tes da mudança das condições de oxÍgenação do fundo,

Por outro lado, nos locais onde os bl-valves estão presentes, o

ambiente terla sido transicional para aqueles das camadas Teresl-
na e Serrlnha. caracterizadas por condições de águas muitos rasas.

Conquanto alguns autores lnterpretem o Serra AIta como depósi

tos de águas profundas, julgou-se procedente adnitir a suposlção

de RUNNEGAR & NE¡IELL (op, cit, ), de que a profundidade foí rasa

nesse perÍodo. Em abono a essa aceitação, é oportuno lembrar que

as fácies Paranapanema ou Serra Alta assemelha-se com o Irat.i (sç:

dlmentação de águas rêsas), do ponto de vista ambiental .

8.3.2 - Em relação ao substrato

Outro fator a ser considerado é a influêncla dos substratos

no rÍtmo metabólico e atividades dos organismos.

Os bivaLves estudados foram

gilosa ou argilo-sÍltica; logo,

de sedimentos depositadas ou em

zões de crescimento e atividade

enconÈrados em mat.riz s ÍLtica-ar-
pode-se deduzir que as partículas

suspensão interferirlam nas ra-

de filtração.

Estudos experlmentais realizados por PRATT & CAMPBELL (1956),

mostraram que o crescimento dos bívalves marinhos apresentava-se

retardado em sedÍmentos com alto teor silte-,argíla, Esses autores

relacÍonaram tal- fato com a necessidade freqllente de llmpeza dos

aparelhos de filtração dos animais, através da expulsão das subs
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tâncias lnorgânicas na forna de pseudo-fezes. TaI processo causa

ria un consumo adiclonal de energla, redução no tempo real de ali
mentação e perda de part.f culas potencialmente utilizáveis, devido

a uma seleção imperfeita, Os efeitos cumulativos dessas condições

incapacitariam os bivalves de exercerem as demandas do ambiênter,

de modo a manterem um crescimento normal, simultaneamente com as

demals ativldades bÍológicas necessárlas.

Por outro lado, em substratos de granulação fina, predominam

os sedimentívoros e todas as espêcles, principalmente os suspensí

voros, enfrentam o problema de sustentação.

Um dos métodos empregados pelos anlmais para sol-ucionar par-

cialmente esta dificuldade é conservâr a concha pequena, mantend.o

a razão superfl clerlvolume malor com lsso el-evando ao máx1mo o su

porte do substrato por unídade de peso do animal . Esse mecanismo

também explicarla o tamanho pequeno da maioria das formas.

8.3.3 - Em relação ã morfologla da concha

Convém destacar a presença de carenas duplas na maioria dos

espéctmes estudados. KAUFMANN (1969, p.N142) afirmou que a forma

e a morfologla lnterna da concha refleÈem as demandas ambient.aÍs

e são notavelmente simllares até entre bivalves renotamente rela
clonados que ocupam o mesmo nicho.

Dos experinentos que t,iveram por propósiÈo a pesquisa dos

canlsmos comportamentals dos bivalves, surgiram dois pontos

lnteresse, que poderão expllcar o signlftcado das carenas.

KAUFFMAN (op. eít. ) esclareceu que assj-m como nos bívalves ml

tiliformes, em multos arcóldes a presença de forte carena umbonal

mg

de
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e a máxlma convexidade localizada dorso-centralmente, desempenham

função lmportante no processo de allmentação. As duas felções ex

ternas promovem uma mel-hor canalízação da corrente na .superffcie

da concha, proporcionando um fl-uxo contfnuo de água llmpa, Indts-
pensável ã alimentação, resplração e remoção de produtos de excre

ção.

E oportuno também menclonar que TIiAYER (1974), refere-se a nu

culanÍdeos endofaunÍsticos bem adaptados ã vida em substrato lama

cento, que vivem parclalmente enterrados no sedimento, estabil"iza

dos por mej.o de carenas presentes no bordo posterj-or, o qual per-

manece aclma da superffcle.

A partir de tais ínferênclas, deduz-se que provavelmente, nos

fósseis em discussão, as carenas teriam uma função de estabiliza-

ção em un fundo mole ou orientação da concha para faciLitar a aLi

rnentação e excreção do ani¡nal

A presença de uma aurícula posterior alongada e a adjacente

reentrâncla marginal em muÍtas conchas pterídeas, também é proble

mát.lca e tem sido discutida pelos pesqulsadores.

STANT..,EY (1970, p.9I) r postulou que esses elementos morfolõgi-

cos auxlliariam na trajetória das correntes manipuladas pelos bi

valves, Impedindo a sua místura. Desse modo, a corrente exalante

seria expelida ã máxima distância possíve1 das áreas de entrada

da água.

Posteriormente, esse autor (1972) testou experimentalmente a

hÍpótese e os resultados alcançados nodificaram' em parte, sua

opinião sobre a dinâmica dessa at,ividade animal . STANLEY verifi
cou que durante a abertura das valvas para a operação de bombea
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mento da água, as correntes ambientais não são bloqueadas pela au

rfcula como se lnaglnou, mas defletldas ao longo do fluxo exalan-

te.

com base nos ensaios realizados, pode-se aùnitir que a aurfcu-

Ia do espécime atrlbuído à Baz,bosaía terla provavelmente essa fun

ção, garantlndo a eftclência metaból1ca do processo.

