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RESUMO: O estudo de estromatólitos, estruturas organossedimentares formadas pela 
interação de sedimentos químicos ou detríticos com microorganismos, permitiu o 
reconhecimento da influência destes organismos microscópicos nos processos geológicos. Às 
feições estruturais de rochas siliciclásticas originadas pela ação microbiana dão-se o nome de 
estruturas sedimentares microbianas induzidas (MISS). Tal classificação tafonômica configura 
uma potencial contribuição no estudo paleoambiental de sucessões sedimentares terrígenas, 
além de estudos paleontológicos e geomicrobiológicos. Os chamados biofilmes e as esteiras 
microbianas são os tipos mais comuns de MISS, entretanto, é recorrente a ocorrência de 
formas peculiares dependendo do substrato e ambiente no qual se desenvolveram. 
Ocorrências de estruturas estromatolíticas já foram registradas no estado de São Paulo e no 
centro-norte do Paraná em rochas sedimentares da Formação Teresina, do Grupo Passa Dois, 
na borda leste da Bacia do Paraná. Esta unidade litoestratigráfica de idade Permiana 
compreende camadas de argilitos e folhelhos intercalados com siltitos e arenitos finos, com 
ocorrência subordinada de calcários, calcários oolíticos e coquinas. As estruturas 
estromatolíticas já estudadas nessa Formação encontram-se nas camadas de rochas 
carbonáticas. O presente trabalho tem como objetivo registrar a ocorrência de prováveis MISS 
encontradas nas rochas siliciclásticas da Formação Teresina e caracterizar tais estruturas 
preservadas sobre arenitos finos, cinza claro, intercalados com níveis argilo siltosos, cinza 
escuro. Foram coletadas amostras no topo do Salto São João (25°04'30"S e 50°59'59"W), 
localizado em Parque Estadual de mesmo nome, no município de Prudentópolis (PR). Tais 
amostras foram catalogadas no acervo científico do Setor de Arqueologia do Museu 
Paranaense. A metodologia de pesquisa abrangeu um levantamento bibliográfico acerca das 
MISS, a preparação de amostras (seccionamento vertical e lavagem com água para melhor 
realce das feições), sua descrição macroscópica (com auxílio de lupa, fotografia e 
escaneamento) e, futuramente, serão realizadas a análise por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) e a descrição microscópica por lâminas petrográficas. Os resultados 
preliminares obtidos com a observação macroscópica mostraram tratar-se de esteiras 
microbianas, pois apresentam uma textura esponjosa com alta porosidade, tendo seu 
arcabouço como laminações levemente onduladas, milimétricas e contínuas. Esta estruturação 
corresponde àquelas semelhantes encontradas, recorrentemente, na literatura. Todavia, 
formas concêntricas e espirais interrompem as laminações de forma perpendicular. Interpretou-
se que estas impressões arredondadas foram geradas, provavelmente, por escape de gases 
das camadas subjacentes, e ao ficar aprisionado no topo da esteira microbiana, o acúmulo de 
gases gerou uma espécie de domo que corta as laminações horizontais da esteira. 
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