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ABSTRACT

New observations on Devonian and Carboniferous (?) (Aquidauana
Group) rocks of the Southwest Golas and nearby areas of the State
of Mato Grosso, Brazil, are here presented. This region constitutes
the north section of the Parana Basin.

The Devonian rocks have been preserved in places where they
are downfaulted. Afossiliferous, coarse to medium grained, cross-stra
tified sandstones, interbedded with lenticular micaceous siltstones, are
developed in the base of the sequence, attaining a thickness of almost
200 meters . Above them occur fossiliferous shales and siltstones inter
bedded with coarse to fine cross-bedded sandstones, 175 m thick
Closing the Devonian occurs a sequence of fossiliferous shales,
siltstones and fine sandstones without cross-bedding, 80 m thick.

The Aquidauana Group is more than 1 000 meters thick, mostly
argillaceous sandstones with some beds of siltstones and conglo
merates. The conglomerates have pebbles and cobbles of differente
lithology, mostly without stratification and could be tillites. Occa
sionaly there are beds of oolitic to pisolitic limestones. One of these
beds is fossiliferous. One species of pelecypod, belonging to a new
genera, is here described. It is the first fossil of the Aquidauana
Group, so far described.

Near the top of the first third part of the sequence, occur 90
meters of rithmites, made up of mudstone and siltstone laminae.
The rithmites are very constant in the region and are here called
Caiap6 Formation. This formation is showed in the map of the fig . 2.

(*) Trabalho re alizado com auxilio da F'undaca o de Am pa r o Ii P esquisa d o
E stad o de Sao P aulo e do Con s elho Nacion al de Pes q u isas.
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The rocks of the Aquidauana Group are mostly reddish or brownish
in the outcrops. These colors are mainly secondary inasmuch as the
whitish hues predominate in cores from drillings. Brownish hues
however are present in the cores made up of fine clastics and are
ubiquitous in the first 90 meters which suggest that red colors were
present in the source areas.

INTRODU~.AO

A regiao estudada pertence ao fIanco norte da bacia sedi
mentar do Parana, e tem sido percorrida por poucos geolo
gos. Os primeiros que a percorreram realizaram observacoes
esparsas, feitas atraves de viagens de reconhecimento, sendo
praticamente desconhecida a sucessao estratigraf'ica. Esses
primeiros observadores, considerando as dificuldades naturais
de uma regiao inospita e pouco habitada, realizaram obser
vacoes de muito merito, Podemos citar, entre esses geologos
pioneiros, CASTELNAU (1852-53), BAkER (1923) e MILWARD
(1935) .

OTHON H. LEONARDOS em 1938, esbocou em termos mais
claros a sucessao estratigrafica do sudoeste goiano, mostran
do as relacoes com a bacia sedimentar do Parana. De acor
do com este autor (LEONARDOS 1938, p. 26), "Os arenitos e
folhelhos nao fossiliferos de Rio Bonito, assentam sabre os
folhelhos devonianos do Ribeirao do Monte. A 25 km de Rio
Bonito (1), em direcao a J atai, aflora no leito da estrada, um
folhelho arenoso, cinza-amarelado, com sedimentacao ritmica
mas que nao pode ser classificado como varvito devido a gra
nulacao grosseira da rocha. A maior parte da formacao e,
entretanto, de arenito vermelho, cortado pelo diabasio a 6 km
de Rio Bonito.

E provavel que este conjunto de rochas pertenca a sene
Tatui - Tubarao. Mas seus caracteres litologicos sao aqui
diversos, faltando os vestigios de carvao".

Mais adiante afirma ainda LEONARDOS (idem, idem): "0
arenito das Torres do Rio Bonito parece pertencer ao mesmo
sistema".

(1) 0 nome atual de Rio Bonito e Caiaponia,
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A ideia de que 0 Arenite das Torres fosse correlacionavel
ao Grupo Tubarao nao encontrou aceitacao entre os geolo
gos que visitaram posteriormente a regiao, Assim ERICkSEN &

MIRANDA (1939, p. 44), mantem a subdivisao proposta por
MILWARD, onde 0 arenito das Torres era colocado por cima
dos sedimentitos do Grupo Estrada Nova. MORAIS REGO (in
ERICKSEN & MIRANDA, idem, p. 44-45) identifica-o com 0 Grupo
S. Bento da Bacia do Parana.

