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RESUMO

A Iaunula de lamelibranquios da Formacao Estrada No va (Permiano) da re

giiio do alto Araguaia e essencialmente a mesma conhecid a da parte media dessa
formacao em outros pont os da bacia do Parana . Corr esponde a Zona Pinzonella

iliusa-Plesiocyprinella carinate,

Constatou-se urn genero novo , Othonella, aqui descrito .

ABSTRACT

Th e pelecypod faunule of the Estrada Nov a Formation (Permian) of th e

upper Araguaia basin is essencially the one known from the mid dle section of the

formation in other exposures of the Parana. Basin (Pinzonella illusa-Plesioc yprinella

carinata Zone) .

A new genus, Otho nella, is referred.

INTRODU<;;AO

A primeira consideracao sabre lamelibranquios da Formacao Es
trada Nova de Mato Grosso deve-se a P. E. de Oliveira (1939). Ba
seou-se em material obtido por Othon H. Leonardos em Alto Gar
ca (ex-Bonito) em 1937. Tanto Caster (1947), como Almeida (1948
1954) chamaram, ulteriormente, a atencao para a ocorrencia de la
melibranquios Iosseis da Formacao Estrada Nova de Mato Grosso ,
principalmente nas margens do ribeirao Claro.

Em julho de 1963 , gracas ao auxilio financeiro da Fundacao
de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo , pude visitar a area
matogrossense em que ocorre a Formacao Estrada Nova e ai obter
o material fossil objeto da presente nota.
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As informacoes mais amplas a respeito do Grupo Passa Dais
no Estado de Mato Grosso sao as fornecidas par Almeida (1954).
A area de ocorrencia confina-se a alta bacia do rio Araguaia, onde,
segundo esse autor, 0 grupo atinge pouco mais de uma centena de
metros de espessura, compreendendo as Iormacoes Irati e Estrada
Nova, a prime ira nao ultrapassando 20 metros de espessura.

A litologia da Formacao Estrada Nova e essencialmente a mes
rna das ocorrencias dos estados sulinos, predominando siltito e sen
do freqi.ientes as faixas de alternancia ritrnica de laminas de silte e
laminas de argilito com abundantes ripple marks.

A reduzida espessura da formacao sugere que a erosao pre-Bo
tucatu foi ai mais intensa que em outros pontos da bacia do Parana
mas, sem duvida, incornparavel a que eliminou totalmente 0 Grupo
Passa Dois no extrema sul do mesmo Estado de Mato Grosso.

ASSOCIACAO MALACOL6GICA DO ALTO ARAGUAIA
E A SUA SIGNIFICACAO

Na curta noticia que P. E. de Oliveira (1939) forneceu a res
peito da malacofauna de Alto Garca foi referida a presenca de Pa
chycardia neotropica Reed, Pachycardia rugosa Hauer var. occiden

talis Reed e Pseudocorbula sp. Certamente a rna qualidade do mate
rial paleontologico foi a causa da atribuicao a Pachycardia neotropica
Reed, alias Pinzonella neotropica (Reed) e ao seu sinonimo Pachy
cardia rugosa var. occidentalis Reed de especimes que, em realidade,
sao de Pinzonella illusa Reed. Modifica-se a situacao do ponto de
vista estratigrafico, parque P. illusa ocorre em nivel mais baixo que
P. neotropica. A associacao malacofaunistica de Alto Garca e essen
cialmente a propria da Zona Pinzonella illusa-Plesiocyprinella carinata
(Vide Mendes, 1952) que no vale do rio Corumbatai, Estado de Sao
Paulo, situa-se cerca de 50 m abaixo da Zona Pinzonella neotropica
Jacquesia brasiliensis.