Em relação aos caracteres externos de Kidodía ? sp., poder-se

-ia conjecturar que a margem dorsal subreta, a linha da charnei-

ra relatlvamente longa e a curvatura da margem ventral evídencia":

ram um habitat de águas paradas ou de velocfdades baixas. As con

chas lisas, no entanto, sugerJ.rlam presença de pequenas correntes.

É diffcll .especular sobre o hábito de vida (se vlviam enterra

dos, seml--enterrados ou sobre o substrato) dos blvaLves em dlscus

são, pois se desconhece a morfologia interna das conchas.

Levando-se em consideração os dados apresentados por MENDES

(1952) , pressupõe-se que os gêneros Baz,bosaia, PínzoneLLa" PLesio

cypz,ineLLa e HoLdhausieLLa, com linha patlal simples, t.eriam hábi

to epibíont.e e Castev,eLLa, com sinus paliaf, teria hábito endobl-on

te, vlvendo possJ-velmente seml-enterrado. Segundo informação ver

bal de MEZZALIRA, a presença de linha pal1al aparentemente slm-

ples en Leinzía poderla lndicar tratar-se de uma forma flxa.

Todas essas considerações são precárias, porque não foram con

sideradas outras varlávels efetivas, devido ãs dlficuldades de se

detectar os seus efeitos sobre paleoassoclações malaqológícas.

A lnterpretação paleoecológlca é de certa forma genérica e in
completa, porque os elementos de um bioslstema ..são . interligados
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por uma rede complexa de influências de reclprocas. Ass1m, o Im-

pacto global causado pelas lnterações dos diversos fatores ambien

tais é maior que a soma de seus aspectos indlvtduais. As relações

entre os organismos e determinado processo ou grau de flut.uação

produzldo por um fator ecológÍco chave, podem ser váltdas somenÈe

para um dado local e sob outras condlções o resultado seria com

pletamente diferente.

8.4 - Relação Fauna/Paleo ambi ente

O paleoambiente do Grupo Passa Dofs tem suscitado as mais di

vergentes opiniões, sendo lnterpretado ora como marinho, ora como

Lacustre (ver a propóslto o quadro 2, onde estão relacionadas ¿Ii

versas hipóteses concernentes ã questão) ,

MENDES, um dos pesquisadores que mais estudou o assunto, me9

mo defendendo a hipótese de um ambiente não marínho, sempre tra-
tou a questão com cautela, admltindo, em l-963, a Possibilidade de

vlr a ser descoberto no Grupo um horizonte com fósseis marinhos:

"Alnda assim, o grupo não poderia ser defendldo como marinho pela

mesrna razão que não taxamos de marinho todo o grupo Tubarão, ape

sar dos seus vários nfveis de Íngressão marinha, ou estarÍamos

confundindo a regra com a exceçle. " (p.I92).

O principal argumento utilizado pelos autores que dê fende¡n a

orígem não marinha para o grupo é a ausêncla de lnvertebrados mg

rlnhos como corais, briozoários e equinodermos. em contraposição, a

presença de conchostráceos, carõfitas, restos de peixes de água

doce, al-ém de elevado grau de endemismo da malacofauna.

As pesquisas desenvolvldas por ZENKEVITCH revelaram que a dis
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WZZAIIRA ( 1964 )

LANDTM (1970)

QUADRO 2

Lago continental

Ausência,de,grupos marinhos.^
Us Delecrpodos reDresenÈan qenetos novos autoctones.
Assõcíaçãð de peläcÍpodos cõn fil6podes que são Àinais <le ãgua doce e com res
tos de plantas fòsseis.
Ðiversificação dos lane Librãnquios .

RIJNNEGAR E NEI^IELL
( 19 71)

Ausêncía de organisnos marínhos .

ambiente contiñêî tâl
Fo-rgaçáo Estrada Noya:". . .
amÞlente lacusEre c / deDo-
sicao ÈanEo abaixo conò a
cíña da zona de ondas -e;ocasíonalmente, anbiente
fluvial". (o-89)

SCITNEIDER et alii
(ï97 4)

EVIDENCIAS E /OU ARGTIMEÌÍIOS

"a es trutu¡a-rÍtnica da fácies Terezina, con alternãcia de 1ã¡ninas de siltitoe argllito não.se cgaduna em absoluro córn gmbientes s4lgados,'póäiã ãue a fro-culaçao da argila nao pernitiria a separação das fraçõei silÉe'ã argÍiã,,: ---
Estruturas sedimentares: fendas de dessecãção e peloáas de argiLa.
No Grupo Passa Dois não se config,.rra o qnaãro nornal de una tiansgressão.
Ausencia de grupos exclusivamenÈe marinhos.
Misturan-se profusqme4te_ aos anlqaís tronqos de lepidondendrãceos e de sitrros-
Rerma, 1m.pressges -de.f olhas_d,e G Lo s so-pte|:is e d.e Gøtgønoptez.ís e de penãs deYecopte?'is, aLem de imÞressoes de esfènofitas.

