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ABSTRACT

The article deals with a collection of non marine Pelecypods obtained at Angatuba,
State of Sao Paulo. The shells occur in a silicified oolite from Corumbatal-Formation
(Permian). The faunule is closely related to Pinzonella illusa - Pleeiocuprinella carinata
Zone from Rio Claro region. S. 1'., middle section of Corumbatai Formation. 0 of the
8 recognized species are common to that zone. The association contains: A nqaiubia
courperesioides Mendes, gen . et sp. n. , Favalia arcuata Mendes, gen . et sp. n., Casterella
qrtuiosa Mendes; Couiperesia camposi Mendes, sp. n.; Ferrazia cardinalis Reed : Hold
hausiella elangata (Holdhaus); Pinzonella illusa Reed : I' Terraia aequilateralis Mendes.
The first two mentioned species are the most abundant,

The association seems to correspond to an ecologic differenciation of the Pin zonella
illusa - Plesiocuprinella carinaia Zone assemblage and to be essentially of the same age.

The very satisfactory preservation (silicificat ion) of the fossils provided opportunity
to supply information on previous described species and for amendment of certain gen
eric diagnosis .

RESUMO

Descreve-se no presente artigo uma faunula de lamelibranquios nao marinhos pro
cedentes das proximidades da cidade de Angatuba, Estado de Sao Paulo. Ocorrern as
conchas em oolite si!icificado pertencente a Formacao Corumbataf (= Estrada Nova),
de idade permiana. A ussociaeuo relaciona-se fntimamente com a propriu da ZOlU1 P in
zonella illusa - Plesiocuprinella carinata da regiao de Rio Claro, S . P. , cstml.igr:lfica
mente situada nil. porcao media da Formacao Corumbataf. Das l; especies assinuludus .
6 ocorrem nil. referida zona. A composicao da faunula (: a seguinte: Angatubia couipe
resioides gen. et sp. n., Faualia armata gen. et sp . n., Casterella qratiosa Mendes', Cowpe
resia camposi sp . n., Ferrazia cardinalis Reed. Holdhausiella elongata (Holdhaus). Pin
zonella illusa Reed I' Terraia aequilaierolis Mendes. As especies mais abundantes sao
as duas releridas em primeiro lugar.

A associacao parece representar uma variacao ecol6gica da Zona Pinzonella illusa
Plesiocuprinella carinata I' a sua cronologla nao pode ser muito diversa.

A boa preserv ncfi o (silicificacdo) rlos earaeteres internes permil.i u a apreciacao de
particularidades descon hecidas ou pouco esclnrccidas de entidudes previnmente descritas
e revisao de diagnoses genericas. Aproveitou-se a oportunidude tumbcm para ernendar
a diagnose de Terraia Cox.

* Trabalho realizado com auxilio do CONSELHO NACIONAL DE PESQUfSAS.
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INTRODUQA.O

Em meados de 1961, 0 Sr. Jose Celso Favali despertou-me a ateneao
para a ocorrencia de oolito conchifero da Formaoao Corumbatai (Permia
no), no Municipio de Angatuba, Estado de Sao Paulo. Acompanhado dos
colegas Antonio Carlos Rocha Campos e Pedro Lagos Marques Filho reali
zei coletas numa das localidades fossiliferas proximas a cidade de Anga
tuba e executei algumas secoes geologicas, trabalhos esses levados a cabo
entre fins de 1961 e inlcios de 1962.

As ocorrencias de Iamelibranquios no municipio em apreco ja eram
conhecidas ha varios anos (Moraes Rego, 1936, p. 364), embora somente
agora a fauna seja descrita.

Localiza-se a cidade de Angatuba (altitude sabre 0 nivel do mar =
598 m.) ao norte da serra de Angatuba (=Palmital), constituindo 0 tal
vegue local 0 rio Guarei, afluente do Paranapanema.

o mapa geologico do Estado mostra que a faixa aflorante dos sedi
mentos paleozoicos tern a forma grosseira de urn J. Obviamente, 0 mer
gulho das camadas muda ao suI, passando de E-W para S-N. Angatuba
situa-se no ramo menor desse J, perto da genuflexao, e 0 mergulho regio
nal deve ser aproximadamente para 0 norte. Quem viaja, pois, de Itape
tininga para Angatuba acompanha praticamente a direcao das camadas.

Moraes Rego forneceu uma seC;ao geologica esquematica da serra de
Angatuba ate a serra de Botucatu, passando por Angatuba (1941, p. 90).
Na referida sec;ao, a serra de Angatuba, testemunho da serra de Botucatu,
oonstitui-se de rochas do Grupo Sao Bento, Arenito Botucatu capeado por
lava basaltioa, que cobrem transgressivamente, com discordancia angular,
o termo inferior do Grupo Passa Dois. A secao geologica que obtive da
serra de Angatuba nao concorda bern com a apresentada por Moraes Rego,
mas as evideneias aparentemente corroboram a ideia da transgressividade
do Grupo Sao Bento sabre 0 termo medic-inferior da Formacao Corum
batai, sob pequena discordanoia angular.

A tectonica da regiao de Angatuba, longe de ser calma, apresenta
problemas varies, ligados, aparentemente, as intrusoes, com falhamentos e
perturbacao do mergulho das camadas.

