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NOVAS OCORRtNCIAS DE FOSSEIS MARlNHOS NO GRUPO
TUBARAO EM SAO PAULO E SANTA CATARINA

POl'

A. C. ROCHA-CAMPOS
Departamento de Geologia e Paleontologia do Faculdade de
Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo.

ABSTRACT

A new marine horizon is reported in the upper part of Tubarao
Group in northern Santa Catarina section, directly associated with
glacigene sediments. The faunule is composed of poorly preserved
specimens of Linoproductus ? sp., Cancrinella ? sp ., Crurithyris sp .,
Aviculopecten sp. and an indeterminate gastropod species.

Peruvispira delicata Chronic is also identified from Capivari
marine faunule, Capivari Formation, Tubarao Group, State of Sao
Paulo.

INTRODUQAO

No decorrer de investigacoes do autor sobre a estrati
grafia das intercalacoes marinhas do Grupo Tubarao verifi
cou-se a ocorrencia de novos fosseis ainda nao registrados no
neopaleozoico da Bacia. do Parana. Os novos achados forne
cern evidencias importantes para a resolucao dos problemas
da idade e da estratigrafia do Grupo Tubarao e sobre 0 me
canismo das ingressoes marinhas.

A presente pesquisa foi possivel, gracas ao auxilio finan
ceiro da Fundacao de Amparo it Pesquisa do Estado de Sao
Paulo e do Conselho Nacional de Pesquisas.

NOVA INTERCALA~AO MARINHA
TUBARAO DO NORTE DE SANTA

NO GRUPO
CATARINA

Recentes trabalhos na area norte do Estado de Santa
Catarina permitiram verificar a ocorrencia de uma nova in-
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tercalacao marinha em sedimentos da parte superior do Gru
po Tubarao. A ocorrencia situa-se na estrada Mafra-Canoi
nhas, junto a Bela Vista do SuI, a aproximadamente 20 km de
Mafra, numa pedreira do Departamento de Estradas de Ro
dagem de Santa Catarina, denominada Pedreira Butia (Fig.
1). Tambem aqui, como e freqUente na maioria das interca
lacoes marinhas do Paleozoico Superior da Bacia do Parana,
os fosseis marinhos ocorrem associados com sedimentos gla
cigenos.

Parana

Sao Paulo
Capivari

o

F j g. 1 - Locul izac ao das ocorrencias d escritas.

A secao exposta na pedreira esta representada, esquemati
camente, na fig. 2 e constitui-se de diamictito e arenito so
breposto por sequencia de siltitos e arenitos finos.

o diamictito apresenta-se cortado por estruturas com
forma de canais complexos e aparentes preenchimentos de fen
das de disposicao variavel, que se ramificam irregularmente,
podendo incluir fragmentos da propria encaixante. Os conta
tos laterais sao bruscos e de natureza erosiva e 0 preenchimen
to e constituido de material conglomeratico, geralmente com
grande porcentagem de seixos, ou de arenitos. As paredes sao
aproximadamente paralelas no caso das fendas, tipo "veio" ou
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"dique" : algumas das estruturas maiores, com forma de "ca
nal" , parecem estreitar-se para cim a, na parte superior do
diamictito. A natureza dessas feico es nao est a perfeitamente
esclarecida e deverao merecer urn estudo mais detalhado. Na o
acreditamos, contudo, tratar-se, somente, de simples preen
chimento de canais escavados pela a~ao de agua corrente por
causa de sua forma e ramificacao complexas. Tambem nao
apresentam feicoes comuns de diques elasticos tipicos, Suas
caracteristicas sao concordantes, em parte, com a de certas es
truturas periglaciais resultantes de congelamento ( SCH AFER,

1949,) (Fig, 2),
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Fig. 2 - Segao esquema t ica da Pedreira Butta, 20 km de Maf ra na estrada
Mafra-Canoinhas, perto de Bela Vista, SC.
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Os fosseis ocorrem numa camada de aproximadamente
30 em de siltito intercalada na sequencia estratificada supe
rior. 0 contato dessa ultima com 0 diamictito sotoposto nao
esta exposto, porem, existem evidencias, em alguns locais, de
que 0 material estratificado se assenta diretamente sabre ele.
Alias, 0 patamar superior da pedreira de onde a cobertura foi
removida, parece corresponder a urn plano de contato entre as
duas seqiiencias.