0s horizontes com bivalves-da Formação Estrada Nova, provavelnente forarn depositados en anbientes litorâ
199:9 9n algugs çasgs subaã¡eos. Eséa cgnclusão ã, çónirovada por ocorrênciaà exteasàs de ãsiiuturas sedlmenEares c¿racEellstlcâs de aguas rasas (areias oolÍti-cas, pelõtas-de argila e greËas de contracáo: MEN:DES' 19s4,-fie_. 8; 1967, f]s.-44; 51; SATAMIINI, 1963) e pélä seteção ¿íiEiãnciaÏ-ã;;-"ãi";-;;qããiár. ãireita dos bivalves mais conuns.

{ormaçãg Corunbataí: "As características litol6gicas e sedimentares da parÈe inferio¡ da unidade indicam
deposiçao.em anbiente n-arinho de ãguas gradatívamente nais rasas, 

"r "o.tdiçõ." climãticas redutoras. A por
çao sugerior é-resultado da deposição en ãguas rasas, en condiqões cliqãtiËas oxid.antes, sob a influênciã
Íî_TiM:_.9F trequentes avanços prggredacionais de sedinentação lirorânea. 0s calcárioé da parte 

",rperioiåpresenÈ¿rm abund¿mcla de estromaËolicos que, associados ã lânìínação flaser, oolitos e frapàntos de' con-chas' indican ambiente litorãeo de águas rasas, sob influência áe narés e dominado po. .it"r,"o" Èapetesde aigas".

Mesmos argumentos de MENDES .

Estruturas Sedimentares,
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t,ribulção e abundâncfa dos grupos de animals narinhos varlam em

mares de diferentes safinidades. "Assim, em mals de 7.000 espécies

recenseadas no Mediterrâneo (sallnidade média 35 o/oJ, somente

I.200 se encontram lgualmente no Mar Negro (sallnidade médta

:-go /ool e uma centena no Mar de Azov (sall¡ldade inédla 12 o/oo) (zEE

KEVITCH, 1956 apud DAJOZ, 1973).

No Mar Cáspio, o desenvolvimento quantitativo da vida é con

trolado prÍncipatmente pela salinidade e em função de sua varia

ção, da intensidade das correntes, tipo de substrato' profundida-

de e abundância de nutrientes, a biomassa sofre alterações, con-

forme se verifica a seguir (tabela 1).

TABELA 1

Salinidade Pro fundi dade Subs trato Biomas s a

2 a 3o/oo pequena só I ldo 2Oo s/m2

^ -o,J a I /oo 2a8m não sõl-ldo L2 q/m2

5 a go /oo I a 12 m só1ido 28 g/m2

to a Lzo / oo superior a 1I m sólido L24 g/mz

A dj.versidad.e nessa região é restrita e

sentam variedade são os peixes, crustáceos

mol"uscos, cujo endemismo é acentuado com a

e dezesseis espécies índfgenas.

os anlmais que aprg

e em menor extensao os

presença de um gênero
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os três grupos citados constituem ,608 de toclas as êspécies

(a1ta porcentagem da biomassa); na fauna faltam radíolários, co

rals, braqufópodes, qultons, escafópodes, cefalõpodes e equlnoder

mos, enquanto, foraminÍferos, esponjas, briozoários, gastrópodes

e muitos grupos de bÍvalves são pobremente rePresentados.

RUNNEGAR & NEWELL (1971) notaram caracterÍsÈicas semelhantes

na fauna do Grupo Passa Dols e atribuÍram o seu empobrecimento à

baixa sallnidader; apoiando a argumentação em dois fatos: (1) na

Formação Estrada Nova não foram encontrados braquiópodes, equino-

dermos e gastrópodes marinhos, o que indicaria tratar-se de um am

blente de água doce ou salobra e (2) número reduzldo de gastrópo

des, animais relatlvamente comuns em ambientes caracterizados por

aLta saLinidade, como na Laguna Madre.

Observa-se que o ambiente lagunar também é desfavorável à v!

da de muitos organismos marinhos, devido ã amplltude e freqüencia

da variação de sallnldade. Para exempllficar, na lagoa dos Patos

(RS) a sallnidade varia "dlurna e sazonalmente, de sftío para sÍ-
tio e do fundo para a superfÍcie. os valores mais elevados encon

tram-se nas águas de fundo da barra, onde a salinldade oscÍ1a en

tre oo,/oo e 30o/ooi na superfícte, não ultrapassa 2go /oo. Pr6xi-

mo à cidade de Rlo Grande, a sallnidade máxima das águas de fundo

já é de 2go/oo e a das águas superficials não excede a 17o,/oo. As

causas das variações parecem ser os ventos e as chuvas. No restan

te da lagoa, as águas são normalrnente doces (IÍmnicas a oligo-ha-

rlnas: ga /so 3o /c)r) " (MENDES, L984, p.252).