Em 1947 a Divisao de Geologia e Mineralogia do Depar
tamento Nacional da Producao Mineral organizou uma viagem
a Goias e Mato Grosso, tendo side percorrida a regiao em
apreco, Tomaram parte nessa excursao os geologos FERNAN
DO FLAVIO MARQUES DE ALMEIDA, KENNETH E. CASTER, OCTA~

VIO BARBOSA & SETEMBRINO PETRI. Os resultados dessa viagem
encontram-se sumariados nas notas de CASTER (1947) e AL
MEIDA (1948). Graca a essa viagem foi possivel correlacio
nar 0 Arenito das Torres de Goias com 0 Arenito Aquidauna
do SuI do Mato Grosso; essa correlacao foi comprovada pela
identidade litologica, posicao estratigrafica e continuidade geo
grafica, 0 Grupo Aquidauana pode ser, entao, seguramente
correlacionado com 0 Tubarao dos Estados sulinos.

Os estudos sobre a geologia da parte mato-grossense da
bacia do Parana foram continuados por ALMEIDA (1954).

DEVONIANO

o Devoniano classico do sudoeste goiano comeca a aflo
rar no Ribeirao do Monte, que e cortado pela estrada Caiapo
nia - Aragarcas a 7,6 km de Caiaponia ; entra em contacto
com 0 Aquidauana atraves de falha. Ao Norte do Ribeirao do
Monte, a erosao foi mais severa; descendo-se para 0 vale do
Rio Piranhas, atinge-se 0 embasamento cristalino a 54,3 km
de Caiaponia. 0 Devoniano reaparece mais ao Norte, proximo
Ar-agarQas, estando encoberto em parte pelo Aquidauana.

A sequencia basal do Devoniano inicia-se com arenitos si
milares ao Furnas do Parana. Sua espessura, na Serra do
Toco Prete, a 38 km de Caiaponia em direcao a Aragarcas, e
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cerca de 80 m. Na sondagem da Petrobras (') em Jatai, foram
perfurados 190 m sem atingir 0 embasamento cristalino.

Acima do arenito basal ocorre uma sequencia arenosa,
fossilifera, ja registrada na literatura por CASTER (1947, p.
125) e ALMEIDA (1948, p. 6). Na Serra do 'I'oco Preto foram
medidos 80 m de arenitos de granulacao grossa, intercalados
com folhelhos silticos fossiliferos. Na sondagem de J atai a
sequencia tem 175 m. de espessura.

Na rodovia Caiaponia - Aragarcas, a 8 km de Caiaponia,
urna dessas camadas de arenito exibe laminacao cruzada. 0
arenito e muito fino, e 0 tipo de laminacao pode ser classifi
cado como "ripple-drift cross-lamination" (WALkER, 1963) ;
e formada por diversas series ("sets") de pequeno tamanho,
em contacto uma com outra. A espessura de cada serie de
laminas obliquas e da ordem de 1 em a 1,5 em. Cada serie e
limitada inferiormente por uma superficie de erosao ondulada
irregularmente e contendo uma lamina argilosa de 1 a 2 mm
e que acompanha a ondulacao da superf'icie inferior do con
tacto. Essas laminas, em certos pontos, estao fragmentadas
em pequenos pedacos que sao envolvidos pela matriz arenosa.
A parte superior das series de estratos cruzados mostra, em
alguns pontos, deformacoes por ac;ao de correntes. Esse tipo
de laminacao deve ter sido formado pelo preenchimento con
comitante de marcas ondulares, seguido de urn periodo de re
pouso, quando se depositaria a lamina de argila supracitada.
Nova fase de correntes provocaria a erosao parcial da lamina
argilosa e revolvimento parcial das laminas cruzadas, seguida
de deposicao de nova serle de laminas cruzadas. Esse proces
so ter-se-ia repetido pelo menos cinco vezes.

Essa laminacao cruzada pode ser considerada como do
tipo 2 de WALKER (1963, p. 176-177) (Fig. 3).

Difere da encontrada no Arenito Furnas, a qual ocorre
sempre em grande esc ala (ALMEIDA) 1954, p. 47; BIGARELLA,
SALAMUNI & MARQUES FILHO, 1966, p. 66-86).