A cerca de 5 km. ao N. de Angatuba, no bairro dos Mineiros, ha uma
pedreira de diabasio, expondo, verticalmente, 15-16 m de urn sill aparen
temente intromisso entre a Formacao Corumbatai e 0 Arenito Botucatu.
Observei varios diques de diabasio, alguns dos quais ocupando fraturas
de falhas na serra de Angatuba. 0 Conselho Nacional do Petroleo assi
nalou poucos quilometros ao norte de Mineiros urn grande anticlinal, de
signado anticlinal de Carlota Prenz.
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Fig. 1 - Angatuba e adjacencias, com a loealizacao de jazigos de lamelibranquios
fosseis .

A rodovia federal BR-34, no trecho Itapetininga-Paranapanerna, corta
de viez (SE-NW) a serra de Angatuba (SW-NE). 0 perfil que vai do ri
beirao do Born Retiro ate as alturas do km. 218, permite observar boa
se~ao da serra. A sua estrutura e complicada por falhas e em varies pontos
a inclinacao das camadas mostra-se visivelmente perturbada. No km.
195,300 afloram as roehas da Formacao Irati, com as caracteristicas eon-
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crecoes de silex. Cerea de 4 kIn. adiante, observa-se 0 contacto entre as
rochas da Formacao Corumbatai e 0 Arenito Botucatu. Cerca de 7,5 km.
adiante, na descida oposta, observa-se novamcnte 0 contact o entre essas
duas Iormacocs, 0 us rochas du F orm 119:1o Irati ressurgorn nas alturas do
km. 217,5 da rodovia. E m ambos as casas , acima do Irati. oeorre boa ex
tensao e boa espessura d solo vermelho uparontemente oriundo da de
composicao do sill de diabasio. Os sedimentos da Formacao Corumbatai
constituem as fraldas da serra, aparentemente por toda a sua volta (0 que
alias nao se acha de acordo com a se9ao apresentada por Moraes Rego) e
tambem 0 plano sabre que se localiza a cidade de Angatuba.

A litologia da Formacao Corumbatai consiste principalmente em sil
tito arroxeado, ou variegado, bern estratificado, com frequentes ripple
marks e mud cracks e comum alternancia de silte com delgadas camadas
de argila; ocorrem tambem leitos intercalados de arenito (as vezes atin
gindo ] m. de espessura mas, em geral, delgados) assim como tres zonas
principais de silex (S1, S2 e S3 nas secoes), correspondentes a antigos leitos
de calcario substituido pOI' silica; a mais elevada inclui 0 oolito silicificado
conchifero. A espessura total de siltito exposto e estimavel em cerca de
50 m, * As secoes aqui fornecidas sao esquematicas e a altimetria foi feita
com aner6ide, podendo apresentar erros.

Embora 0 melhor dos jazigos fossiliferos desse oolite pOI' mim estu
dados soja 0 do Sitio do Sr. Manoel Pereira Primo (Bairro dos Buenos),
conhecem-se outros, como 0 da antiga Fazenda Monjolinho (hoje Santa
Terezinha) de propriedade do Dr. Ulysses Turelli, situada nil. rodovia es
tadual para Paranapanema, a cerca de 12 km. de Angatuba, logo a en
trada da fazenda. Ocorrem, tambem, lamelibranquios em oolite nas fral
das da serra de Angatuba, nil. rodovia de ligaeao entre Angatuba e a rodo
via federal Itapetininga-Paranapanema, cerca de 5 m. abaixo da base do
Arenito Botucatu. No primeiro jazigo mencionado, os f6sseis nao ocorrem
in situ mas em blocos esparsos no solo.

A camada conchifera e urn oolite silicificado, rico em lamelibranquios
e de espessura urn tanto variavel (5-20 cm.). Integra a terceira zona de
silex, a contar do talvegue e corresponde a mais elevada da regiao ime
diatamente ao redor de Angatuba. Tais zonas de silex tern papel imp01'

tante no relevo local, determinando patamares bern distintos. Somente a
terceira zona de silex, ao que pude constatar, apresenta estrutura oolitic a
e esse nivel de oolito parece ser freqiiente sabre boa area. Nil. se9ao ao Ion
go da rodovia federal Angatuba-Itapetininga, nil. descida para Born Retiro,
o oolito situa-se bern no contacto com 0 Arenito Botucatu, e fragmentos
do mesmo comparecem no conglomerado basal desse arenito. Os oolites
nao sao tao frequentes nil. Formacao Corumbatai do Estado de Sao Paulo
como na Facies Terezina do vizinho Estado do Parana (Mendes, 1954).
Referi previamento (Mendes, 1952, p. 56), entretanto, a ocorrencia de

* A perfuracao executada peIo Conselho Nacional do Petroleo em Carlota Prenz
atravessou 213 m de camadas da Formacao Corumbatai.
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o61ito fossilifero no km 291,5 cia rodovia Itapetininga-Fartura e nas VIZl

nhancas de Anhembi, correspondentes, ao que parece, a nivel estratigra
ficamente superior, em virtude de apresentar assooiaeac faunistica dis
tinta, similar a da Zona Pinzonella neotropica-Jacquesia brasiliensis da re
giao de Rio Claro.

Ocorre em Angatuba outro horizonte de larnelibranquios mais baixo.
o Sr . Jose Favali localizou-o a saida da rodovia estadual para Paranapa
nema, perto do ribeirao Grande, nas alturas da zona de silex indicada co
mo Sl nas secoes. Trata-se de uma delgada camada de arenito de graos
bem rolados com abundantes especirnes de Pinzonella illusa . Arocha tem
2-3 em. de espessura e as valvas isoladas dispoem-se dominantemente com
a convexidade voltada para 0 alto. As eireunstaneias indicam condieoes
de aguas movimentadas.