A distribuição dos organismos está condiclonada a esta varia-

bilidade; assim, no canal de acesso ã lagoa foram registradas pou

cas espécies de foraminfferos bentônicos tipicamente marinhos, mas
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nenhum foramlnlfero planctôn1co. Um pouco mals para o lnterlor,
desaparecem as espécies tipicamente marÍnhas e surgem os primei
ros espécimes de habitat, mfxo-hal_1no.

Na porção maj-s extensa da lagoa, ocorre predomínlo de tecame

bas. Também são encontrados osÈracódeos mals abundantes nas pro

ximidades da barra, além de diaÈomáceas e carõfitas (trtENDES, op,cit,).

No caso da malacofauna da Formação Corumbataf, é difÍcil_ ava

llar a variação dos componentes fÍsicos, utllizand.o-se excLuslva-
mer¡te a forma das conchas estudadas, pois, as mudanças dos carac-
teres morfológlcos não correspondem rigorosamente às osclláções

ambiental.s .

A adaptabilidade a uma área particular é o resul_tado de preg

sões seletívas conlfnuas; "os genes têm efeitos múltlpl_os e lnte
ragem entre sl, produzindo as gualidades da morfologia, físiologia
ou comportamento pelos quais são responsáveis. Assim, uma espé

cie poderá ser incapaz de seguir detaLhadamente as sltuações eco

lógicas às quais está exposta. Ao contrário, poderá ser forçada

a responder-Ihes, passando abruptamente de uma para a outra, das

séries bastante limitadas de sistemas genéticos equilíbrados que

thes permit.am ajustar-se às condições médias que encontra numa

porção considerável da área, Chegará a um ponto em que ela preci
sará mudar para outro complexo gênico, também do tipo euriplásti
co, para adaptar-se a outra região diverslflcada" (FOFD, 1980, p.39I

O modo de origem da fauna do crupo passa Dois també¡n ten sus

citado as mais diferentes explicações, mas em geral , atribul-se o

endemismo dos bivalves ãs fluèuações na salinidade, conquanto pos

sá ter influÍdo nlsso o fator paleogreogrãfíco.
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BEURLEN' em seus vários trabalhos (I953a, I953b' !954a,L954b1

I954e), sempre discutlu o caráter paleogeográfico da mal-acofauna.

Em 1957, o autor expllcou pormenorizadamente sua hipótese (sujei-

Èa a conflrmação), esclarecendo que a presença de gêneros marj.

nhos, Paz,aLLelodon, Edmondia e de braquiópode nas camadas Serra

Alta (ver dlscussão na p. 1I), asslm como ausência de rePresen

tantes de Plnzonellidae e Terralldae, corroboram com a suposição

de uma transgressão marinha com conseqllente emlgração de anÍmais

desse meio.

Em virtude deste evento e do grande volume de ãgua doce para

a bacia lntracontÍnental , durante a primelra fase, as águas perma

neceram separadas por e s trat.l flcação, gerando um ambl-ente sapropé

lico.

As condições reinantes impediram o pleno desenvol-vimento dos

animais marlnhos, que na época restringlram-se ãs regiões da ba

cia mals titorâneas. As correntes f l"uvlals trouxeram Para a ba

cia animais duJ.çaquicolas (CLarkecanis, PauLoeayis, Meosauruel¡que

viveram nos níveis superficiais da água.

Posteriormente, a estratiflcação da coluna aquosa alterou-se

até desaparecer completamente; três fatores contribufram para 1s

so¡ 1) contínuo afluxo de água doce; 2) intercâmbio restrito e

temporãrlo de água salgada; e 3) dtnlnulção ila profundldade da

bacia, devido ao processo de sedlmentação.

A redução súblta da salintdade provocou uma seleção rlgorosa

e apenas sobreviveram os organlsmos eurl-hafinos, os quais trans-

formaram-se rapidamente, dand.o origem à fauna de PinzoneLLa.

Em suas consíderações finais, o autor conclulu que "durante o



72

perfodo da Formação Corunbataf - camadas Serra Alta-Terezlna - ,

a fauna de PínzoneLZø apresenta um desenvolvimento contÍnuo. Em

parte, os poucos gêneros, princlpatmeîte P¿nzonel,La, HoLdhausielTa

e Jacquesia, desenvolviam-se de modo luxurlante. No llmlte supe

rl-or deste perÍodo, todos os representantes da fauna PinzoneLLa

extingulram-se súbita e slmultaneamente. Apenas o gênero Terv,aía

conseguíu sobreviver a este limlte, trans.formando-se em Tez.r.aiopsis

e produzindo novos gêneros de aspecto totalmente dlferent.es (OZi-

teíraia, Leínzía, Lepl;oterraia) nas camadas do Grupo Rio do Ras

tro. Não exlste cont.inuidade, mas uma ruptura surpreendente :€n-

tre as duas faunas" (BEURL,EN, op, cit. p.239). Assin, de acordo

com BEURLEN, todos os representantes desta fauna descenderiam de

tipos marinhos e, na sua optnião, poderlam ser correlacionados da

seguinte maneira:

HoLdhausieLLa e ,Iacquesí,a = famÍlia Solenomorphidae.