Os siltitos e arenitos superiores podem conter seixos (pin
gados) e, na verdade, em alguns locais a sua parte basal, jun
to ao contato com 0 diamictito inferior mostra-se aparente
mente macico, podendo corresponder a urn nivel superior de
diamictito.

Os f6sseis nao se encontram bern preservados, tendo em
vista a natureza da matriz, 0 tipo de fossilizacao e 0 grau
adiantado de decomposicao das rochas. Desss modo, detalhes
das feicoes morfol6gicas nao foram sempre mantidas, sendo
extremamente dificil conseguir-se especimes inteiros. A cole
«ao obtida e, contudo, suficiente para uma identificacao pre
liminar.

A faunula e constituida, principalmente, de braqui6po
des, especialmente product6ides, sendo este 0 primeiro regis
tro de generos desse grupo de braqui6podes nas faunulas
do Grupo Tubarao. Lamelibranquios e gastr6podes tambem
comparecem, mas sao mais raros.

Entre os product6ides existem especimes com forma e or
namentacao semelhante a Linoproductus Chao e Cancrinella
Fredericks, porem 0 estado de conservacao e a compressao
que afetou os especimes nao permitem identificacao mais
precisa. Os braqui6podes representam-se, tambem, por uma
especie de Crurithyris) da qual possuimos, por enquanto, so
mente 0 molde externo e interno de valva pedicular. A sua
forma assemelha-se a de C. aff. planoconvexa Shumard iden
tificada por MENDES (1952, p. 10-11, estp. 1, fig. 1) na f'au
Hula de Capivari. Os exemplares f'ragmentarios de lameli
branquios aproximam-se pela forma e ornamentacao, a espe
cies do genero Aviculopecten McCoy, porem 0 material e insu-
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ficiente para determinacao especifica; 0 unico especime de
gastropode coletado, tambern urn fragmento, e genericamen
te indeterminavel. A forma e ornamentacao, contudo, apro
xima-se da dos pleurotomariaceos.

As determinacoes paleontologicas nao permitem, por en
quanto, atribuir idade mais precisa que permo-earbonifera para
essa nova faunula. Tambem sua correlacao com outras ocor
rencias da bacia carece de maiores esclarecimentos; a presenca
de pectinideos e de Crurithyris sao pontos de similaridade com
o horizonte marinho de Capivari.

A posicao estratigraf'ica do horizonte marinho na secao do
Grupo Tubarao de Santa Catarina so pode ser avaliada aproxi
madamente. Se levarmos em consideracao 0 mergulho regio
nal de 0,50

- 1,5" estabelecidos por MARQUES FILHO ET AL. (1965,
p. 23) para os sedimentos da regiao de Mafra-Rio Negro, os
fosseis estariam localizados a pelo menos, 150 metros acima do
horizonte marinho superior de Mafra (MARQUES FILHO ET AL.)
1965) . A posicao e, aparentemente, elevada dentro da coluna
do Tubarao, nao muito afastada da base da Formacao Irati, que
segundo MENDES (1966, informacao verbal) aflora a 13,5
aquem de Canoinhas.

A ocorrencia de fosseis nltidamente marinhos sobrepostos
de alguns metros somente, do diamictito, poderia indicar que
a ingressao marinha constituiu urna resposta quase que ime
diata a deglaciacao, caso 0 diamictito represente realmente um
deposito glacial continental, como suas caracteristicas e as es
truturas associadas sugerem. Alem disso, a grande incidencia
de niveis marinhos na area suI do Parana e norte de Santa Ca
tarina, mesmo em horizontes estratigraf'icamente elevados da
secao do Tubarao, parece indicar persistencia de carater nega
tivo dessa regiao durante a deposicao do grupo.

OCORRENCIA DE UM NOVO FoSSIL NA FAUNULA DE
CAPIVARI

A faunula de Capivari foi descoberta por BARBOSA e AL
MEIDA (1949a) e PETRI e considerada pertencente a Formacao
Capivari, a segunda unidade mais velha da sequencia do Grupo
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Tubarao no Estado de Sao Paulo. as fosseis entao registrados
foram braquiopodos, urn lamelibranquio, fragmentos de gas
tropodes e escamas de peixe.

MENDES (1952) descreveu a faunula identificando duas
especies de braquiopodes, duas especies de lamelibranquios e
um terceiro lamelibranquio, indeterminavel genericamente,
Considerou a idade da Formacao Capivari como permo-car
bonifera. Apesar de ter tido acesso as oolecoes originais, e
aquelas feitas posteriormente, nao reportou a ocorrencia de
gastropodes ; aparentemente os fragmentos coletados em 1949,
foram posteriormente perdidos.