Talves essas associacoes malacologicas nao tenham significado
exclusivamente cronologico , Podem ser reflexo, em parte, de condi
coes ecol6gicas especiais. Mas nos perfis que tive ensejo de estudar
no Estado de Sao Paulo, a zona de Pinzonella illusa sempre ocorre
abaixo da zona de P. neotropica.
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As tres localidades estudadas em Mato Grosso sao:

1 - Sitio da antiga casa de f6r<;a do Alto Garca, na margem
direita do rio Bonito (ocorrencia descoberta par Leonardos, 1937).
Ai encontrarn-se, em uma faixa compreendida entre 200 e 300 m
do rio Bonito, fragmentos esparsos de coquina silicific.ida de lOa
] 5 cm de espessura. Sao comuns nessa rocha conchas com as val
vas conjugadas, especialmente de Pinzonella illusa. A posicao das
conchas com relacao ao plano de acamamento e variavel , Ocarrem

jovens e adultos, lado a lado; conchas inteiras e fragmentarias . A
secao local da Formacao Estrada Nova e de pelo menos 60 m. A

associacao malacol6gica consiste em Pinzonella illusa Reed (muito
frequente ), Terraia aequilateralis Mendes (idem), Othonella ara

guaiana Mendes (relativamente freqiiente), Plesiocyprinella carinata

Holdhaus (pouco freqiiente), Holdhausiella elongata (Holdhaus)
(idem), Ferrazia cardinalis Reed (idem, especimes de pequeno ta
manho), Cowperesia sp. (pouco fregiiente).

Fig . 1 - Aspecto da superfieie da coquina ocorrente nas proxi

midades de antiga casa de f6r<;a de Alto Garca, x 1,5.
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2 - Fazenda Virgilio David (Alto Araguaia) , exposicao pro
xima a ponte do ribeirao Claro, na antiga rodovia (abandonada) de
Alto Araguaia para Guiratinga. (Local descoberto por Almeida, Cas
ter, Barbosa e Petri em 1947). A seccao completa foi descrita por
Almeida (1948). Na margem direita do referido ribeirao ocorre,
cerea de 2 m 5 acima do nivel do rio (epoca de vasante maxima) uma

Fig. 2 - Pinzonella illusa Reed , especie muito freqi.iente na co ·

quina de Alto Garca , x 2 .

camada de arenito (70 em) conchifero, contendo moldes de Pinzo
nella illusa Reed, Othonella araguaiana Mendes, Plesiocyprinella ca

rinata Holdhaus, Terraia aequilateralis Mendes e Holdhausiella elon
gata (Holdhaus).

3 - Ainda as margens do ribeirao Claro, proximo da ponte da
atual variante da BR-31, cerca de 14 km de Alto Araguaia para quem
segue para Alto Garca , Cerca de 70 em acima do nivel das agua s
na vasante maxima, aeha-se urn eamada de siltito altamente calcifero
de 2 a 3 em de espessura, contendo pequenas valvas isoladas de Pin
zonella illusa Reed.

A unica novidade taxinomica constatada foi a forma aqui desig
nada Othonella araguaiana gen. et sp. n.

Como se ve, as tres ocorrencias sao referiveis a uma so zona pa
leontologica: Zona Pinzonella illusa-Plesiocyprinella carinata.

Othonella, gen . n.

Concha de contorno cordiforme a suboval, umbo prosogiro, sub
anterior. Truncatura anal. Carena umbonal posterior eurva, arredon

dada. Ornarnentacao consistindo apenas em linhas de crescimento sub
concentricas bern mareadas.
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Linha palial simples. Adutor anterior rnais profundo, subtrian
gular, aparentemente menor que 0 adutor posterior.

Charneira sinuosa, dotada de urn dente alongado e uma fosseta
adjacente em cada valva; 0 dente da valva direita dispoe-se sob 0

bico do umbo, verticalmente. 0 da esquerda, longitudinalmente, it
frente do bico do umbo.

