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RESUMO

o presente artigo trata de obscrvacoes estratigraiicas e paleontologicas efe

luadas na faixa aflorante da Formacao Corumbatai, na regiao de Conchas, Estado

de Sao Paulo, incluindo tarnbem consideracfies sobre dais novos jazigos iossiliferos

dessa formacao geologica , localizados, urn, na rodovia Bofete-Porangaha, e outro,

na localidade de Artemis, Municipio de Piracicaba . Os Iosseis consistem em la
melibranquios e vegetais. A flora fossil encontrada em Conchas compreende Ly
copodiopsis derb yi Renault, fragmenlos de troncos silicificados de gimnospermas c
fragmentos silicificados de Calamitales aqui, referidas pela primeira vez, nessa for

macae, no Estado de Sao Paulo. Lycopodiopsis derbyi Renault, ocorre ainda, na

localidade de Artemis. Ocorrem os larnelibranquios em Artemis e Conchas em cu

madas silicificadas pertencentes it Formacao Corumbatai (Estrada Nova) de idade

permiana. A faunula das duas localidades e a propria da zona Pinzonella illusa

Plesiocyprinella carinate da regiao de Rio Claro, Sao Paulo, estratigraficamente si

tuada na porcao media da Formacao Corumbatai . A composicao faunistica de
Conchas, e a seguinte : Couiperesia caniposi Mendes, Pinzonella illusa Reed, Terraia
aequilateralis Mendes e Angatubia couiperesiodes Mendes; a de Artemis, inclui :

Terraia aequilateralls Mendes, Pinzonella illusa Reed, Casterella gratiosa Mendes,

Holdhausiella elongata (Holdhaus) e Couiperesia camposi Mendes. As especies mais

abundantes em ambas sao as duas primeiras refcridas para cada caso.

A associacao do jazigo localizado na rodovia Bofete-Porangaba corresponde a
propria da zona Pinzonella neotropica-Jacquesia brasiliensis da regiao de Rio Claro ,

Sao Paulo, estratigraficamente situada na parte superior da Formacao Corumbatai ,
Os larnelibranquios identificados foram os seguintes : Pinzonella neotropica (Reed) ,
Jacquesia brasiliensis (Reed) , Couiperesia sp., Ferrazia sp., Roxoa Corumbatoiensis

Mendes e Naiadopsis lomellosus Mendes .
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INTRODU<;AO

A Formacao Corumbatai, termo superior do Grupo Passa Dois,
no Estado de Sao Paulo, tern sido mais pormenorizadamente des
crita na regiao de Rio Claro e Piracicaba . 0 objetivo desse traba
lho foi estudar a ocorrencia dessa formacao em outra regiao do Es
tado, bern como; comparar suas caracteristicas com as de outras
areas anteriormente relatadas. Com esse intuito, 0 autor realizou
observacoes estratigraficas e paleontologicas na regiao do Municipio
de Conchas, como tambem , a descricao de dois novos jazigos fossi
HftTOS dessa formacao, localizados, urn, na rodovia Bofete-Poran
gaba e outro proximo a localidade de Artemis Mu nicipio de Pira
cicaba .

A ocorrencia de lamelibranquios e vegetais fosseis no Munici
pio de Conchas e conhecida ha varies anos, embora neste trabalho
identifiquem-se pela primeira vez, os lamelibranquios . WHITE
1908, p. 184) mencionou a ocorrencia de conchas Iosseis nessa lo
calidade. MORAES Rf:GO (1930 e 1936 a e b) mencionou a ocor
rencia de valvas de lamelibranquios fosseis, junto com impressoes
de plantas, madeiras silicificadas, escamas e coprolites de peixes,
em urn afloramento de calcario proximo a estacao de Conchas (E.
F. Sorocabana). WASHBURNE (1939) aludiu a ocorrencia fossi
lifera em uma transcricao do relatorio de WHITE. MEZZALIRA
( 1948) no seu trabalho sobre a distribuicao dos fosseis no Estado
de Sao Paulo ,incluiu Conchas entre os locais fossiHferos da Forma
l;ao Corumbatai, referindo-se a Iamelibranquios silicificados nao de
terminados, vegetais fosseis (Lycopodiopsis derbyi Renault, Tietea
singularis Solms-Laubach, Dadoxylon sp. e madeiras silicificadas nao
determinadas) e dentes e escamas de peixes. ALMEIDA & BAR
BOSA (1953) relataram ter encontrado a 600 metros da estacao fer
roviaria de Conchas um nivel de plantas fosseis entre as quais iden
tificaram: Sigillaria brardii Brong ., Pecopteris boanovae Barbosa e
Dadoxylon sp. Finalmente DUNKLE & SCHAEFFER (1956) des
creveram urn peixe paleoniscoide encontrado por operarios munici
pais na rodovia Conchas-Botucatu.