ARRANJO DAS CONCHAS NA MATRIZ: DISTRIBUICAO
RELATIVA DAS ESPECIES

As conchas ocorrem em um oolite silicificado, cuja espessura vari avel
oscila entre 5 e 20 em. a cur ta distancia. Ocorrem sob forma de valvas
separadas (rarissimamente conjugadas), com a convexidade dominante
mente voltada para cima. Nao se dispoem em perfeita concordancia com
o plano de estratificaeao. De permeio com um bom mimero de valvas quase
perfeitas, ocorrem inumeros fragmentos de conchas e conchas avariadas,
Ocorrcm muitas valvas de individuos jovens, estes pred ominantemente
onde abundam conchas fragm entares. 0 processo de fossilizacao foi 0 da
substituicao por silica. Dominam, na matriz, ooides esfericos, mas ha tam
bern boa porcentagem de o6ides elit icos. Os diam etros mais freqiientes
para os primeiros variam entre 200 e 250 micra, embora cheguem a al
canear a casa das 500 micra. Os o6ides eliticos chegam a medir 700 micra,
embora geralment e nao ultrapassem 300 micra.

A especie numericamente dominante e A ngatubia cowperesioides gen.
et sp. n. Menos abundantes, mas relati vamente bem representadas, oeor
rem Favalia arcuata gen. et sp. n. e Terraia aequilateralis Mendes. Caste
rella gratiosa Mendes, Cowperesia camposi sp. n., Pinzonella illusa Reed,
Holdhausiella elongata (Holdhaus) e Ferrazia cardinalis Reed sao subsidia
rias, sendo relativamente mais freqiiente a primeira mencionada. Tanto
Casterella como Holdhausiella apresentam-se com tamanho maior em com
paraeao com as da Zona Pinzonella illusa - Plesiocyprin ella carinata da
regiao de Rio Claro. Pinzonella apresenta-se com tamanho urn pouco me
nor.

As condicoes prevalecentes ao tempo da sedimentaeao do oolite foram
as de aguas agitadas, adverso, aparentemente, a vida dos jovens. A mo
vimentacao das aguas atesta-se nao apenas no carater oolitico da matriz,
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Fig. 2 - Em cima: se~ao na saida da rodovia de Angatuba para Guarel.
Em baixo: se~ao ao longo da rodovia de ligaeao entre Angatuba e a rodovia
federal Itapetininga-Paranapanema. 8 1 , 8 2 • 8 3 = zonas de silex; calef. =
zona calctfera; di = dique de diabasio; De = derrame de basalto; Fm.
Ct = Formacao Corurnbatat; Fm.B = Formacao Botucatu; F? = pos
stvel falha.
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como tambem pela disposicao das valvas, sempre isoladas, apresentando
injurias, e pelo elevado teor de fragmentos de conchas.

SIGNIFICAQAO DA FAUNA DE ANGATUBA

Nao insistirei no presente artigo sabre as evidencias de ordem paleon
tol6gica, litol6gica, etc. que indicam ambiente nao-marinho para os sedi
mentos do Grupo Passa Dois, de que a Formacao Corumbatai (= Estrada
Nova) constitui, no Estado de Sao Paulo, 0 termo superior. 0 leitor en
contrara discussao a respeito em alguns dos meus trabalhos anteriores
(Mendes, 1952, 1954 e 1961) e ainda nos mesmos esclarecimentos a respeito
da idade dos sedimentos (ora aceita como permiana), composicao litol6
gica, espessura e paleontologia.

A associacao faunistica do oolite de Angatuba inc1ui 8 generos diver
sos de lamelibranquios, dois deles sendo novos para a fauna da Formacao
Corumbatai, mas somente urn privativo (Angatuba) , posta que 0 outro
(Favalia) ocorre, tambem, em Rio Claro. Comparada com as associaeoes
da regiao de Rio Claro, aproxima-se muito, pela composicao, da ocorrente
no arenito que materializa a Zona Pinzonella illusa - Plesiocyprinella cari
nata, que ai ocorre na parte media da secao da Formacao Corumbatai
(Mendes, 1952). Ha entretanto alguma discropancia. Favalia e comum a
ambas, mas Angatuba nao foi ainda ali assinalada, enquanto Plesiocypri
nella, Roxoa e Coxesia nao aparecem em Angatuba. Seis especies em oito
sao comuns.

Deve-se ter em conta 0 fator ecol6gico; enquanto 0 arenito da Zona
Pinzonella illusa - Plesiocyprinella carinata indica aguas relativamente cal
mas, 0 oolite de Angatuba corresponde a urn ambiente de agitaeao. Nao
comparecem na associacao, porem, os generos J acquesia e N aiadopsis, que
na regiao de Rio Claro, juntamente com Pinzonella neotropica, constituem
a massa principal de uma coquina estratigraficamente superior, proxima
a base local do Arenito Botucatu. Pinzonella neotropica somente ocorre
em niveis elevados da Formacao Corumbatai e parece ter evoluido de
P. illusa. Ora, na associacao de Angatuba, 0 genero Pinzonella ainda se
representa por P. illusa e faltam, como se disse, os demais elementos ca
racteristicos da Zona Pinzonella neotropica - J acquesia brasiliensis. Em
suma, a fauna do oolite parece representar uma variaoao ecol6gica da Zona
Pinzonella illusa, nao se podendo atribuir-Ihe, entretanto, cronologia muito
mais recente (ou muito mais antiga) em vista da imutabilidade de P. ill usa
e de ainda 75% das suas especies serem comuns aquela zona.

