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RESUMO: A Bacia do Paraná consiste em um espesso pacote sedimentar com rochas que 
datam do Ordoviciano ao Cretáceo, particionada por discordâncias que delimitam seis 
supersequências deposicionais. Duas sub-bacias se formaram na Bacia do Paraná durante o 
Devoniano, uma ao sul, chamada Sub-bacia Apucarana, com afloramentos nos estados de São 
Paulo e do Paraná e outra ao norte, chamada de Sub-bacia Alto Garças, com rochas aflorantes 
em Goiás (margem norte), Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (margem noroeste). As sub-
bacias foram individualizadas pelos altos estruturais de Campo Grande e Três Lagoas. Na Sub-
bacia de Apucarana a Supersequência é subdividida em duas unidades, na base a Formação 
Furnas e no topo a Formação Ponta Grossa (Membro Jaguariaíva, Tibagi e São Domingos). Já 
na Sub-bacia Alto Garças, as rochas são subdivididas em quatro unidades, a unidade basal 
recobrindo toda a bacia (Chapada Unidade 1), sobreposta por pacotes com diferenças laterais, 
onde ocorrem fácies terrígenas grosseiras deltaicas exclusivas na margem norte (Chapada 
Unidade 3) e fácies mais finas de mar aberto na margem noroeste (Chapada Unidade 2), por 
fim fácies pelíticas recobrem toda a bacia (Chapada Unidade 4). Outro panorama que deve ser 
destacado foram as condições paleoclimáticas durante o Eifeliano/Givetiano, o paleocontinente 
Pangea ocupava regiões de alta latitude, fazendo com que uma fauna específica ocorresse 
nesses mares polares, a intitulada fauna Malvinocáfrica. Na região de Jaciara - MT, as rochas 
devonianas aflorantes foram descritas originalmente apenas contendo fácies de mar aberto, no 
entanto este trabalho vem apresentar uma nova proposta para a estratigrafia da região, bem 
como as concentrações fossilíferas encontradas. Cinco cortes de estradas com dimensões 
variadas foram estudados, descritos detalhadamente e as coletas fossilíferas foram efetuadas. 
A partir do empilhamento estratigráfico foi constatado na porção basal uma granodecrescência 
ascendente de siltitos cinza claro para argilitos cinza escuro, com esporádicas camadas de 
arenitos amarelados com estratificação cruzada tabular provenientes de ambiente marinho 
profundo/raso; em um determinado ponto os pacotes tendem a granocrescência ascendente, 
marcadas inicialmente por uma sequência rítmica de siltitos, arenitos, argilitos com 
estratificações cruzadas do tipo hummocky e marcas onduladas de plataforma continental, 
justaposto por arenitos avermelhados bioturbados; sobrepondo a seção ocorrem diversos 
pacotes heterolíticos de arenitos acinzentados, conglomerados polimíticos, siltitos lenticulares 
caracterizados como rompimentos de diques marginais em plataformas deltaicas. A fauna 
Malvinocáfrica dos afloramentos é caracterizada por exemplares de Lingula sp., Orbiculoidea 
sp., ?Australocoelia, Australocoelia palmata, ?Notiochonetes, ?Australospirifer e espécimes da 
Superfamília Mutationellidae, além de Trilobitas, Moluscos e icnofósseis; ainda nas fáceis de 
rompimentos de diques marginais foram encontradas diversas lâminas de vegetais do gênero 
Spongiophyton. Constata-se assim, a primeira ocorrência de associação de fácies deltaicas no 
flanco noroeste do devoniano da Sub-bacia Alto Garças. 
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