Consigno os meus melhores agradecimentos a FUNDA<;AO
HENRY MAU DE PESQUISAS GEOL6GICAS que, concedendo-
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me urn auxilio de pesquisa, tornou possivel as investigacoes aqui re
latadas. Agradeco, tambem, ao Prof. Josue Camargo Mendes, as su
gestoes e criticas.

GEOLOGIA REGIONAL

A cidade de Conchas, Long. WGr. 47° 50' e Lat. S 23° 00' (al
titude sabre 0 nivel do mar 472 m) esta situada na regiao da media
Sorocabana, constituindo 0 talvegue local 0 rio das Conchas, afluen
te do rio Tiete ,

Grande parte do Municipio de Conch as, bern como a pr6pria
cidade, encontra-se na faixa aflorante do Grupo Passa Dois no Es
tado de Sao Paulo, com as camadas mergulhando regionalmente para
W e tendo a sua direcao cortada normalmente pela rodovia estadual
Sao Paulo-Botucatu. Nas imediacoes do km 181 dessa rodovia, antes
da cidade de Conchas, afloram as rochas da Formacao Irati, com as
caracteristicas concrecoes de silex; a Formacao Corumbatai aparece
proximo ao km 185 com 0 aspecto folhelhoide e cor arroxeada que
alguns dos seus termos IitoJ6gicos assumem nas exposicoes; 0 con
tacto entre essa formacao e 0 Arenito Botucatu ocorre a mais ou
menos 6 km da sede do municipio, onde se observa areia residual do
arenito. A Formacao Corurnbatai toma a aparecer ao longo dessa
rodovia, no vale do rio do Peixe, aflorando em uma extensao de apro
ximadamente 4 km em direcao a Botucatu.

A litologia da Formacao Corumbatai na regiao consiste predo
minantemente em siltitos arroxeados e variegados, estratificadog plano
paralelamente, mais frequentemente , com ripple-marks e mud-cracks.
Observa-se, tambem, verdadeiros sedimentos ritmicos, em que ha al
ternancia de silte com delgadas camadas de argila; ocorrem, ainda,
camadas espessas de siltito calcifero, as vezes, fortemente calcifero,
frequentemente de cor cinza-claro que, por serem mais resistentes
a erosao, projetam-se nos afloramentos e no relevo .

Nessas camadas de siltitos calciferos, observam-se lentes e n6du
los de silex, bern como, ripple-marks que, devido a maior resistencia
da rocha , apresentam-se com melhor nitidez.

E' comum observar-se a alternancia existente entre camadas de
siltito macico e sedimentos ritmicos, com laminas de silte se alter-
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Fig. 1 - Esboco geognifico e geologico abrangendo a regiao de Conchas e as
localidades fossiliferas referidas no trabalho. (Geologia baseada na

Carta Geologica de Sao Paulo 1:1. 000. 000 1947, organizada pelo Inst.

Geografico e Geologico de Sao Paulo, com modifica coes) ,
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nando com outras argilosas . Nota-se, ainda, em estudo pormenoriza
do, a presenca de micro-Ienticularidade nessas laminas .

A cor dos siltitos nas exposicoes e variavel , sendo mais comuns
as tonalidades arroxeadas e cinza-esverdeadas, formando faixas folhe
Ih6ides nos afloramentos.

Ocorrem zonas de silex (Fig. 2, a e b) correspondentes a anti
gos leitos de calcario substituido por silica. Em uma dessas zonas,
S~ , 0 autor localizou dois jazigos fossiliferos nas imediacoes da ci
dade.

A tectonica da regiao vista e calma, nao se apresentando na area ,
intrusoes ou falhamentos notaveis , Somente e visivel, da rodovia,
uma grande pedreira de diabasio, em urn sill, a mais ou menos 1 km
da saida de Laranjal Paulista, distantc 24 km de Conchas.

Interessante assinalar que a silicificacao de antigos niveis de cal
cario, motivou as formas tabulares ou subtabulares, observadas nas
proximidades de Conchas (Fig. 2, a e b) .

Distinguem-se na cidade e imediacoes, tres niveis distintos de
silex (SI, S2 e S3), que determinam distinto, patamares estruturais.
Nao M indicio superficial de que intrusoes de rochas basicas pudes
sem ter tambem influenciado nesse tipo de relevo .