Caste?eLLa = f.amll-l a Edmondlidae.

Roæoa = famÍIia Pleuromydae .

Coæesia Naiadopsis = crupo Mytilacea.

PinzoneLLidae (PinzoneLLa e PLe s io egprine LLa) = famf l-ia Schízodon-

tidae.

Tev,raíidae (Terraía e Coupez,e sia)

Mendes (196I) afirmou que "não

possibilidade de ligação entre os

quios da Série Passa Dols, remota

(p.14).

= famÍlta Schizodontidae.

se pode, com efeito, afastar a

gêneros índfgenas de lanelibrân-
que seja com formas marinhasr'

Esta hipótese, contudo, só pode ser aceita, admitfndo-se
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origem mais tardla para o eventor talvez devido à invasão marinha

ocorrlda no perlodo de sedlmentação do GruPo Tubarão (Mm{DEs ' 1967).

No primeiro trabalho, este autor chamou a atenção para um pon

to lmportante: a necessidade de empregar corretamente os concei

tos na elaboração de uma teoría, ou seja, "não é lfcito confundír

-se orlgem da fauna com ambiente de sedimentação" (p.I ).

RUNNEGAR & NEViIELL (1971) também examinaram essa questão e con

clufram que a fauna Passa Dois parece orlglnária de uma fonte slm

ples, pols não há referências a espécies marlnhas.ou de água do

ce. No contexto, comentaram que MENDES (1954) e FRENGUELLI (1945)

ldentificaram o gênero PaLeonuteLa na Formação Rio de Rastror en

quanto que nos horizontes da Formação Estrada Nova, onde as cog

chas exibem uma melhor preservação, não são conhecidas formas de

água doce .

outros trabalhos que versaram sobre o conteúdo paleontolõglco

da Formação CorumbataÍ, contribuÍram para maior compreensão de

seu paleoamblente .

DAEMON (1974) integrou os dados palinológicos com os de fauna

e flora conhecidos nos Estados de São Paulo, Paraná e Santa Cata-

rina, situando-se dentro d.o s seus intervalos bioestråtígráflcos

estabelecidos anterlormente.

Em São Paulo' na Formação Corumbataf, o autor (op. cit. p.29ì.

menclonou a presença de Acritarcha sp. 525 atrtbulvel ao gânero

Cymatiosphaena. Os Acrltarchas são apontados corno de ambiente ma

rinho e pela ampla dlstribuição considerados planctônicos. A esse

respelto, DAEMON informou tambêm que 'rwrLLrAMS & SARJEANT (1966)

reportam formas não marinhas de Ptelstoceno do "Eng1lsh Mldlarid"
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(SARJEANT, não publicado) e do pos t-PIe lstoceno do sudoeste da

Austrál-ia (CHURCHILL E SARJEANT, 1962, 1963)".

Na apreciação sobre as condições paleoecológicas, o autor (op.

ciú. ) afÍrmou que I'durante o lntervalo Bioestratigráfico I,, a Ba

cla do Paraná passa por um cícIo sub-aquoso estável. Reflexos de

salinidade podem ser aventados para estes depósitos. contudo,

observa-se uma defasagem de tempo entre os ambientes refnantes a

Su1 , Estados de Santa Catarlna e Paraná e ao norte do Estado de

São Paulo. Enquanto a sul regist.ram-se Acritarchas e ao norte re
gistram-se oogônicos e caroflcófltas e na fase seguinte no Est.ado

de São Paulo passa-se a observar os mesmos Acritarchas registra-
dos ao sul" (p.40).

Outra importante contributção foi dada pelas estruturas bios-

sedimentares encontradas por FÛLFARO et a1l-1 (l-978) .na Formação

Estrada Nova, em testemunhos de sondagens rasas, efetuadas na re

gião de Laras, SP. Essa icnocenose caracteri zava-se pela presen

ça de dois grupos prÍncipais de traços: tubos verticafs, produzl-

dos por sedimentÍvoros e tubos em forma de U, construidos por se

dimentÍvoros ou suspensÍvoros.

A grande ocorrência de tubos verticals sugerlrlam condlções de

intermaré; já o predomÍnio de DipLocz'aterion paranaeneis n. sp'

(nomen nodum), assim como de outros tubos em U como ArenicoLdtee

sp,, seriam indfcios d.e zonas litorâneas, com nÍvel energético re

lativamente afto, em ambientes submetldos a agradação e degrada

ção do substrato.

Uma análise do conjunto de elementos obtidos nessa investiga-

ção, abrangendo estruturas físicas, blogênlcas e lltologla da for
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mação na área, na opinlão dos autores (op. cit' ) sugeriria "depo-

sição em regtão lltorânea em ambl-entes de lntermarés, sendo esta,

provaveJ-menÈe a gênese de grande parte dessa unidade estratigráfi

ca em São Paulo'r .