(1) Expre ssam os nossos ag radecime n tos it P et.rob ra s PO l' no s te l' fornecido os
dados referentes a essa sondagem e p ela perrnissao para su a d ivulgacao.
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F ig . 2 - P on n en or da Iaminacilo cr u zada de uma da s irrte rca la coes d e a ren ito
em folhelho rossturero do D evoniano de Goia s . Localidade de Ribeirjlo
do Monte, x 0,5.

As diferencas entre esses arenitos intercalados em folhe
lhos fossiliferos e 0 Furnas nao diz respeito somente ao tipo
de estratificacao cruzada. A matriz nesses arenitos e abun
dante, ao contrario da que ocorre no Furnas (ALMEIDA, 1954,
p. 45, 52-54 ; BlGARELLA, SALAMUNl e MARQUES FrLHO, 1961,
p. 59).

Acima dessa seqiiencia arenosa ocorrem folhelhos e siltitos
fossiliferos. Na sondagem de Jatai, foram perfurados 80 m de
sedimentitos pertencentes a esta sequencia.

Em vista dessas diferencas, acrescidas pela separacao geo
gratica, melhor seria reservar denominaqao local para a se
qiiencia fossilifera devoniana de Goias, Mesmo a formacao
arenosa basal, litologicamente semelhante ao Furnas do Pa
rana, mereceria denominacao local por esta r geograf'icamen
te isolada do Furnas.

Em Mato Grosso a parte fossilifera do Devoniano tambem
e mais arenosa do que no Estado do Parana.

A espessura total de sedimentitos devonianos, perfurados
na sondagem de Jatai, e de 445 m, 225 m dos quais contem ca
madas fossiliferas.
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GRUPO AQUIDAUANA

A espessa sequencia de sedimentitos do Grupo Aquidaua
na que ocorre no sudoeste de Golas, ultrapassa mil metros
(1165 m na sondagem de Jatai) . Este grupo econstituido pre
dominantemente de sedimentitos arenosos com matriz argilo
sa. Ocorrem tambem siltitos e camadas subsidiarias de cal
caries, alguns ooliticos e pisoliticos, em grande parte silicifi
cados. Na area tipo do Grupo, suI de Mato Grosso, ocorrem
camadas de tilito (ALMEIDA, 1945; BEURLEN, 1956). Em
Golas e Norte de Mato Grosso existem conglomerados polimi
tic os, com seixos facetados e estriados, podendo, eventual
mente, ser tilitos.

A sondagem de Jatai atravessou somente um banco ooliti
co, cerea de 60 m abaixo do contacto com 0 Irati, situado, por
tanto, na parte superior do grupo. Um banco de conglomera
do com muita matriz e seixos facetados (tilito?) foi encontra
do a 713 m de profundidade, portanto 230 m abaixo do Irati.
Com excecao deste conglomerado, camadas conglomeraticas
ocorrem so na base do grupo, passando a predominar nos pri
meiros 35m.

Em torno da Serra do Caiapo ocorre espessa sequencia de
ritmitos, constituidos por laminas de 2 a 3,5 mm de siltito
intercaladas em laminas de 1 a 1,5 mm de argilito. As vezes e
possivel distinguir finissimas laminas de argila dentro das la
minas silticas. Nos afloramentos as laminas argilosas pos
suem cor predominante chocolate ou cor vermelha palida, 10
R 6/2 na classificacao do "Rock color chart", distribuida pela
Sociedade Geologica dos Estados Unidos, 1951, 2'1 ed.; as la
minas silticas sao mais claras, roseo acinzentadas, 5 R 8/2.
Localmente podem aparecer tonalidades cinzentas.

o contacto entre as laminas argilosas e as silticas e sua
vemente ondulado. Nao observamos gretas de contracao,

A sucessao das laminas se da com impressionante unifor
midade e a espessura da sequencia e notavel, atingindo 86 m
nas cabeceiras do Rio Bonito, a cerca de 15 km a Nordeste de
Caiaponia, No vale do Corrego da Anta (Fig. 7), vale este
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que e atravessado pela estrada Caiaponia-Jatai, a espessura,
medida ao lange da estrada, e de 40 m. A espessura nessa re
giao ultrapassa muito, contudo, os 40 m, pois ele continua em
grande extensao dos vales dos corregos que descem as encostas
a partir da estrada.

as ritmitos em consideracao localizam-se no terco inferior
do grupo. Na sondagem de Jatai foram atravessados cerca de
90 m desses depositos, 750 m abaixo do Irati e 320 m acima
da base do Aquidauana.