. . 0 ,relevo. tabular desaparece nas imediacoes do contacto da For
macao Corumbatai com ' 0 Arenito Botucatu, passando sa ondulacoes
suaves. Identica modificacao encontramos nas proximidades do con
tacto com 0 Irati.

Os perfis, mostrando a influencia das zonas de silex na topo
grafia, sao esquematicos e a altimetria foi feita com aner6ide, poden
do apresentar erros.

JAZIGOS FOSSILtFEROS

Conchas e adiacencias - Nos arredores da sede municipal de
Conchas 0 autor localizou dois jazigos com lamelibranquios f6sseis.
Urn, na estrada para Piracicaba a mais ou menos 1 km de Conchas,
na entrada da chacara do Sr. Airton Franzolim (Foto 1). Outro, na
estrada municipal para 0 Bairro de Santo Antonio, a aproximada
mente 1 km da cidade. As camadas conchiferas sao silicificadas, e
de espessura em tomo de 35 cm.
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Fig. 2 - A) Perfil NW-5E esquernatico passando pela cidade de Conchas e es
trada para 0 Bairro de S. Antonio. a - rio das Conchas; b ~ Igreja ; c - Santa
Casa ; d - Caixa d'agua , B) Perfil NE-5W esquematico, passando pela cidade de
Conchas em direcao a Piracicaba . e - rio das Conchas ; f - Cemiterlo ; g 
Prac;a; h -Forum; i - Ginasio ; j - Caixa d'agua , 51' 52' 53 = zonas de silex.
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Fig . 3 - Seccao colunar no krn 203,5 da
rodovia Bofete-Porangaba .

1, arenito fino banqueado; 2, cama
da silicificada brechoide; 3, calcario cre
me, decomposto, com Iamelibranquios
f6sseis; 4, siltitos e arenitos finos alte
rados.

. .
Om . . ..
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Essa camada de silex e a segunda (Sz) a contar do plano de
referencia da estacao ferroviaria .

As conchas ocorrem sob a forma de valvas separadas (raras
conjugadas), em posicoes varias . Nao oferecern boas possibilidades
para urn melhor estudo, embora sejam deterrninaveis, em virtude de
ser quase impossivel separa-las da matriz silicificada. A maioria dos
fosseis sao de individuos jovens, mas ocorrem tambem valvas de in
dividuos aduItos. 0 proeesso de fossilizacao foi 0 da substituicao por
silica.

Nos dois jazigos fossiliferos localizados foram identificados os
seguintes fosseis:

Pinzonella illusa Reed
Cowperesia camposi Mendes
Terraia aequilateralis Mendes
Angatubia cowperesiodes Mendes

A especie numericamente mais abundante e Cowperesia cam
posi Mendes . Urn poueo menos representada numericarnente, mas
ainda freqtiente, ocorre Pin zonella illusa Reed. Menos representadas
na fauna em questao, situam-se Terraia aequilateralis Mendes e An
gatubia cowperesiodes Mendes.

A associacao de individuos jovens e adultos sugere uma morte
repentina, talvez , causada por alguma modificacao ambiente.

A flora fossil da Formacao Corumbatai e bern representada na
regiao e ha muito que sua ocorrencia e conhecida 0 a autor teve a
oportunidade de loealizar varies sitios, aonde foi possivel eoletar
amostras de vegetais fosseis .

No sitio do Sr. Benedito Henrique de Melo, no Bairro dos Lo
pes, a mais ou menos 8 km da eidade de Conchas, ocorre Lycopo
diopsis derbyi Renault. Nesse mesmo local foram coletados dois
fragmentos silicificados de Calamitales, mostrando eada qual urn no
e parte da porcao do entre no. Pareee ser esta a primeira vez que
se registra na Formacao Corumbatai, no Estado de Sao Paulo, a pre
senca desse vegetal fossil, embora MENDES (1954) ja mencionas
se sua ocorrencia na mesma Formacao no Estado do Parana 0

Lycopodiopsis derbyi Renault oeorre ainda. em urn afloramen
to existente em corte no antigo leito da Eo F. So, a mais ou menos
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1 km de Conchas, em delgado nivel a aproximadamente 2 m de
altura da estrada, logo abaixo de uma espessa camada de siltito cal
cifero .

o autor encontrou tambern vanos fragmentos de troncos silici
ficados de gimnospermas em urn nivel de silex existente no plano
onde situa-se a antiga igreja matriz de Conchas.

Foto 1 - Nivel de silex conchifero na entrada da chacara do Sr. Airton Fran

zolin, na estrada municipal para Piracicaba. Conchas , S. P .