. Destaca-se alndar entre as sucessivas descobertas fossilÍfe-

ras referidas ã Formação Estrada Nova, a ocorrência de uma fauna

de ostracódeos marlnhos, assinafada por L,IMA & SUNDARAM (1982), na

reglão de santo Antônio de Platlna (norte do Paraná).

hformações adÍcionais relatadas por ZAINE (1980, p.58) escla

recem que: "os o s tracódeos lncl-uem Pelo menos cinco espéc1es, to-

dos pertencentes à sub ordem rodocopida e' apesar de pouco orna

nentadas, incluem seguramente o gênero Baírdía, tipicamente mari-

nho. Quanto aos foraminÍferos, são arenáceos' com formas uní ou

bilocufares, com alguns prováveis rePresentantes da famí1ia Sacca

minidae. os conodontes contam com Poucos exemplares em condlções

de ldentiflcação, porém se tratam de Gnathodont j-dae 
' possivelmen-

te associados aos gêneros GondoL.eLLa't.

Em São Paulo' nas proxlmidades de Conchas, soHN a RocHÀ-cAl4PoS

(1985) reglstraram a presença de o s t.raoódeos na porção superior da

Formação CorumbataÍ. Na opinião desses autores, as formas encon-

tradas representam tasa não marinhos. Espécies de Candona, Cypz'í

dopsis" Danuinula, HíLboltína?" WhippLeLLa? e outros gêneros IndÍ

cariam influênclas de água doce.

A paleoictiofauna do Grupo Passa Dols no Estado de São Paulo,

t.em sido estudada por RÀGONIIA (1978' 1984). No príme3-ro trabalho

(1978), a pesquisa concentrou-se na base do Membro Taquaral e, pos

terÍormente, a fnvestigação estendeu-se ã Formação Corumbataí ' No

segundo caso, mais relaclonado ao presente trabalho, os resulta
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dos collgldos reforçam a suposj-ção de um ambiente lacustre para

os sedl"mentos corumbataÍ, desde que "as exigências de vida dos

xenacantódios, bem como de outros peixes, cujos restos se thes as

socÍam como os crossopterígios e Palaeonlsci formes aumentam consi

deraveLmente a propensão quanto ao predomfnio de um paleoambiente

Iacustre (ampJ.o lago, ou l"agos) alÌmentado por rios de baixo de

cl-ive" (RAGONHA, l-984 p.131).

FCTLFARo (1970) detectou,com base na diferenclação faciológica

e faunfstica entre o Paraná e São Paulo, um alto estrutural situa-

do na área de Fartura (SP) e Carlópo11s (PR) . Segundo o autor, as

evidências apontadas sugerem que durante o Permiano, a BacÍa do

Paraná sofreu uma compartimentação com a lndividuali zação de duas

áreas: uma compreendendo a malor parte de São Pau1o, Golás e cen

tro-leste de Mato Grosso e a outra abrangendo os Estados do Para

ná, Santa Catarlna e sul" de Mato Grosso. o Ponto de límlte dabar

reira seria "coincidente a grosso modo, com a calha do rio Itara-

ré (elinhamento de Paranapanema) " (ZATNE' 1980' p.V) .

Recentemenùe, MELLO & sOUzA (1985), observando as diferencia-

ções faciológicas nas Formações Estrada Nova e Corumbataí, estra-

tigraficamente correl-acionadas, respectivamente, âs porções suI

e nordeste do Estado de São Paulo, sugeriu também una compartimen

tação da Bacia do Paraná durante o Permiano.

As duas áreas estaríam deLinltadas pela atual calha do Tietê

ã semelhança do ocorrído no rlo Itararé. Sob o ponto de vista da

fauna, essa compartimentação seria dlscutíveI, embora a1guns gêne

ros comuns ao su1 ocorram no nordeste do Estado e vice-versa.

Na análise da diferenciação faunístÍca, dois aspectos adiclo-

nais devem ser examinad,os: (1) as caracterÍsticas de una determl
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nada área afetam as dfferentes espécles de maneíras varladas. "As

dlferenças apenas parcfalmente podem ser explicadas pelas varla-

ções dos melos ffsicos de dlspersão, pois são o resultado de faÈo

res intrfnsecos, ou seja, de proprl-edades fisiotóglcas e psicoló-

glcas que permltem a cada espécie reaglr de um modo dlferente a

estas barrel-ras" (MAYR, L977, p.359) ¡ (2) "quando se anal-isa quan

tltativamente uma famffia, ou os membros de uma famÍIia local, des

cobre-se em geral , que cerca de metade a dols terços das espécies

apresentam varlação geográfica de um ou mais caracteres" (¡4AYR,

op. cít. ' p.201) .

Atualmente, pelos dados conhecidos, MENDES (1985) considera o

anìblente do Irati e Corumbataf paráIico, mas não marinho normal ,

pois não se pode negligenciar dois aspectos blológlcos: a intole-

râncla das carófltas e dos conchostráceos para as condições de sa

linldade normal e a composlção endêmlca da fauna.
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I)

9. CONCLUSÕES

A paucidade de trabalhos que versam sobre a parte basal da

Formação CorumbataÍ é notória, mas apesar desse fato' chegou-se a

algumas concfusões:

Na amostragem d.e subsuperflcie do poço t-IG-Conchas (sP), fol
possÍvel reconhecer quatro nÍveis fossilÍferos que, a julgar

pela distribuição vertical em.relação à base da formação, s1-

tuar-se*iam na Zona III de Mezzalfra (1980), a qual , entretan-

to, quando definida, correspondia a um íntervalo afossilÍfero.