Em afIoramentos apresenta notavel semelhanca com a
facies Terezina do Grupo Passa Dois, tal como a definiu
MENDES (1962 p. 77), isto e a "estrutura ritmica, finamente
alternada de siltito e argilito". A semelhanca, contudo, nao
e completa porque faltam as gretas de contracao, os conglome
rados intraformacionais com seixos de argila e as , intercala
goes de calcario.

Distinguem-se dos varvitos que ocorrem no Grupo Tuba
rao, porque nestes as laminas argilosas sao bem mais finas
sem mencionar a diferenca de cor que pode ser secundaria. as
varvitos tambem nunca atingem as espessuras das camadas
aqui em consideracao.

LISBO (1909, p. 63), define como "Arenite do Pachechi",
uma rocha laminada e disposta em camadas delgadas, que
ocorre no sul de Mato Grosso, e que BEURLEN (1956, p. 30-31)
mostrou se colocar entre 0 2~ e 0 39 tilito do Grupo Aquidaua
na (camadas Paxixi na anotacao de BEURLEN). As camadas
Paxixi, na definicao de BEURLEN, sao constituidas de "siltitos
laminados e siltitos argilosos, ate mesmo argilas silticas de la
minacao delgada que assumem, ocasionalmente, mesmo, cara
ter varvitico", As argilas varviticas apresentam cor cinzenta
e chocolate, mas, ainda segundo BEURLEN, se alteram, em ge
ral, para as cores roxa, vermelha e amarela.

BEURLEN (idem, idem) cita espessuras de ate 100 m des
sas camadas na regiao de Boa Vista e na de Aquidauana po
dendo atingir 150 m.

As camadas Paxixi sao, contudo, so parcialmente compa
ravels com as camadas que ocorrem nos fIancos da Serra do
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Caiapo. Pelo que se deduz da descricao de BEURLEN, 0 cara
ter ritmico nao e constante variando para siltitos e argilitos
nao ritmicos, tanto na vertical como na lateral.

as geologos que percorreram a regiao SuI de Mato Gros
so ja notaram a semelhanca das camadas Paxixi, chamadas
impropriamente de folhelhos variegados, com certos litossomas
do Grupo Estrada Nova (ALMEIDA, 1946, p. 219).

MILWARD em 1923 (publicado em 1935), ja tinha notado
os sedimentos ritmicos da Serra do Caiapo, Nao tinha, contu
do, nocao da espessura desses depositos. A semelhanca lito
logica com rochas do Grupo Estrada Nova levou-o a correla
~ao, trazendo como resultado a colocacao do Arenito das Tor
res ( = Aquidauana) no Grupo S. Bento. Tambem PAIVA
(1932, p. 23) correlacionou-os com rochas do Grupo Estra
da Nova.

LEONARDOS (1938, p. 26) fez referencias a esses sedimen
titos correlacionando-os, de maneira certa, com rochas do Gru
po Tubarao sem fazer meneao, contudo, de sua importancia
estratigrafica. A ocorrencia, citada por LEONARDOS, correspon
de a que referimos no vale do Corrego da Anta; foi descrita
por esse autor como "urn folhelho arenoso cinza-amarelado,
com sedimentacao ritmica".

ERICKSEN & MIRANDA (1939 , p. 45) citam essas rochas como
"sedimentos folheados, com aspecto varvico e com restos de
vegetais indeterminaveis (Equisetites)" e os correlacionaram
com rochas do Grupo Estrada Nova. A presenca de supostos
Equisetites nao foi confirmada por achados posteriores.

A semelhanca entre os ritmitos aqui em consideracao e
certos litossomas do Grupo Estrada Nova tambem foi ressalta
dapor CASTER (1947, p. 126) : "Grande parte do chamado "Es
trada Nova" do planalto de Bonito (se nao fOr toda) e, na
realidade, uma facies semelhante de idade "pre-Irati".