Tal raciocicio corrobora a mencionada ideia de Moraes Rego de que
na serra de Angatuba 0 Grupo Sao Bento recobre transgressivamente a
parte inferior da Formacao Corumbatai.
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DESCRIQAO DOS LAMELIBRANQUIOS

Abreviacoes

altura

adutor anterior

comprimento

convexidade

valva direita

dente

Departamento de Geologia e Paleontologia cia Faculdade de Filosofia, Cien
cias e Letras da Universidade de Sao Paulo.

valva esquerda

fosseta

ligamento

musculo pedial

angulo umbonal

Deposiiorio - 0 material documentario acha-se depositado no De
partamento de Geologia e Paleontologia da Faculdade de Filosofia, Cien
cias e Letras da Universidade de Sao Paulo, sob os mimeros 7-943 a 7-979.

Procedencia - Todos as especimes descritos procedem (salvo esclare
cimento no decorrer do texto) de Angatuba, do jazigo do sitio do Sr. Ma
noel Pereira Primo, localizado no Bairro dos Buenos, cerca de 1,5 km. do
ribeirao Grande, a esquerda da rodovia municipal para GuareL

Angatubia, Mendes gen. n.

Diagnose qenerica

Concha suboval, inequilatera, eqiiivalva ou levemente inequivalva,
mais baixa posteriormente, com 0 umbo subanterior, saliente, reto. Ca
rena umbonal mais ou menos distinta. Ligamento peravineular, opistode-·
tieo. Ornamentaego consistindo apenas em linhas de crescimento.

Charneira delgada; 0 bico da valva direita encaixa-se numa fosseta
da valva esquerda. Linha palial integra (?).

Especie-iipo - Angalubia courperesioides Mendes, sp. n.

Discussiio - 0 contorno de Anqaiubia lembra rnuito 0 de Courperesia
(Mendes, 1952), que alias ocorre na mesma associacao. Di itinguem-s
pclos caracteres da eharneira, mas tambem externamente. As Courperesio:
sao mais eurtas, apresentam angulo umbonal mais agudo, umbo mais cen
tral, carena umbonal mais acentuada, sao menos obesas e rnostram orna-
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mentacao carac t eristica, constituida de costelas finas ou lamelas subcon
cent ricas .

Angat ubia courperesioides Mendes, sp . n.

Est. 1, figs. 2 e 3; fig. texto 3

Concha delgada, pequena, sub oval, levemente ineqilivalva, ineqililate
ral , afilada posteriormente, com truncatura an al. Valva direita men os
convexa que a esqu erda. Umbo subante rior, elevado, ret o, distando da
extremidade anterior cerca de 1/3 do comprimento total da concha. As
poreoes anterior e post erior do bordo dorsal unem-se form ando urn angulo
de cerca de 130°. 0 bordo anterior e convexo, passando em curvas sime
tricas para 0 bordo dorsal e para 0 bordo ventral. Bordo ventral mode
radamente convexo. Bordo posterior, cur to, subvertical. Carena umbonal
r eta, distinta, mas POllCO saliente, arredondada, Iorrnando com 0 bordo
dorsal um angulo de 10" ou POllCO mais, Ligamento paraviucular, opisto
detico, estendcndo-se por cerea da 1/2 da porcao post erior do bordo car
dinal. Ornamentaeao consistindo imicam ente em linhas de crcsciment o
bern marcadas. Pequena entreabert ura posterior. Obesidade maior caindo
na porcao an terior, como ja foi dito, rnais pronunciada na valva esquerda .

Charneira relativamente delgada. Na valva esqu erda, ocorre uma
fosseta sub triangular, cu jo api ce se localiza na altura do bico, e que serve
u. acomodacao do bico pequeno, mas saliente , da valva oposta. Abaixo
da ref'erida fosseta ocorre um a depressao moderada em que se aeomoda
um a calosida de da val va direit a situada imediatamente abaixo do bieo.
Impressoes mu sculares desconhecidas, mas ap arentemente mui t o leves.
Linha palial aparentemente simples.

Dimens6es em mrn.:

C A % AjC 1/2 Cv

E 19 12,5 66 7-942, Est. 1, fig. 2
E 16,5 11 67 2,5
D 16 10,5 65 2,0 7-943, Est, 1, fig. 3
E 14,5 10 69 2,0
D 13,5 9,5 73 1,7
E 13 9 69 2,0
E 12,5 8,5 71 1,2

Casterella Mendes, 1952

Emenda e euplementacso d diagnose qenerica

A diagnose original Ioi baseada em e pecimes proceden tes de Ri o Claro,
de pequeno tamanho (jovens 'f) cujas charneiras nao se achavarn favora
velmente preservadas. 0 material de Angatuba permitiu, entre tan to , escla
recer a morf ologia da charneira, mal interpretada naquela diagnose, quando
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Fig. 3 - Charneira de Angatubia courperesioides gen. et sp. n.; A - valva direita;
B - valva esquerda.

c
Fig. 4 - Charneira da valva es

querda de Casterella
gratiosa Mendes.

Fig. 5 - Charneira da valva di
reita de Casierella gra
tiosa Mendes.

Fig. 6 - Charneira da valva direita de Favalia arcuata gen. et sp . n .
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se descreveu a charneira como "sinuosa, edentelosa, comportanto, porem,
na valva esquerda uma leve saliencia alongada, abaixo do apice do umbo,
que se acomoda numa depressao rasa da valva contraria", (Mendes, 1952,
p. 100.)