Qs taæa presentes sáo z Casl;ez,eLLa cf. C. gz,atiosa Mendes ¡ Fer-

razia caz,dinalis P.;'eed, PinzoneLla cf. P. illuea Reei].

Nos jazigos fossilÍferos estudados, identi ficaram*se os seguin

l es taæd de blvalves z Angatuhia cf. A. couperes¿o¿des Mendes,

Anthz,aconaia ? mezzaLíra¿ sp. n., BøTboed.ia cf. B, angu\àta Men

des, Baz,bosaia z,oæoi sp. n., CastereLla cf. C. camargoí Beur-

Len, Fez,razia s impLi cicaz,ínata Mezzallra' Eez'razía sp., HoLd-

hausieLLa eT,ongata Mend.es' HoLdhausieLLa sp., Kidodia ;cf . K.

stoekLeyd Cox, Mendeeia pdz,acicabeneie gen. et sp. n. , PLeeío

cypz,ineLLa sp., RiocLaroa cf. R. Lefeureó Mezzalira. A compo

slção da maLacofauna permltiu sttuá-Ia na zona Leinzia froesi
- Barbosaia anguLata como aquí redeflnida.

3) Propõe-se novos espécimes:. Anthraeonaia ? nezzaLiraí sp. rr.r

Barboaaia z'oæoi sp, n. e Mendesía píz,acicabensis gen. et sP.

n., que vieram enriquecer o conÈeúdo malacofaunfstico da por-

ção basal da Fornação Corumbataf.

4) A associação mal acofaunl stlca, embora mostre tendência à redu

ção de tamanho indlvidual, oferece uma apreciável dlversldade
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(11 gêneros) .

Observou-se a predomlnâncla de blvalves com carena slmples e

dupla; no primelro caso, encontram-se os gêneros Angatubúa Men

dest Ca,sterelLa Mend.es, HoLdhauedeLla Mendes, Kidodia Cox, Pin

zoneLLa Reed e PLe e ioeypnine LLa HoJ-dhaus e, no segundo. os gê-

netos Banbosaia Mendes e Mendesia gen. n. i assim, provavelmen-

te trata-se de caráter adaptatlvo ao ambiente.

Ouanto ao amblente de vida dos taæa estudados, parece ter sido

cLrcunscrlto, mlxo-halino de águas rasas, turvas e mal oxigena

das em certos intervalos.

A anãlise taxonômica dos bivalves da part.e basalda Formação

Corumbataf revelou que a malacofauna é mais variada e contém

taæa alnda não registrados na fácies contemporânea 1sópica dos

Estados do Paraná e Santa Catarina.

constatou-se que somente os gêneros Barbosa¿a Mendes e Kidodda

Cox são comuns nas assocfações malacofaunÍsticas da porção ba

sal das Formações Estrada Nova (Paraná) e Corumbataí (São Pau-

1o). Assim, as biozonas propostas para o nordeste de São Pau

10 podem ser adot,adas com as devidas reservas para o su] do Es

tado; entretanto, o procedimento não é aplicável para o Estado

do Paraná, como já preconlzara MENDES (1952).

6)

7)

8)
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Fig. I
(N9 IG-759-I\ - Fernazía cardinaLie Reed, x 3,5 (aprox' )

MoJ. de interno da valva esquerda. 
l

Poço I-IG de Conchas, MunicÍplo de Conchas (SP). '"t

Ftg. 2

(N9 Ic-760-Il - Fer?azia símpLícicatinata Mezzalltat x 7 (aprox. )

Molde lnterno da valva esquerda.

Estrada Rio claro-rpeúna-Charqueada, a 200 m da

margem do rio da Cabeça, MunicÍpJ'o de Rio Claro (SP) .

Flg. 3

(N9 Ic-761-1) - Fez'razia símpLíe dcardnata Mezzal-ita' x 4 (aprox. )

Valvas articuladas. Mesmo jazigo.

Flg. 4 - Leinzia froesí Mendes, x 0,3 (aprox. )

Molde interno da valva esquerda.

Antiga rodovla Rto Cl aro-Piraclcaba, 7 km de Rlo

Claro (SP).

Flg. 5 - Tervq¿a o"qui)ot"raZis Mendes, x 0,5 (aprox. )

Molde lnterno de valvas articuladas.

Chácara Dedini, Bairro da Cruz Cafada, Munlcfpio

de Piraclcaba (SP).

Flg. 6

(N9 1G-?62-I) - CastereLLa cf. C, gratiosa Mendes , x 7,5 (aprox' )

Molde interno da valva esquerda.