Ligamento externo, opistodetico, curto.
ESPECIE-TIPO: Othonella araguaiana Mendes.
DISCUSSAO - A charneira de Othonella evoca urn tanto a de

Terraia, posto que ambas apresentam, na valva direita, urn unico den
te cardinal, abaixo do bico do umbo, disposto verticalmente e, na val
va esquerda, urn unico dente lateral, de disposicao longitudinal, situa
do a frente do bico do umbo. Em Terraia (Vide Mendes, 1962), in
dividualiza-se uma autentica placa de charneira, 0 que nao se da em
Othonella e 0 seu dente cardinal direito nao e distintamcnte trian
gular, como naquele genera, mas em forma de crista; faltam , ainda,
os dentes suplementares tao comuns em ambas as valvas de Terraia,
Distinguem-se os dois generos facilmente pela forma externa, clara
mente triangular em Terraia sempre acompanhada de forte carena
posterior.

Trata-se de uma forma inteiramente nova para a fauna permia
na do Brasil cuja designacao constitui justa homenagem ao ilustre geo
logo OTHON HENRY LEONARDOS, que descobriu a localidade
onde obtivemos 0 melhor material (Alto Garca ) documentario ,

Othonella aragualana Mendes, sp- nov.

Concha de tamanho medic , cordiforme a suboval, inequilateral,
umbo prosogiro saliente , pouco volumoso, situado subanteriormente .
Carena umbonal levemente curva, arredondada. Truncatura anal.
Convexidade maxima correspondente a regiao postero-umbonal.

As porcoes anterior e posterior do bordo cardinal formam entre
si angulo de cerca de 110° . Bordo anterior fortemente encurvado.
Bordo ventral moderadamente convexo. Bordo posterior reto, subver
tical . Ornamentacao consistindo unicamente em linhas de crescirnen
to subconcentricas, bern distintas. Ligamento paravincular, opistode
tico, curto, nao sobrepassando a metade da porcao posterior do bor
do cardinal.
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Fig. 3 - Charneira de Othonella aragiuiuina: A, valva direita;

B, valva esquerda.

Charneira sinuosa, apresentando em cada urn das valvas apenas
urn dente e uma fosseta. Na valva direita, a fosseta e alongada e dis
poe-se obliquamente, subparalelamente a porcao anterior do bordo
cardinal; adjacente a ela, sob 0 bico do umbo, acha-se 0 unico dente,
com a forma de uma saliencia alongada, de orientacao vertical, com
a aresta arredondada. Na valva esquerda, a fosseta dentaria locali
za-se sob 0 bico do umbo, e comparativamente menor que a da valva
direita, e dispoe-se subverticalmente. 0 unico dente ocorre na por
<;ao do bordo cardinal imediatamente anterior ao bico do umbo, flan
queando a fosseta; tern a forma de urn triangulo muito alongado no
sentido da altura e dispoe-se quase horizontalmente, apenas com leve
inclinacao do apice do umbo para a extremidade anterior do bordo
cardinal.

A linha palial e simples. A impressao do adutor anterior e rnais
profunda que a do posterior e, aparentemente, menor, subtriangular ,

DIMENS6ES EM MM

Comprimento

31

30

Altura

24

24

Valva direita

Valva esquerda

PROCEDENCIAS - 1 - Alto Garca (Mato Grosso), coquina
aflorante nas proximidades da antiga usina hidroeletrica; 2 - Alto
Araguaia, Mato Grosso, Fazenda Virgilio David, margens do ribeirao
Claro, proximo a ponte da antiga estrada para Guiratinga, arenito
conchifero .
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Fig . 4 - Othonella araguaiana Mendes, gen. et sp. nov. A 

valva direita incompleta, x 2 (aprox.), Alto Garca,

D.G.P. 7-980; B - valva esquerda, x 1,5, Fazenda

Virgilio David, margens do ribeirao Claro, Alto Ara

guaia, D.G.P. 7-981; C - Interior da valva direita,

x 1,3, Alto Garca, D.G.P. 7-982; D - Interior da

valva esquerda x 1,1 (aprox.), mesma procedencia,

D.G.P. 7-983.
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