Rodovia Bojete-Porangaba - No km 203,5 dessa rodovia foi
localizada uma ocorrencia de lamelibranquios f6sseis, da Formacao
Corumbatai, em uma camada de calcario de cor creme, decornposto,
com mais ou menos 35 em de espessura. 0 local situa-se em um
corte dessa rodovia, localizado a 5 km da entrada da cidade de Po-.
rangaba (Fig. 3).
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As conchas mal conservadas, ocorrem em valvas separadas (s6
constatou-se uma com as valvas conjugadas) em posicoes diversas
dentro do calcario decomposto que as contem . Individuos jovens e
adultos ocorrem juntamente.

No estudo dessa fauna foram identificados os seguintes lame-
libranquios f6sseis:

Pinzonella neotropica (Reed)
Iacquesia brasiliensis (Reed)
Cowperesia sp.
Ferrazia sp.
Roxoa corumbataiensis Mendes
Naiadopsis lamellosus Mendes

Em urn total de 70 individuos identificados, os numericamente
uiais abundantes sao, Pinzonella neotropica (Reed) e Cowperesia
sp. Ocorrem menos freqiientemente, Roxoa corumbataiensis Men
des, Naiadopsis lamellosus Mendes e Ferrazia sp.

Artemis - A 2,3 km dessa localidade em urn corte na estrada
para Podalinho, foram coletados alguns lamelibranquios f6sseis, em
urn nivel silicificado a mais ou menos 15 m do nivel contendo Ly

copodiopsis derbyi Renault.

o processo de fossilizacao foi 0 da substituicao por silica. A
maior parte das valvas sao de individuos adultos, ocorrendo sepa
radas, mas, em uma Cowperesia, ocorrem conjugadas, meio entre
abertas mostrando claramente, que no momenta de sua deposicao
as aguas eram calmas. Foram identificados os seguintes lamelibran
quios f6sseis:

Casterella gratiosa Mendes
Terraia aequilateralis Mendes
Holdhausiella elongata (Holdhaus)
Cowperesia camposi Mendes
Pinzonella illusa Reed

Terraia aequilateralis Mendes e a mais representada seguindo
se Pinzonella illusa Reed, Casterella gratiosa Mendes, Holdhausiella
elongata (Holdhaus) e Cowperesia camposi Mendes.
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SIGNIFICA<;AO DA FAUNA DE CONCHAS, PORANGABA
E ARTEMIS

A associacao faunistica das localidades de Conchas e Artemis,
comparadas com as associacoes descritas por MENDES (1952 e
1962) das regioes de Rio Claro e Angatuba, corresponde a que ca
racteriza a ' zona Pinzonella illusa-Plesiocyprinella carinata, da parte
media da Formacao Corumbatai , Os elementos fundamentais que
caracterizam essa zona acham-se presentes, tanto em Conchas, como
em Artemis.

Em Conchas ocorrem 4 especies em comum com as assinaladas
em Angatuba (MENDES, 1962), e em Artemis encontramos 5 es
pecies em comum com a mesma associacao , Ocorre ainda em Con
chas, Angatubia cowperesiodes Mendes, ate aqui, somente conhe
cida na regiao de Angatuba.

Levando-se em consideracao a coincidencia de mais de 50%
das especies que caracterizam a associacao faunistica de Conchas e
Artemis, com as que se apresentam na de Angatuba, parece que as
dua s primeiras regi6es situam-se estratigraficamnte na mesma po
sic;ao que a regiao de Angatuba.

Nessas duas localidades, a fauna e a flora fossil indicam que,
pelo menos localmente, temos presente a parte inferior da Forma
cao Corurnbatai, parecendo ter sido erodido 0 terce superior da
formacao.

Para corroborar esse raciocinio ha a falta nas duas associacoes
faunisticas em foco , dos elementos caracteristicos da Zona Pinzonella
neotropica-Iacquesia brasiliensis, que sornente ocorrem em niveis ele
vados da Formacao Corumbatai (MENDES, 1952).

Em Porangaba verificamos uma situacao diversa . A associacao
faunistica dessa localidade corresponde a Zona Pinzonella neotro
pica-Iacquesia brasiliensis, da regiao de Rio Claro (MENDES, 1952) .
A associacao em questao ocorre em nivel rnais elevado da Formacao
Corumbatai ,

Vemos entao que os elementos caracteristicos dessa zona estra
tigraficamente superior dentro da Formacao Corumbatai, estao pre-
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sentes na fauna de Porangaba, e este fato nos leva a concluir que,
neste trecho, na regiao de Porangaba temos presente a parte supe
nor da Formacao Corumbatai.
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