Fig. 7

(tlç IG-76 3-I )

Fig. I
(Ne rG-764-r)

observações

Poço I-IG de Conchas, Munlcfplo de Conchas (SP).

CaetereLLa cf . C, camargoi Beurlen, x 1r5 (ap¡ox.)

Mo1de ínterno da valva direlta.
Arredores de Píracicaba (SP.

HoLdhausíeLla eLongata Mendes, x 3rI (aprox.)

Molde interno de valvas artÍculadas.

Km 7 da Est,rada Velha Rlo Claro-Pj-racicaba, Muni

cÍpio de Rio Claro (SP).

A redução das f igs. 4 e 5 foram feit,as das f lgs.

5 e 6 da estampa 2 de MEZZALIRA (L957).
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Flg. 1

(N9 rG-765-r)

Fig.2
(Ne rc-766-T)

F19.3

F1q. 4

Fig. 5

Fig. 6

(Ne rG-767-r)

ESTAMPA IÏ

Angatubía cf . A, coupez,esio.ides lqendes ' x 5 (aprox. )

Mol-de interno da valva esquerda.

Km 7 da antlga Estrada Rio Claro-PJ-racl caba, Mu-

nicfplo de Rlo claro (SP).

PLe sio eyp rineLLa sp., x 3,5 (aprox. )

Molde interno da valva esquerda.

Km 163 da rodovla V'lashington Lufs, MunicÍplo de

Cordeirõpo11s (SP).

Barbosaía anguLata Mend.esr x 0r5 (aprox. )

Mo1de interno da valva esquerda. Estrada de ro

dagem Ipeûna-Pedrelra Mondiní - Fazenda Carvalho,

Municipio de Rlo Claro (SP).

RioeLaroa cf. R: Lèfeure¿ Ì.lg,zzàll-r,a, x 0,5 (aprox. )

Molde interno.
Km. 163 da rodovia Washington Luís, MunicÍpio de

Cordeirópo11s (SP).

Idem, x 0,5 (aprox. )

Molde interno de valvas articuladas.

Me smo j azigo.

:

I

;

- Mendesía sp., x 3 (aprox. )



Molde interno das va]vas artículadas.

Estrada velha Rlo Claro- Ipeúna-Charqueada, a 200m

da margem esquerda do rio da Ca@a, MunicÍpio de

Río Claro (SP) .

rigs . 7 e I
(N9 IG-768-I) - Idem, x 4 (aProx. )

Mo1de interno e contramolde da valva esquerda.

Mesmo j azigo.

Fig, 9 - PínzonelLa cf. P. iLLusa, x 5r5 (aprox' )

Molde interno da valva esquerda.

Poço L-rc de Conchas, Munfcfpio de Conchas (SP) -

observações - A redução das ftgs. 4 e 5 fora¡n feltas das fÍgs.

1 e 2 da estampa I de MEZZALTRa (1957) e a da

fig. 3 correspondente ã fig. 6 da estampa 2 de

MEZZALIRA (op. cit.).
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Flg, 1 - Anthnaconaia ? sp. Ind,, x 1,5 (aprox. )

ContramoLde externo.

Poço 4, Anhembi, MunlcÍpio de Anhembl (SP).

i

Ftg. 2

(Nç IG-769-I) - Anthyaeonaia (?) nezzaLíraí sp. n., x2 (aprox. )

Contramol-de de valvas articuladas.
Arredores de Plracicaba, MunicÍpio de Pl-racica

ba (Sp).

Flgs. 3 e 4

(N9 IG-770-I) - Banbosaia roto¿ sp. n.r X 3,5 (aprox., 
,

Molde interno à valva esquerda e contramolde de 
)

valvas artlculadas

Estrada Rio C]aro-Ipeúna-Charquead.a, a 200 m da 
I

margem esquerd.a do Rio da Cabeça. I

'ì
r_{

F1e. 5 
]
)

(NQ Ic-771-11 - Xidodía cf. Il, stockLeyi Cox, x 7 (aprox. ) l

Molde interno da valva direlta. i

l

Km 163 da rodovla !\lashlngton Lufs, Munlcfplo de l

:

Cordeirõpo]-ts (SP) . :

Fig. 6

(Nç IG-772-I) - Mendesia pinacieabens¿s sp. n., X 3,5 (aprox. )

Molde interno da valva esquerda.

Arredores de Piraclcaba (SP).



r19. 7

(N9 IG-773-I) - Idem' x 4 (aProx.)

Molde de valvas articuladas.

Me smo jazlgo.
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Foto n9 I Aspecto da porção basal da Formação CorumbataÍ, próxi-

î: ""L:":::::-;;H":ä:::::"i: :ï;' *":,,i:''å'::i
gem esguerda do rio da cabeça, mostrando o primeiro J
vel fossilífero (altitude: 552 n).



Foto nQ 2 Aspecto
situada
nQ I.

geral da porção basal
a cerca de 6 m abaixo,

da Formação CorumbataÍ,
no mesmo local da Foto



Foto n9 3 - Detalhe da Foto n9
fero encontrado na

2, mostrando o segundo
região (altitude: 546

nivel fossilí
m).
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