
 
 
 

 

PROJETO PALEONTOLÓGICO DE SALVAMENTO NA ÁREA URBANA DE PONTA GROSSA 
– PR (DEVONIANO) 

 

Gabrieli Goltz (PIBIC/FA), Elvio Pinto Bosetti (Orientador), e-mail: elviobosetti@gmail.com.  

Universidade Estadual de Ponta Grossa/Departamento de Geociências. 

 

Área: Geociências, Geologia, Paleontologia Estratigráfica. 

 

Palavras-Chave: Salvamento, Taxonomia, Devoniano. 

Resumo 

A progressiva urbanização do município de Ponta 
Grossa (PR) não raramente expõe à superfície rochas 
sedimentares fossilíferas do período Devoniano. O 
presente trabalho teve como objetivo promover o 
salvamento do material fóssil, descrever e perfilar 
geologicamente a área de um empreendimento, 
identificar o material coletado, correlacionar as colunas e 
arcabouços estratigráficos já publicados na literatura 
especializada e, por fim, tombar o material coletado. 
Cerca de 1500 amostras foram classificadas e 
tombadas. Os grupos taxonômicos identificados são: 
Bachiopoda, Echinodermatta, Mollusca, Trilobitomorpha, 
Cnidaria, Polichaeta além dos icnofósseis: Zoophycus 
isp., Halopoa isp., Chondrites isp., Rhyzocoralium isp., 
Skolithus isp., Phycosiphon isp. O perfil litológico 
consiste em 40 metros de empilhamento, sendo 30 
metros ainda não registrados na literatura.  

Introdução  

A região de Ponta Grossa, Paraná, destaca-se no 
cenário da Paleontologia brasileira por apresentar 
inúmeros afloramentos representantes do Período 
Devoniano e tem sido objeto de estudo por diversos 
autores por mais de um século e meio de pesquisas. A 
crescente urbanização do município não raramente 
expõe à superfície rochas sedimentares fossilíferas do 
período Devoniano. Sendo assim, a presente proposta 
trata da implantação de um loteamento em área urbana. 
A área urbana que é objeto do empreendimento 
encontra-se no entorno imediato de dois importantes 
sítios paleontológicos da Formação Ponta Grossa 
(Devoniano) na Região dos Campos Gerais do Paraná. 
Levando em consideração todos os aspectos já 
mencionados, o presente trabalho teve como objetivo 
promover o salvamento do material fóssil presente na 
área de estudo, descrever e perfilar geologicamente a 
área do empreendimento acompanhado de um 
Paleontólogo, identificar o material coletado, 
correlacionar as colunas e arcabouços estratigráficos já 
publicados na literatura especializada e, por fim, tombar 
o material coletado e depositar na coleção do 
Laboratório de Estratigrafia e Paleontologia da UEPG. 

Material e Métodos 

Foram levantados dados bibliográficos e iconográficos 
das características geológicas e paleontológicas 
adjacentes a área de prospecção. As atividades em 
campo foram realizadas com o uso de maquinário 
pesado para a retirada de blocos de rochas, os quais 

foram organizados de acordo com os níveis de origem e 
acomodados para a coleta manual. Para a coleta de 
fósseis foram utilizados equipamentos de uso braçal 
como martelos estratigráficos e talhadeiras. No 
laboratório iniciou-se o processo de numeração 
utilizando a sigla DEGEO/MPI, simultaneamente com o 
preenchimento do Livro Tombo. As amostras 
numeradas, passaram pelo processo de classificação 
taxonômica prévia e foram tombadas na coleção 
Paleontológica da UEPG. 

Resultados e Discussão 

A coleta em campo resultou em aproximadamente 4.640 
amostras contendo um ou mais fósseis. Cerca de 1.500 
amostras foram numeradas e passaram pela 
classificação taxonômica prévia. Os grupos taxonômicos 
identificados são: Bachiopoda, Echinodermatta, 
Mollusca, Trilobitomorpha, Cnidaria, Polichaeta além dos 
icnofósseis: Zoophycus isp., Halopoa isp., Chondrites 
isp., Rhyzocoralium isp., Skolithus isp., Phycosiphon isp. 
O perfil litológico construído durante o salvamento 
consiste em 40 metros de empilhamento de rochas, que 
inicia em um espesso pacote arenitos médios a finos, 
sobrepostos por siltitos grossos a finos com 
intercalações de folhelhos cinzas e pretos. Com exceção 
dos arenitos da base as demais facies são 
abundantemente fossilíferas. O perfil encaixa-se no 
arcabouço geológico regional, possuindo 30 metros de 
pacotes sedimentares ainda não registrados na 
literatura. 

Conclusão ou Conclusões 

A seção colunar Bosque Mistral apresenta dois ciclos 
sedimentares bem definidos. A biodiversidade varia de 
acordo com a litologia, nas camadas arenosas e siltosas 
ocorrem espécimes diferentes das camadas argilosas. 
Assim sendo, a distribuição dos táxons pelas camadas 
não ocorre de maneira randômica.  
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