Com efeito observa-se nos especimes de Angatuba que ambas as char
neiras sao mais espessas nas imediacoes do bico, porem na charneira da
valva esquerda (fig. 5), imediatamente atras do bico, ocorre, uma fosseta
alongada, obliqua, pouco profunda que serve a acomodaeao de uma pro
jec;ao odont6ide da charneira da valva direita (fig. 6). (0 que parecia ser
nas valvas esquerdas dos especimes de Rio Claro uma saliencia alongada
corresponde, em realidade, a margem interna calosa da fosseta.)

A comissura ventral e sinuosa e a entreabertura posterior muito acen
tuada, indicando a existencia de sifoes bem desenvolvidos.

A charneira da Casterella aproxima-se bastante da de Ferrazia, espe
cialmente a da valva esquerda.

A argumentacao de Beurlen (1954 a) sabre 0 parentesco do genero
Casterella para com Edmondia carece de base em vista da presence de um
sinus na linha palial daquele genera e a discussao da charneira prejudi
cou-se, igualmente, em vista dos novos pormenores.

Casterella gratiosa Mendes

Est. 2, fig. 1; figs. texto 4 e 5

Na associacao do oolite de Angatuba os espeeimes de C. gratiosa atin
gem 0 maior tamanho ate agora conhecido no Estado de Sao Paulo para
a espeeie. Beurlen referiu com duvida a especie C ? camargoi Beurlen ao
genera Casterella, no Parana (Beurlen, 1954 a, p. 16, fig. j.), que atinge
tamanho ainda superior. (Cerca de 70 mm. a julgar pela ilustraeso.)

Dimens6es em mm.:

E
E
E

C
55
50
40

A
43
36
33,5

%A/C
78
72
84

112 Cv
18,5
15.5
13 7-949, Est. 2, fig. 1

Cowperesia Mendes

Suplemenuuiio a diagnose qenerica - Na diagnose de Cowperesia, por
lapso, nao houve meneao ao tipo do ligamento. 0 ligamento e paravin
cular, opistodetico e curto.
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Courperesia camposi Mendes, sp. n,

Est. 1, fig. 1; Est. 2, fig. 3

Concha pequena, de contorno similar ao de C. anceps (Reed). Carac
teriza-se pela ornarnentaoao constituida de lamelas finas subconcentricas,
em vez de costelas, e pelo fato da carena umbonal formal' com 0 bordo
postero-cardinal urn angulo de cerca de 15°, maior que em C. anceps. (Vide
Reed, 1935, e Mendes, 1952). Falta-Ihe ainda a tendencia a Iormaeso de
uma cauda. Os demais caracteres concordam com os do genero. Ocorre
na valva esquerda urn dente delgado, baixo, radial, que guarnece peste
riormente a fosseta.

Dimensoes em mm.:

C 1/2 E A %A,C U
E 13,5 10 74 1250

E 11 1,5 8,5 77 1250

E 11 8,5 77 1250 7-950, Est. 2, fig. 3
D 10,5 7,5 75 125° 7-951, Est. 1. fig. 1

Os especimes nao alcaneam 0 tamanho das Cowperesia de outros ja
zigos do Estado de Sao Paulo.

Discussiio - A unica outra Cowperesia conhecida que lembra C. cam
posi e C. anceps (Reed), mas a distinC}ao como foi assinalada na diagnose
e facil, principalmente pela ornamentacao. Dedico a nova especie ao Pro
fessor-Assistente Antonio Carlos Rocha Campos, do Departamento de
Geologia e Paleontologia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da
Universidade de Sao Paulo, que acompanhou e auxiliou nos trabalhos de
campo durante a preparacao deste artigo.

Favalia Mendes, gen. n.

Diagnose generica

Concha alongada, com diametro pequeno, ineqiiilateral, afilada pos
teriormente com 0 umbo pouco volumoso, relativamente baixo, subante
rior, prosogiro, Carena umbonal mais ou menos configurada; ligamento
paravincular, opistodetico. Superficie ornamentada apenas com linhas de
crescimento. Charneira edentelosa, sinuosa. Demais caracteres internos
desconhecidos.

Especie-tipo - Favalia arcuata Mendes, sp. n.

Discussiio - Favalia cvoca Rioclaroa lejeorei Mezzalira (Mezzalira,
1957) cia Ionnacao Corumbatai que possui a mesrna forma afilada, semi
elitiea: distingue-se dela, entretanto, parser prosogira, em vez de, opis
togira e pol' nao aprcsentar a carena urnbona l encurvada, com a concavi-
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dade voItada para 0 bordo dorsal, nem 0 bordo ventral tao convexo. In
felizmente desconhecem-se ainda os caracteres internos de Rioclaroa; nao
se pode afastar a hip6tese de que Favalia deseenda dela. 0 horizonte em
que ocorre Rioclaroa parece ser estratigraficamente inferior (Zona Barbo
eaia angulata e H oldhausiella almeidai).

Especimes atribuiveis a esta nova forma jli haviam sido pOI' mim co
letados no Municipio de Rio Claro (Zona Pinzonella illuea - Plesiocypri
nella carinata) , onde sao relativamente raros, mas a sua divulgacao e feita
somente agora.

A designacao do novo genero euma homenagem ao geologo Jose Celso
Favali que me chamou a aten(}aO para as ocorrencias fossiliferas de An
gatuba.

Favalia arcuata Mendes, sp. n.