A julgar pelas observacoes de ALMEIDA (1954, p. 66)
as camadas silticas sao pouco freqlientes na regiao do Alto
Sao Lourenco, em Mato Grosso, 0 que faz supor rapido
acunhamento lateral dos ritmitos de Caiapo. Testemunhariam
a existencia de urn lago restrito a area de Caiapo. Nao obs-
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tante constitui, na regiao, otimo termo de referencia para
uma subdivisao local do Grupo Aquidauana. Propomos a
designacao de Formacao Caiapo para os ritmitos aqui des
critos (fig. 2).

Camadas ritrnicas voltam a aparecer no tapa do Grupo
Aquidauana, imediatamente abaixo do Irati, na estrada Caia
ponia-Jatai. As laminas sao mais fins do que os ritmitos da
Formacao Caiapo mas sao, em outros particulares, semelhan
tes. A espessura e aqui, contudo, bern menor, da ordem de
poucos metros. Foi certamente a consideracao desses sedi
mentitos ritmicos, associados it presenca de silex oolitico e
pisolitico, mais freqliente na parte superior do Grupo Aqui
dauana, que induziu CASTER (1952, fig. 12), a considerar 0

tapa do Aquidauana, como representando "uma facies Estra
da Nova". as sedimentitos ritmicos situados proximo it
base do Grupe Aquidauana, aqui referidos como Formacao
Caiapo, tambem estao representados nessa figura.

as silex ooliticos e pisoliticos, estes repletos de conchas
de lamelibranquios, ocorrem na regiao de Guiratinga. Essas
conchas foram descobertas pelo autor senior em 1947, quando
fazia parte da expedicao geologica a Goias e Mato Grosso,
organizada pela Divisao de Geologia e Mineralogia do De.
partamento Nacional da Producao Mineral, juntamente com
os eminentes geologos FERNANDO FLAVIO MARQUES DE ALMEI
DA, KENNETH E. CASTER & aCTAVIO BARBOSA.

As noticias sabre as ocorrencias desses f'osseis encon
tram-se em CASTER (1947) e ALMEIDA (1948; 1954, p. 69).
Segundo este autor, os fosseis seriam mal conservados.

CASTER (1947, p. 127; 1952, p. 132) chama a atencao
para as semelhancas litologicas com rochas do Grupo Estra
da Nova e admite migracao de facies do norte para 0 sul da
Bacia do Parana. Entretanto SALAMUNI (1961) mostrou que
existe antes intercalacoes de facies do que migracao do nor
te para 0 sul, Camadas ritmicas encontram-se no sul da
Bacia do Parana, desde 0 Tubarao ate a facies Serrinha do
Grupo Rio do Rastro (SALAMUNI, idem. p. 165-166). E inte
ressante que, da mesma maneira como acontece com os rit-
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mitos do Aquidauana, no Tubarao do SuI da Bacia do Para
na, as gretas de contracao sao inexistentes embora SALA
MUNI (idem, p. 162) acredite que elas possam ser compro
vadas pela presenca de brechas intraformacionais.

Como ja vimos acima, as semelhancas litologicas entre
Aquidauana e Estrada Nova nao se restringem aos ritmitos.
Aparecem tambem camadas lenticulares de calcarios, alguns
ooliticos e pisoliticos, em grande parte silicificados. Essas
rochas tambem se encontram no Grupo Tubarao do suI da
Bacia do Parana e reaparecem intercalados com os depositos
da facies Serrinha do Grupo Rio do Rasto (PUTZER, 1954 p.
9; SANFORD e LANGE, 1960, p. 1341; SALAMUNI, 1961, p. 155).