Recentemente coletei material adicional na localidade fos
silifera original da Formacao Capivari (Fig. 1), inclusive tres
fragmentos de siltito com moldes externos de gastropodes, as
especimes estao muito bem preservados e foram identificados
como Peruvispira delicata Chronic (1949, p. 147-148), especie
originalmente descrita da Formacao Copacabana (Permiano
Inferior), da parte central do Peru. A identificacao foi poste
riormente confirmada pelo Dr. Ellis L. Yochelson, do U. S. Geo
logical Survey e Dr. Roger L. Batten, do American Museum, a
quem sou grato pelo auxilio.

A coleeao-tipo da especie exibe um certo grau de variacao
individual na relaeao altura/Iargura, e os especimes de Capiva
ri (Figs. 3a e 3b) ( OJ assemelham-se ao holotipo pelas caracte
risticas da espiralacao alta. A selenizona elevada, concava,
lunulada e as linhas de crescimento com inclinacao prosoclina
ampla sao proeminentes e caracteristicas: a base e anonfala.

a genero Peruoispira e de ocorrencia cosmopolita, tendo
sido registrado na Nova Zelandia (WATERHOUSE, 1963), Aus
tralia e Africa do SuI (DICkINS, 1961, 1963) comparecendo em

(*) as mo ldes externos de P. delicata receberam os numeros 7-1015 7-1016, na
Colecao de P esquisa do D epartamento de Geologia e Paleontologia, Uruverst
dade de Sao Paulo . Provern todos do classico afloramento n a rodovia
Caplvari-Salto, a aproximadamente 6 km a SSE de Captvari . Segundo MENDES

(1952, p . 4) que apresenta em seu t ra b alho urn mapa de locallza ca o e d etalhes
sabre a estratigrafia, a iritercalaqao marinha asta r epresent.ada POl' 25 em de
sHtito, situado 10 metros acima d e varvi tos e 20 m etros abaixo d e urn nivel
de ti lito.
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.5a 3b

.'

Fig . ::I - Peruvispira delicata B. J . Chronic.
a) vista lateral, D.G.P. 7-1015 ; b) vIsta basal, D .G .P. 7-1016. Muldes

de borracha de especlmes cole tados na Formacao Capivari ; X5.

diversas listas faunisticas do permiano do oeste da America do
Norte.

Quase todas as ocorrencias conhecidas sao em rochas de
idade permiana e, principalmente eopermianas, mas 0 genero
tambem ocorre no Carbonifero (CAMPBELL, 1963; BATTEN,
1966). Perunnspira delicata eparticularmente caracteristica do
Permiano Inferior (Wolfcampiano ) , e ate 0 momento nenhuma
ocorrencia pensilvaniana foi documentada.

A presenca de Peruoispira delicate: indica, portanto, que a
Formacao Capivari deve ser permiana, provavelments eoper
miana. A mesma idade teriam os tilitos e sedimentos associa
dos das Formacoes Gramadinho e 'I'iete, sobrepostas.

Essa conclusao discorda, contudo, da atingida por BARBO
SA (1958) que correlacionou a Formacao Capivari com 0 West
faliano inferior e parte inferior do Pensilvaniano Medio, Na
verdade BARBOSA considera to do 0 Grupo como de idade car
bonifera. A diferenca na interpretacao da idade do Grupo nao
pode ser resolvida, definitivamente, enquanto os estudos que
estao sendo realizados das faunulas marinhas nao estejam
completos. As evidencias ate agora existentes apontam para
idade permiana para a parte superior da seQao em Santa Ca-
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tarina (ROCHA-CAMPOS, 1964; YOCHELSON e ROCHA-CAMPOS,

1966) .
Ate 0 momento, eonheee-se do Grupo Tubarao, somente

outro gastr6pode pleurotomariaceo. Trata-se de Mourlonia?
oliveirai Lange (1952) que oeorre no "Folhelho Passinho", no
Estado do Parana, cuja determinacao baseia-se num unico exem
plar que se eneont ra fortemente eomprimido. A presenca de
lirae proeminentes distingue-o de Peruuispua e, aparenteme nte,
a superf'icie das voltas superiores foi aehatada resultando num
perfil semelhante ao de Glabrocinqulum. Thomas. 0 material e,
nao obstante, insuficiente para uma ident ificaeao generica se
gura, 0 que podera ser feito caso sejam eneontrados especimes
adicionais.
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