Est. 1, figs. 4-6; fig. texto 6

Concha delgada, de tamanho medic , eqUivalva, inaqililateral, semi
oval, curva na regiao ventral, afilada posteriormente. Umbo moderada
mente alto, pouco volumoso, subanterior, pros6giro, localizado a menos
de 1/3 da extremidade anterior. 0 lingulo que os bordos anterior e poste
rior formam entre si varia de 145° a 155°. Bordo anterior convexo, oblique,
passando em curva forte ao bordo dorsal e, em curva mais suave, ao bordo
ventral. ltste varia de sub-reto, nos [ovens, a moderadamente convexo
nos adultos; leve ou pronunciadamente sinuoso na poreao modiana. Bordo
posterior muito curto, obliquo, levemente convexo, unindo-se ao bordo
ventral em curva muito forte. Carena umbonal em geral bern configurada,
reta, arredondada, formando com 0 bordo dorsal urn lingulo de cerca de
10°. A obesidade maxima da concha ocorre na porcao subanterior. 1:;.''1
nula mal configurada nos [ovens: nao perceptivel nos adultos. Escudo
muito estreito, com extensao equivalente a 1/3 do comprimento da concha.
Ligamento paravincular, opistodetico, curto.

Ornamentaeao .consistindo apenas em linhas de crescimento bern mar
cadas . '

A charneira e edentelosa, sinuosa. Os demais caracteres internos sao
ainda desconhecidos.

Dimensoes em mm .:

C A % A/C 1/2 Cv % Cv/C Procedencia
D 31 12,5 40 3 19 Angatuba
E 29,5 12 41 Ajapi, Rio Claro
E 27.5 12.5 45 Ajapi, Rio Claro
E 27 11.5 43 Ajapi, Rio Claro
D 26 11 42 2,8 22 Angatuba 7-954 , Est. 1, fig. 4
E 22 9 41 2 (jovern) 27 Angatuba 7-!J56, Est. I, fig. 5
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Obser(la~oes - Os especimes de Rio Claro fornecem, ern geral, valores
maiores para 0 Indice da altura sabre 0 comprimento.

Ocorrencias - Fora de Angatuba, ocorre na parte baixa do sltio do
Sr. Carnevale, Ajapi, e na chacara do Sr. Goss, Ferraz, Municipio de Rio
Claro, em ambos os casos no arenito que materializa a Zona Pinzonella
illuea - Plesiocuprinella carinala.

Ferrazia Reed

Na diagnose original de Ferrazia (Reed, 1932) fez-se mencao a pre
senea de urn dente cardinal em cada valva. Diga-se de passagem que as
ilustracoes da charneira entao fornecidas pOI' Reed (1932, est. 19, figs. 3
5) nao sao muito satisfatorias. Em 1954, forneci uma ilustracao da char
neira da valva esquerda mas deixei de opinar a respeito dos caracteres den
tarios pOI' nao dispor de material favoravel, IIustro agora, esquematica
mente, a charneira de ambas as vulvas, baseando-me nos especimes de
Angatuba. (Figs. texto 7 e 8). 0 que Reed chamou de dente cardinal da
valva direita e mais urn espessamento odont6ide que se encaixa ern uma
fosseta da valva esquerda. Nao me parece muito adequado designar tam
bern de dente cardinal ao espessamento da borda anterior da referida f'os
seta que nao encontra qualquer fosseta na valva oposta, mas que simples
mente se subpoe ao "dente cardinal" daquela.

Outro pormenor que os especimes de Angatuba permitiram observar
foi 0 da ocorrencia de uma pequena impressao do musculo pedial acima da
cicatriz do adutor anterior, nao mencionada pOI' Reed.

Ferrazia cardinalis Reed

Est. 2, fig. 2; figs. texto 8-10

A especie atinge no oolite de Angatuba 0 mesmo tamanho que apre
senta no arenito da Zona Pinzonella illusa - Plesiocyprinella carinata. Urn
dos maiores exemplares obtidos mede 28 mm de comprimento, pOI' 27 mm
de altura.

Variar;iio na ornameniaciio - Nota-se grande variaeao na ornamenta
<;ao de F. cardinalis. Reed na descricao original da espeeie (jazigo entre
Ajapi e Ferraz, Municipio de Rio Claro), mencionou a existencia de sete
cristas radiais, 4 anteriores e 3 posteriores (1932, p. 480). Mas nas ilustra
<;oes POI' ele apresentadas figura urn especime (Est. 19, figs. I-Ic) com 5
cristas anteriores em contraste com 0 da fig. 2, com apenas 4 anteriores.
Nos especimes do arenito de Ajapi pOI' nos coletados ocorrem, lado a lad 0,

conchas com 4 e 5 cristas anteriores e corn 3 ou 2 cristas posteriores. No
caso de F. simplicicarinata Mezzalira (Mezzalira, 1957) ocorre somente 1
crista anterior. Porem esta entidade parece corresponder com efeito a
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Fig. 7 - Charneira da valva esquerda de Ferrazia cardinalis Reed.

Fig. 8 - Charneira da valva direita de Ferrazia cardinalis Reed.

F. cordinollsI,
d]

F. simp/icicorinolo

Fig. !l - Varia..iio na ornamenta..ao de Ferrazia.

51
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uma especie independente, e nao a uma simples variacao, sobretudo ten
do-se em vista a sua posicao estratigrMica, aparentemente na base da For
maeao CorumbataL Talvez dela tenha evoluido F. cardinalis. Na porcao
posterior de simplicicarinata ocorrem 2 cristas. (Mezzalira referindo-se a
sua omamentacao mencionou apenas 1 crista, mas esta bem claro que sao
3 na ilustraoao fornecida por esse autor.) No oolito de Angatuba ocorrem
especimes de apenas 2 cristas posteriores ao lado dos de 3; as cristas an
teriores variam em mimero de 4 a 6 (a sexta e fraca).