Em 1966 coletamos em urn desses depositos de silex pi
solitico do Grupo Aquidauana, lamelibranquios fosseis ; ocor
rem na area de Taboca, descoberta em 1947. Os Iosseis sao
bern conservados, se bern que pertencam a uma unica espe
cie ; encontram-se em blocos esparsos de silex pisolitico, no
flanco "E" do Ribeirao da Taboca, a 20 m acima do nivel do
ribeirao, distante 21 km de Guiratinga. As secoes geologicas
Guiratinga-Taboca e Guiratinga-Alto Garcas (figs 4 e 5), dao
ideia da posicao estratigrafica da ocorrencia fossilifera em re
lacao ao contacto superior do Aquidauana com 0 Grupo Estra
da Nova. Faltam dados para situa-Ia em relacao ao contacto
basal do Aquidauna. ALMEIDA (1954, p. 67) acredita que as
ocorrencias fossiliferas se localizem na parte superior do
Grupo. Como pode ser verificado nas secoes geologicas su
pramencionadas, ha pelo menos 100 m de arenito -'do·Gr upo
Aquidauana sobre 0 jazigo fossilifero de Taboca. Outras
ocorrencias podem se situar em niveis superiores. Algumas
dessas foram descobertas pela expedicao geologica de 1947,
mas nao foram visitadas na presente viagem.

A sequencia de rochas do Grupo Aquidauana apresen
ta-se, nos afloramentos, predominantemente com tonalida
des vermelhas vivas, em virtude de material argiloso rico em
oxides de ferro que adere aos graos de quartzo. Muitos are
nitos exibem cores vermelhas pintalgadas de branco pela pre-
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mapa fig . 1) .
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senca de feldspatos com faces de clivagem que dificultam
a aderencia do material argiloso.

Os sedimentitos do Grupo Aquidauana, atravessados pela
sondagem de Jatai sao, ao contrario, predominantemente
brancos e cinzas existindo, contudo, camadas vermelhas e
castanhas, as quais predominam nos 95 m basais. Para cima
as arenitos tendem para cores claras enquanto os clasticos
finos tendem para castanho. A 713 m de profundidade, a
sonda atravessou urn diamictito que possui cor vermelha de
vida, possivelmente, a grande quantidade de matriz fina.

ALMEIDA (1954, p. 65) julgou a cor vermelha do Aqui
dauana como "secundaria porem muito antiga e certamente
anterior ao Cretaceo Superior, pois que na Serra do Mirante,
no Planalto de Pecos de Caldas em Minas Gerais, os sedi
mentos dessa idade possuem seixos do arenito Aquidauana ja
vermelhos".

Como salientou BEURLEN (1956, p. 48) nao ha nada que
comprove que esses seixos provenham do Arenito Aquidauana.

A predominancia de sedimentitos nao vermelhos na son
dagem de Jatai demonstra que grande parte da cor vermelha,
que predomina de maneira absoluta nos afloramentos, e se
cundaria e conseqiiencia do clima atual. Existem, nao obs
tante, leitos vermelhos que parecem primarlos.

A associacao de clasticos finos castanhos com arenitos
claros e comum a muitas "camadas vermelhas" ("red beds")
existentes no mundo (TOMLINSON, 1916, p. 159). Segundo
este autor, se 0 material ferruginoso, responsavel pela cor,
foi concentrado pelos sedimentos principalmente no tempo
de sua deposicao, a associacao com clasticos finos e explica
da porque ° material ferruginoso e isolado principalmente
pela decomposicao de silicatos ferriferos, apresentando-se por
tanto, como material finamente dividido, associando-se com
os clasticos finos durante a seleeao que ocorre pelo trans
porte.

De acordo com WELLER (1960, p. 134), durante 0 trans
porte fluvial, a cor vermelha, originada na fonte de produ
<;ao, torna-se castanha em vista da hidratacao da hematita.
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De acordo ainda com WELLER (idem, idem), se a cor ver
melha resultar de condicoes no sitio de deposicao, arenitos
e argilitos seriam igualmente vermelhos.

RUSSELL (1889, p. 46), estudando as camadas vermelhas
da Formacao Newark, 'I'riassico da regiao apalachiana dos
Estados Unidos da America do Norte, ressalta que quanto
mais completa for a decomposicao subaerea das rochas na
fonte de producao, mais homogenea sera a cor vermelha que
atinge os clasticos formados no sitio de deposicao. Segundo
ainda esse autor (RUSSELL, idem, idem), a parte inferior do
Newark do sul dos Estados Unidos, possui cores mais in
tensas do que a parte superior, caracteristica ja notada por
geologos anteriores. A razao seria 0 maior tempo de dec om
posicao das rochas da fonte de producao no inicio dos proces
sos erosivos que forneceram os detritos para a deposicao da
quela formacao, Durante 0 transcorrer do tempo de deposi
gao da Formacao Newark, a denudaeao continua da fonte de
producao iria conduzindo a retirada gradativa do material
vermelho; a denudacao mais rapida do que a decomposicao
das rochas na fonte, ocasionaria 0 aparecimento das cores
menos intensas da parte superior da formacao,

Ja referimos acima que os 95 m basais do Aquidauana
perfurado na sondagem de J atai sao constituidos de camadas
vermelhas ou castanhas, quer se trate de clasticos finos, quer
de arenitos ou conglomerados.

Tanto quanto se possa julgar pelo exame da sondagem
de Jatai, a cor vermelha do material argiloso do Aquidauana
ter-se-ia originado na fonte de producao do sedimento e teria
se concentrado nos clasticos finos (onde a cor mudaria para
castanho pela hidratacao dos oxides de ferro) enquanto que
os arenitos seriam em grande parte lavados durante 0 trans
porte. Enquadram-se neste caso os ritmitos da Formacao
Caiapo cujas cores mais carregadas estao restritas aos leitos
argilosos. A ausencia de gretas de contracao cortando os

clasticos finos favorece tambem a ideia de que a cor verme

lha provenha da fonte de producao.
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A origem da cor vermelha na fonte dp, producao tambern
explicaria a cor vermelha dos diamictitos, mesmo que sejam
tilitos verdadeiros. A cor vermelha uniforme exibida pelos
afloramentos e secundaria e conseqiiencia do clima atuaI.

GRUPO ESTRADA NOVA

Os afloramentos mais meridionais do Grupo Estrada
Nova, ocorrem no vale do Rio Verdao, nas proximidades de
Montevidiu. Ocorrem ai siltitos macicos, fragmentando-se em
pedacos irregulares; no flanco "E" do Ribeirao das Pedras,
afluente do Rio Verdao, dentes e escamas de peixe sao co
muns nesse siltito.

Nao encontramos ritmitos entre essas rochas do extre
mo meridional da Bacia sedimentar do Parana; e possivel
que existam mas nao se encontram expostas pelo menos nos
locais visitados. Na bacia do Alto Araguaia afloram os rit
mitos caracteristicos da Estrada Nova (MENDES, 1963, p. 58).

TECT6NICA

o mergulho regional das formacoes sedimentares na
area estudada e para 0 sul,

T6da a sequencia sedimentar esta cortada por uma serie
de falhas que isolaram blocos. Gracas a esses falhamentos 0

Devoniano foi poupado nos blocos rebaixados e erodido nos
levantados. 0 contacto entre 0 Devoniano e a Formacao Aqui
dauana no Ribeirao do Monte, a 7,6 km de Caiaponia na es
trada para Aragarcas, e de falha. 0 folhelho devoniano esta
bastante pertubado, exibindo, no contacto com 0 plano de
falha, mergulho de 59QSW, valor este elevadn, mormente
quando se tem em conta que 0 mergulho regional e para 0

sul (Fig. 6). Mesmo a 6 km do Ribeirao do Monte, em dire
<;ao a Aragarcas, 0 mergulho do folh elho devoniano ainda e
relativamente elevado, mantendo-se 0 mesmo rumo (5QSW).

A observacao da drenagem dos rios tambem nos conduz
a interpretacao da existencia de falhamento. A tendencia da
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drenagem ao norte de Caiaponia e para 0 norte, mas na zona
de falhamento ela se curva bruscamente para leste.

Nos arredores de Barra do Garcas, eleva-se a Serra do
Taquaral, constituida pelo Arenito facies Furnas, topogra
ficamente mais elevado do que os depositos fossiliferos que
afloram na estrada para Poxoreu, onde, em arenitos finos,
encontramos espiriferideos.

A 5 km de Barra do Garcas, na estrada para Poxoreu,
ocorrem arenitos e folhelhos silticos devonianos, dobrados em
um anticlinal e urn sinclinal suaves.

ALMEIDA (1948, p. 8 e 9; secoes 4 e 5) ja citou os falha
mentos em bloco da regiao ; os blocos estao basculados para
NW e SW. BEURLEN (1959) mostrou que a Serra do Taqua
ral esta limitada por f'alhas dirigidas para NNE.