Observa-se pois a variacao de cardinalis dentro de uma mesma asso
ciacao.

H oldhausiella elongata (Holdhaus)

Est. 2, figs. 4 e 5

A especie e mais abundante no oolite de Angatuba que no arenito de
Ajapi (Zona Pinzonella ill usa - Plesiocyprinella carinata) , mas muito menos
freqiiente que Anqatubia, Terraia ou Favalia. Ocorrem, entre os adultos,
especimes de grandes dimenaoes, bem maiores que os por mim estudados
anteriormente.

Os caracteres da charneira e os caracteres externos sao os pr6prios
de H. elongata (Holdhaus). (Vide Holdhaus, 1918, e Mendes, 1952.)

Beurlen (1953, p. 15) propos a especie Holdhausiella mendesi para as
conchas da regiao Rio Claro por mim estudadas e atribuidas a H. elon
gata (Mendes, ]952), alegando que os valores do Indies AjC que eu pr6prio
assinalara eram mais altos em comparacao com certos especimes coespe
cificos do Parana, e ainda que a forma dos especimes de Rio Claro era re
tangular. Mezzalira chamou a atencao (1957, p. 49) para 0 fato de que
o Indice A/C varia com a idade, sendo mais alto nos jovens, Os especimes
por mim estudados e ilustrados dessa regiao sao todos [ovens, Acresce
que uma leve dose de achatamento determinou modificaeao maior ou me
nor do contorno, 0 contorno retangular nem mesmo assim e generalizado
entre os especimes obtidos de Rio Claro, como 0 demonstra a fig. 1, est. 4,
do trabalho de Mendes de 1952.

As medidas abaixo dao ideia da variabilidade do Indice em questao,
no caso de Angatuba.

Dimensoes em mm.:

E
D
E

C
53
38
29,5

A
23,5
18
16

%A/C
44
47,5
54

1/2 Cv
12

7

%Cv/C
22,5 7-964, Est. 2, fig. 4

7-965, Est. 2, fig. 5
24

Especies ha de Rio Claro cujo indice e de apenas 35% (Col. Dep.
Geol. Pal. 7-76). Por isso, julgo H. mendesi Beurlen um simples sinanimo
dE; H. elongata.
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Curioso e assinalar que a linha de comissura ventral e fortemente si
nuosa, fato que talvez tenha passado desapercebido nos especimes de Rio
Claro, devido ao achatamento que sofreram, 0 angulo antero-dorsal acha
se bern preservado em alguns dos especimes: e curvo com 0 apice voltado
para cima.

Pinzonella illusa Reed

Est. 1, fig. 9

Esta especie nao atinge no oolito de Angatuba 0 tamanho verificado
no arenito da Zona Pinzonella illusa - Plesiocyprinella carinata em Rio
Claro. Nao se afasta marcantemente do tipo ocorrente nesse arenito. (Men
des, 1952.) Numericamente e menos representada ai do que nos jazigos
de Rio Claro (arenito).

Terraia Cox, emend. Mendes

A diagnose generica de Terraia apresentada por Cox 1934 e muito
pormenorizada e amarra-se demasiadamente ao material que the serviu de
base, conchas procedentes do Uruguai que esse autor atribuiu a "Soleno
morpho" altissima Holdhaus, do Parana, Brasil. Tornou-se pOI' isso in
conveniente em vista da constataeao de novas especies que se filiam a Ter
raia tanto pelos caracteres gerais externos, como pelos caracteres da char
neira e das impressoes musculares.

Beurlen chamou a atoncao (1954 b) para 0 fato de que as conchas do
Uruguai estudadas pOI' Cox nao corresponclem a "Solenomorpha allissima"
Holdhaus, como julgaram Cox (1934) e mais tarde Mendes (1952, 1954).
Tomou a ultima como especie-tipo do seu novo genero Terraiopsis.

De acordo com Beurien (1954 b, p. 127), Solenomorpha altissima Hold
haus diferenciar-se-ia das autenticas Terraia pela posse de urn "umbo bern
pros6giro, um dente cardinal triangular, relativamente estreito e alongado,
bem obliquo, dirigido para tras e encurvado, enquanto a margem lunular
e a distancia entre 0 dente cardinal e a impressao do adutor anterior sao
encurtadas".

Parece-me razoavel a sua argumentacao quanto a que a concha bra
sileira nao pertence a mesma especie do material uruguaio estudado pOI'
Cox. Com efeito, 0 umbo e mais definidamente pros6giro nas conchas bra
sileiras e 0 'dente da valva direita e mais obliquo e e urn tanto encurvado.
POI' outro lado, a forma de "8". altissima parece ser muito variavel, va
riando pelo menos do jovem para 0 adulto. A fossilizacao dos especimes
da Serrinha (localidade-tipo) nao preservou a concha propriamente dita,
mas apenas moldes externos ou internos em siltito de fratura irregular e
esses moldes se dispoem na matriz subcaoticamente, predominando os in
dividuos jovens, A irregularidade da fratura pode alias proporcionar falsos
contornos. Diga-se de passagem que a similaridade de contorno, POI' e
xemplo, entre 0 especime que ilustrci na fig. 10 da estampa 3 (Mendes,
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1954) e 0 ilustrado na fig. 4 da estampa do trabalho de Cox (1934) e me
gavel. E igualmente sugestivo que a charneira ilustrada na figura 3 da
jn, citada estampa 3 (Mendes, 1954) reproduz os caracteres essenciais da
charneira de Terraia. De qualquer modo e digno de eonsideracao 0 esque
ma de Beurlen de que Terraiopsis se restringe it facies Serrinha.