Tambem as formacoes subseqiientes estao cortadas par
falhas, como pade ser visto na Fig. 7.

De Guiratinga para 0 Ribeirao da Taboca, a 13 km de
Guiratinga, e possivel ver-se um grande anticlinal no Arenito
Aquidauana, com eixo N35E e flancos mergulhando para
NW eSE, com angulos da ordem de 39•

Na estrada de Montevidiu a Amorinopolis, no vale do Rio
Verdao, ha ocorrencias de silex com inumeros espelhos de
friccao, demonstrando que pertubacoes tectonicas tambem
estiveram presentes no local.

PALEONTOLOGIA

Guiratingia, gen. nov.

Diagnose qeneric«

Concha ovalada, equivalva. Regiao central bem abau
lada com rebordo chato situado externamente em relacao a
linha palial. Umbo reto ou sub-reto, relativamente pequeno,
de posicao mediana ou sub-posterior. A ornamentacan e
constituida por linhas concentricas.
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Linha de charneira reta, com um unico dente cardinal
forte na valva direita e uma fosseta dentaria na valva es
querda.

Impressoes dos adutores bern acentuadas, a posterior sen
do maior. Situam-se logo abaixo dos bordos antero e pos
tero dorsais e proximas aos terminos distais desses bordos.

A linha palial e continua, bem marcada, sem sinus palial.

Guiratingia mendesi PETRI & FULFARO, gen. et sp. nov.

Descri(}iio

Concha pequena, ovalada, biconvexa, com umbo pequeno
e de anguloa obtusos, baixo e central. As valvas tern uma su
perficie convexa ornamentada par cristas nao muito pronun
ciadas, regulares e concentricas, menos acentuadas na par
te mediana superior. Valva direita apresenta urn forte dente
sub-triangular. Valva esquerda possui a fosseta de encaixe
do dente correspondente. As impressoes musculares, tanto
anterior como posterior, sao bem marcadas. A linha palial
e continua nao se apresentando sinus palial,

Dimensiies

V .E . - Valva esquerda

V .D. - Valva direita

C - comprimento

A - Altura

V.E.
V .E .
V .E.
V .D.
V .D .
V .D.
V.D .
V .D .
V .D .
V .D .

c

5,5 mm
6.0
6,5
6,5
5,5
5,5
6,0
6,5
6,0
6,0

A

3,5 mm
4,5
5,0
4,0
3,5
3,5
4,0
4,5
4,5
4,5

Ale x 100

63,6
75,0
76,9
61,4
63,9
63,9
66,6
69,2
75,0
75,0

material: 100 unidades tipo: n° VII - 1017



78 BOL. SOC. BRAS. GEOL., V. 15, N '" 3, 1966

Consuieracoe«

Essas conchas parecem, a primeira vista, pertencerem
ao genero Oouiperesui proposto por MENDES (1952), para
conchas da Formacao Corumbatai, Permiano do Estado de
Sao Paulo. A forma, a ornamentacao e a denticao sao evo
cativas deste genero. 0 nosso genero contudo, difere de
Courperesia principalmente pela ausencia de sinus palial e a
presenca de urn rebordo chato situado externamente em rela
~ao a linha palial.

A nova especie e dedicada ao Prof. Dr. Josue Camargo
Mendes, da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Un i
versidade de Sao Paulo, que ha muitos anos vern estudando os
lamelibranquios fosseis da bacia sedimentar do Parana.

Procedencui

Nivel pisolitico silicificado de Taboca, Mato Grosso; Gru
po Aquidauana.

Fig . 8

Fig . 11

F'ig , 9

FOil;. 10

Guiratingia ntendesi, gen. et sp, nov ., Fig. 8 - Fotografia do molde interno
de uma valva direita, x 2,7. F ig. 9 - Vista in terna de uma va lva dire ita, vendo-se
\) forte dente cardinal, as impressfies musculares e a llnha paltal continua. x 4,5.
Fig. 10 - Vista dorsal de urn exemplar com ambas as val vas. x 4.5. Fig . 11 _
Molde interno de uma valva di reita vendo-se ao fundo a fosseta da valva esquerda.
x 4,5.
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