Diagnose qenerica

Concha de tamanho pequeno a medic, eqirivalva, ineqililateral a sub
qililateral, sub oval a triangular. Umbos pro eminentes, retos a levemente
prosogiros, contiguos. Carena posterior bern individualizada. Truncatura
anal. Ligamento paravincular, curto, opistodetico. Linhas de crescimento
mais ou menos marcadas. Escudo mais ou menos destacado.

A valva direita apresenta um dente alongado, proeminente, mais ou
men os obliquo situado abaixo do umbo, e uma fosseta rasa, alongada na
porcao anterior da placa da charneira. A valva esquerda apresenta sob
o bico uma fosseta dentaria e anteriorrnente um dente alongado de dis
posieao sublongitudinal. Podem ocorrer diminutos dentes acessorios obll
quos em ambas as valvas na porcao posterior da placa da charneira.

Especie-tipo - Terraia altissima Cox, 1934 (Non Solenomorpha altissi
ma Holdhaus, 1918).

Ouiro» especies - A diagnose original fornecida por Cox nao permi
tira a inclusao de '1'. aequilaierali« Mendes ou de T. lamegoi no genero Ter
raia , embora os caracteres gerais e, sobretudo, os internos sejarn de ordem
a impor essa atribuieao. T erroiopeis Beurlen (1954 b) apresenta 0 umbo
mais acentuadarneute pros6giro e 0 dente cardina l mais obllquo ou ate
encurv ado. Naa pude esclarccor no material que exarninei de Terroiopeis
aliissima se ocorrem, como em T erraia s, s., a Iosseta longitudinal anterior
da valva direita e 0 dente que Ihe corresponds na valva esqucrda e ainda
os dentes metidos acessorios.

T erraia aequilateralis Mendes

Est. 1, figs. 7 e 8

• uplemenllM;iio a dia{]nosc especij ica - Os especimes do oolite de An
gatuba, graeas it silicificaeso menos grosseira que as do arenite de Ajapi,
pormitem observar melhor os carac tere: da charneira. Assim, alem do que
ja se mencionou na diagnos original cia cspecic, pode-se verificar na por
<;5.0 posterior da plaoa da charneira, em ambas as val vas, dentes meiido
suplementares. ( ompareecm tambem nas conchas de Ajapi, mas muito
mal definidos). Na valva dir eita, ocorrern ent re 0 den te cardinal proemi
nente e a ninfa Iigarnentar, dois dentes Iinos muito baixos que converzem
para 0 apice superior daquele. Ocorrern al tambern duns Iossetas est reitas,
uma ent re 0 dente cardinal e 0 dente mciido proximal, e a outra ent re 0 :

dois dentes pequenos. Na valva esquorda, ocorrem igualmento, na por-
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'tao posterior da plaea da charneira, dois pequenos dentes similares, um
dos quais guarnece a fosseta dentaria principal; entre esses dentes ocorre
tamb6m uma fosseta estreita.

Predominam os individuos [ovens, mas ocorrem raras valvas de adul
tos de grandes dimensoes.

Dimensoes em mrn.:

E
E
D

C
29
19
18

A
21,5
14
13,5

% A/C
74
74
75

7-972, Est . 1, fig. 7
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Estampa 1

Fig. 1 - Courperesia camposi Mendes , sp. n. Valva direita, x 1,8. Sitio Manoel Pereira
Primo, Bairro dos Buenos, Angatuba, Estado de Sao Paulo. D. G .P. 7-951.

Fig. 2 - Angatuma courperesioidee Mendes , gen. et sp, n, Valva direita, x 2,5. 'Mesma
proeedencia. D. G .P. 7-942.

Fig. 3 - Idem. Valva direita, x 2,7. Mesma procedencia, D.G.P. 7-943.

Fig. 4 - Favalia arcuaia Mendes, gen. et sp. n. Valva direita, x 3. Mesma proceden
cia. D .G .P. 7-954.

Fig. 5 - Idem. Valva esquerda de indivlduo jovem, x 3. Mesma procedeneia. D.G.P.
7-956.

Fig . 6 - Idem. Valva direita de individuo jovem, x 3. Mesma procedencia. D .G .P .
7-955.

Fig. 7 - Terraia aequilateralis Mendes. Valva esquerda de indivfduo jovem, x 2. Mes
rna procedencia, D. G. P. 7-972.

Fig. 8 - Idem. Valva esquerda de inrlivfduo jovem, x 2. Mesma proeedencia. D.G.P.
7-973.

Fig. 9 - Pinzonella illusa Reed. Valva esquerda, x 2,2. Mesma procedencia D.G.P.
7-967.

Estampa 2

Fig . 1 - Casterella gratiosn Mendes. Valva esquerda, x 1,3. Sftio Manoel Pereira
Primo, Bairro dos Buenos. Angatuba, Estado de Sao Paulo. D .G.P. 7-947.

Fig. 2 - Ferrazia cardinalis Reed. Valva esquerda, x 1,5. Mesma procedencia D.G.P.
7-958.

Fig. 3 - Courperesia camposi Mendes, sp, n. Valva esquerda, x 3,3. Mesma proce
dencia. D. G.P. 7-950.

Fig . 4 - Holdhausiella elongata (Holdhaus) . Valva direita, x 1,5. Mesma proeeden-
cia. D .G.P. 7-965. .

Fig. 5 - Idem. Valva esquerda, x 1,5. Mesma proeedencia. D.G.P. 7-964.

Fig. 6 - Poreao de o6lito conchffero, aproximadamente no tamanho natural. Mes
rna proeedencia.


